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PRESIDÊNCIA
ATO PRESI/ASMAG N o- 1597, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais e considerando as manifestações nos autos do Processo Administrativo
7.914/2004 - TRF1, resolve:
DESIGNAR o Juiz Federal RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO para exercer a função de Presidente
da Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso pelo período de 02 (dois) anos.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Total de páginas desta edição ................................................................................................2533

ATO PRESI/ASMAG N o- 1598, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais e considerando as manifestações nos autos do Processo Administrativo
1.612/2006 - TRF1, resolve:
DESIGNAR o Juiz Federal MARCELO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA para exercer a
função de Presidente da Turma Recursal da Seção Judiciária do Piauí pelo período de 02 (dois)
anos, e a Juíza Federal Substituta MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES, da 5ª Vara
Federal da mesma Seccional, para a suplência da referida Turma Recursal a partir de 1º/09/2014.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
PORTARIA PRESI/SECGE N o- 298, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014
Suspende o expediente externo e os prazos processuais na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que consta nos autos do Processo Administrativo
134/2014 - TRF1,
CONSIDERANDO:
a) a solicitação do juiz federal diretor do foro da Seção Judiciária do Pará, de suspensão do
expediente externo e dos prazos processuais da 9ª Vara Federal daquela Seção, no período de
1º a 2/9/2014, tendo em vista a mudança do 8º para o 5º andar com o remanejamento do
mobiliário e material de informática, em decorrência da instalação da 2ª Turma Recursal
Pará/Amapá prevista para o dia 19/9/2014;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500001
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b) a manifestação favorável da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região;
c) a inexistência de prazo hábil para submeter a solicitação ao Conselho de Administração,
RESOLVE:
I - SUSPENDER, ad referendum do Conselho de Administração, o expediente externo e os
prazos processuais da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, no período de 1º a 2 de
setembro de 2014.
II - MANTER, durante o período, a apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência
que visem evitar perecimento de direito.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

Art. 4º As Seções Judiciárias dos Estados do Pará e do Amapá, em conjunto com a Secretaria
do Tribunal, adotarão as providências decorrentes desta Portaria.
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

PORTARIA PRESI/ASMAG N o- 300, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais, considerando a previsão contida no art. 95 da Lei n. 8.112/90, bem
como o decidido nos autos do Processo Administrativo 5.292/2014 - TRF1, resolve:
AUTORIZAR o afastamento do País, com ônus limitado, do Juiz Federal EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS, da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas e com jurisdição
prorrogada na Subseção Judiciária de Vilhena/RO, para participar do seminário "Problemas
Fundamentais de Direito Penal e Processual Penal", promovido pelo Centro de Estudos de
Direito Penal e Processual Penal Latinoamericano, a ser realizado em Göttingen, Alemanha, no
período de 19 a 29/09/2014.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 2.426/2013 TRF1,
CONSIDERANDO:
a)
que a Resolução Presi/Secge 33 de 19 de dezembro de 2013 autorizou a instalação
na 1ª Região, no ano de 2014, de 18 (dezoito) varas federais criadas pela Lei 12.011/2009;
b)
a competência definida para a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do
Pará pela Resolução Presi/Secge 33 de 19 de dezembro de 2013;
c)
a decisão da Corte Especial Administrativa de delegar ao Presidente do Tribunal o
encargo de definir, por meio de portaria, a data de instalação das novas varas instaladas na 1ª
Região, a nomeação de juiz federal, bem assim sua jurisdição;
d)
a necessidade técnica de adiar por 5 (cinco) dias úteis a redistribuição processual
entre as varas de juizado,
RESOLVE:
Art. 1º Definir a data de 19 de setembro de 2014 para a instalação da 12ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Estado do Pará.
§ 1º A 12ª Vara Federal é especializada para processar e julgar feitos de juizado especial
federal cível.
§ 2º A 12ª Vara Federal é estruturada e organizada de acordo com a Resolução Presi/Cenag
24 de 15/12/2011 e com a Resolução Presi/Secge 33 de 19/12/2013.
Art. 2º Os critérios de redistribuição de processos de juizado especial federal das 8ª, 10ª e 11ª
Varas Federais para a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará serão fixados em provimento da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região.
§ 1º Serão redistribuídos apenas processos virtuais.

PORTARIA PRESI/SECGE N o- 302, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a instalação da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado do Pará e dá outras providências.

PORTARIA PRESI/SECGE N o- 301, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a instalação da 2ª Turma Recursal dos Estados do Amapá
e do Pará e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 4.899/2012 TRF1,
CONSIDERANDO:
a) a Lei 12.665/2012, que criou 25 turmas recursais permanentes dos juizados especiais
federais na 1ª Região;
b) a Resolução Presi/Secge 1 de 10 de janeiro de 2014, que delegou ao Presidente do
Tribunal, nos termos do § 1º do seu art. 4º, o encargo de definir, por meio de portaria, a data
de instalação das novas turmas recursais;
c) a solicitação de instalação apresentada pela Seção Judiciária do Pará, resolve:
Art. 1º Definir a data de 19 de setembro de 2014 para a inauguração da 2ª Turma Recursal dos
Estados do Amapá e do Pará.
§ 1º A 2ª Turma Recursal é competente para processar e julgar os recursos interpostos nos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Amapá e de suas subseções judiciárias, bem como nos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará, nos termos da Lei 10.259/2001.
§ 2º A 2ª Turma Recursal é estruturada e organizada de acordo com a Resolução Presi/Secge
4 de 6 de fevereiro de 2014, observado o disposto no § 1º do art. 2º da referida norma.
§ 3º Os quadros de cargos efetivos das turmas recursais atualmente em funcionamento serão
ajustados gradativamente aos quantitativos estabelecidos pela resolução referida no inciso
anterior, à medida que ocorrerem vacâncias, pedidos de remoção ou compensações de cargos
realizadas pela Divisão de Cadastro de Pessoal do Tribunal.
Art. 2º Os critérios de redistribuição de processos da 1ª para a 2ª Turma Recursal dos Estados
do Amapá e do Pará serão fixados em provimento da Corregedoria Regional da Justiça Federal
da 1ª Região.
Art. 3º A fim de proceder à redistribuição de processos de que trata o artigo 2º, ficam suspensos os prazos processuais e o expediente externo nas 1ª e 2ª Turmas Recursais dos
Estados do Amapá e do Pará, no período de 19 a 25 de setembro de 2014, ressalvada a
apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência que visem a evitar o perecimento
de direito e a garantir a liberdade de locomoção.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500002

§ 2º A redistribuição ocorrerá no dia 26 de setembro.
Art. 3º A fim de proceder à redistribuição de processos de que trata o art. 2º, ficam suspensos
os prazos processuais e o expediente externo na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado do Pará, no período de 26/09/2014 a 02/10/2014, ressalvada a apreciação de ações,
procedimentos e medidas de urgência que visem a evitar o perecimento de direito e a garantir
a liberdade de locomoção.
Art. 4º A Seção Judiciária do Estado do Pará, em conjunto com a Secretaria do Tribunal,
adotará as providências decorrentes desta Portaria.
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente
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PROCESSO 8.864/2013 - TRF1
Assunto:Indicação de servidor para exercer cargo em comissão de Diretor de Secretaria da
Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA, Código CJ-03.
Relatora:Exma. Sra. Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES.
Interessado:Emerson de Aguiar Souza.
Decisão:O Conselho de Administração, por unanimidade, homologou o pedido, nos termos do
voto da Relatora.
PROCESSO 7.581/2013 - TRF1
Assunto:Processo Administrativo 6.494/2011 - Concorrência n. 02/2006 - Contrato n. 070/2006
(Recurso).
Relatora:Exma. Sra. Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES.
Interessado:Diretoria-Geral da Secretaria.
Decisão:O Conselho de Administração, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos
do voto da Relatora.
Encerrou-se a sessão às dez horas e trinta e nove minutos.
Pelo que eu, Márcia Bittar Bigonha, servindo como Secretária, lavrei a presente Ata, que vai
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

ATA DE JULGAMENTOS
ATA DA 11.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM
21 DE AGOSTO DE 2014 (*).
Presidente: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
Secretária: MÁRCIA BITTAR BIGONHA
Às nove horas e dezoito minutos do dia vinte e um de agosto do ano de dois mil e quatorze,
presentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais JIRAIR ARAM MEGUERIAN, OLINDO MENEZES, MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, REYNALDO FONSECA, ÂNGELA CATÃO e MÔNICA SIFUENTES, foi aberta a sessão.
Ausentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais CARLOS MOREIRA ALVES (Corregedor Regional), por motivo de viagem institucional, e NEUZA ALVES, por motivo
de licença médica.
Foi aprovada a Ata da sessão anterior.
JULGAMENTOS
PROCESSO 1.170/2013 - TRF1
Assunto:Pedido de suspensão de prazo para realização de mutirão.
Relator:Exmo. Sr. Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO.
Interessado:Coordenação dos Juizados Especiais Federais.
Decisão:O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de Portaria, nos
termos do voto do Relator. Ausente, neste julgamento, a Desembargadora Federal MÔNICA
SIFUENTES.
PROCESSO 295/2014 - TRF1
Assunto:Sustação de retenções pertinentes à beneficiária do Pro-Social e devolução com os
acréscimos legais dos valores retidos indevidamente (Recurso).
Relator:Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN.
Interessado: Desembargador Federal CATÃO ALVES.
Decisão: O Conselho de Administração, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso e
determinou a remessa de ofício à Vara de Família para que informe ao Tribunal o alcance da
sentença que pôs termo à sociedade conjugal, no que diz respeito ao pagamento de pensão e
inscrição e descontos no Programa de Saúde Pro-Social, nos termos do voto parcialmente
divergente do Desembargador Federal OLINDO MENEZES.
Impedida a Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO.
PROCESSO 3.872/2014 - TRF1
Assunto:Averbação de horas de serviço (Recurso).
Relator:Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN.
Interessado:Dimas de Almeida Soares.
Decisão:O Conselho de Administração, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator. Ausente, neste julgamento, a Desembargadora Federal MÔNICA
SIFUENTES.
PROCESSO 4.038/2014 - TRF1
Assunto:Pagamento de serviço extraordinário (Recurso).
Relator:Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN.
Interessado:Gustavo Brito de Avila.
Decisão:O Conselho de Administração, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
PROCESSO 1.246/2014 - TRF1
Assunto:Recurso relativo à avaliação de desempenho.
Relatora:Exma. Sra. Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO.
Interessado:Sandro Xavier de Faria.
Decisão:O Conselho de Administração, por unanimidade, converteu o julgamento do processo
em diligência para determinar ao recorrente que comprove ter iniciado e dado continuidade ao
acompanhamento médico e psiquiátrico sugerido pela psicóloga do Pro-Social, juntando aos
autos, inclusive, laudo médico conclusivo.
PROCESSO 3.514/1995 - TRF1
Assunto:Férias de magistrado (Recurso).
Relatora:Exma. Sra. Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES.
Interessado:Juiz Federal ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Decisão:O Conselho de Administração, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos
termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500003

(*) Republicada por incorreção do original publicado no dia 01/09/2014.

COORDENADORIA DE RECURSOS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS
AUTOS COM VISTAS AOS INTERESSADOS
Nos processos abaixo relacionados, ficam intimados para os efeitos do Art. 544, parágrafo
3º do CPC, resposta ao agravo em RESP e/ou RE, no prazo de 10 (dez) dias.
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APTE:
ADV:
APTE:
ADV:
APDO:
RELATOR :

0027357-77.1997.4.01.3400 (1997.34.00.027459-9) / DF
B S CONTINENTAL S/A UTILIDADES DOMESTICAS
DF00012698 ANTONIO CARLOS ROCHA PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DF00028989 BEATRIZ ENGELMANN E OUTROS(AS)
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
APDO:
RELATOR :

0016629-65.1997.4.01.3500 (1997.35.00.016747-0) / GO(AI
142923920114010000 /GO)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
COMERCIAL R M DE SECOS E MOLHADOS LTDA
RUI MANOEL PEREIRA REI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0000259-90.1997.4.01.3700 (1997.37.00.000261-5) / MA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DF00028989 BEATRIZ ENGELMANN E OUTROS(AS)
VITORIA DE MARIA COSTA GONCALVES
ANTONIO CARVALHO FILHO E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0018700-24.1998.4.01.3300 (1998.33.00.018711-1) / BA
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MIGUEL NUNES DOS SANTOS
BA00009666 EDMON DE ANDRADE CERQUEIRA
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
o
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Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0028309-22.1998.4.01.3400 (1998.34.00.028350-7) / DF
HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS
DF00021025 ANA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap

0015482-67.1998.4.01.3500 (1998.35.00.015497-0) / GO(AI
142923920114010000 /GO)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
COMERCIAL R M DE SECOS E MOLHADOS LTDA
RUI MANOEL PEREIRA REI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
PROCUR:
APDO:
APDO:
RELATOR :
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
APDO:
RELATOR :
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
APDO:
RELATOR :
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
APDO:
RELATOR :
Ap

0015519-94.1998.4.01.3500 (1998.35.00.015534-2) / GO(AI
142923920114010000 /GO)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
COMERCIAL R M DE SECOS E MOLHADOS LTDA
RUI MANOEL PEREIRA REI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0015520-79.1998.4.01.3500 (1998.35.00.015535-5) / GO(AI
142923920114010000 /GO)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
COMERCIAL R M DE SECOS E MOLHADOS LTDA
RUI MANOEL PEREIRA REI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ADV:
APDO:
RELATOR :

DF00013747 ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0000163-34.1999.4.01.3400 (1999.34.00.000164-3) / DF
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EDUARDO JOSE MATTOS DA SILVA
KATHIA SOLANGE SCHMITT DE PINA
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0011740-09.1999.4.01.3400 (1999.34.00.011761-0) / DF
TAM - TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A E OUTRO(A)
DF00006558 LUIZ ANTONIO BETTIOL E OUTROS(AS)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DF00011336 AGNALDO NUNES DA SILVA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0036302-82.1999.4.01.3400 (1999.34.00.036360-1) / DF
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
VALDECI FERNANDES MAIA
DF00012270 LINCOLN DE SENA MOURA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec

0013291-15.1999.4.01.3500 (1999.35.00.013315-3) / GO(AI
200001000245204 /GO)
CLINICA DE REPOUSO DE GOIANIA LTDA
DF00004300 OSCAR LUIS DE MORAIS E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - GO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0015534-63.1998.4.01.3500 (1998.35.00.015549-8) / GO(AI
142923920114010000 /GO)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
COMERCIAL R M DE SECOS E MOLHADOS LTDA
RUI MANOEL PEREIRA REI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec

0005400-31.1999.4.01.3600 (1999.36.00.005400-5) / MT(AI
200101000280490 /MT)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI E OUTRO(A)
MIRTES FERREIRA LEAO E OUTROS(AS)
MT00003012 ELENI ALVES PEREIRA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MT
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
ADV:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0001538-86.1998.4.01.3600 (1998.36.00.001535-1) / MT(AI
200101000196668 /MT)
AGROPECUARIA MORADA DO SUL LTDA E OUTRO(A)
MT00002658 LUIZ ROBERTO OBERSTEINER E OUTRO(A)
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
AMARO CESAR CASTILHO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0014254-30.1998.4.01.3800 (1998.38.00.014454-1) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISAO E OUTRO(A)
MG00023699 MURILO CARVALHO SANTIAGO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 11A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
REMTE:
RELATOR :

0007596-53.1999.4.01.3800 (1999.38.00.007608-0) / MG(AI
200001000178409 /MG)
DILIAN DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS(AS)
MG00042579 MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM E OUTROS(AS)
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
ADV:
APTE:

0006927-25.1998.4.01.3900 (1998.39.00.006941-2) / PA
POLO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA E OUTROS(AS)
ANDRE GIL HACHEM MARQUES
CINTIA PADRO MARQUES
DULCE HACHEM MARQUES
PA00004388 GILBERTO PIMENTEL PEREIRA GUIMARAES E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0013334-22.1999.4.01.3800 (1999.38.00.013356-0) / MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA DA GLORIA BITARAES E OUTRO(A)
MG00139513 EDUARDO JOSE GOMES PIMENTEL
JUIZO FEDERAL DA 11A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0002608-83.1999.4.01.3801 (1999.38.01.002590-0) / MG
RONALDO CHICRE ARAUJO E OUTROS(AS)
MG00073427 JOAO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA E OUTROS(AS)
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
MG00046809 MARILIA PRADO PENIDO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap

0005058-96.1999.4.01.3801 (1999.38.01.005065-4) / MG(Ap
200138010021157 /MG)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
ANISIO JOSE RIBAS
MG00080897 PETRONIO CEZAR GALVAO DE CASTRO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0007600-81.1999.4.01.3900 (1999.39.00.007634-0) / PA(AI
200001001303458 /PA)
MONTEMIL - MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
PA00008859 TATIANA DE JESUS OZORIO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - PA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0001301-70.1999.4.01.4100 (1999.41.00.001302-7) / RO
SUELI APARECIDA BATISTA STABILE E OUTROS(AS)
RO0000030B ODAIR MARTINI
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0002971-46.1999.4.01.4100 (1999.41.00.002987-0) / RO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
HEITOR MAGALHAES LOPES
RO00000647 JOSE ALVES PEREIRA FILHO E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0000424-15.1999.4.01.4300 (1999.43.00.000424-8) / TO
AGEFORT - ARMAZENS GERAIS FORTALEZA LTDA
FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA E OUTRO(A)
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
TO0001642A REINALDO MARAJO DA SILVA
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APTE:
ADV:
APDO:
RELATOR :

0021767-32.2000.4.01.0000 (2000.01.00.027904-3) / PI
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
CURTUME COBRASIL LTDA
PI00001128 FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE E OUTROS(AS)
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0098681-40.2000.4.01.0000 (2000.01.00.118935-5) / MG
APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A
MG00009007 SACHA CALMON NAVARRO COELHO E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500005
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APTE:
ADV:
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0017587-64.2000.4.01.3300 (2000.33.00.017590-2) / BA
DORALICE SANTANA
DF00022256 RUDI MEIRA CASSEL E OUTRO(A)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0031904-67.2000.4.01.3300 (2000.33.00.031907-7) / BA
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV
RJ00135182 FABIO LUIZ GASPAR E OUTROS(AS)
MUNICIPIO DO SALVADOR - BA
BA00011279 FRANCISCO BERTINO DE CARVALHO
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 18A VARA - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0006792-87.2000.4.01.3400 (2000.34.00.006799-5) / DF
BRADIBEL BRASILIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
SP00017012 LEANDRO GASPARINO BITENCOURT COSTA E OUTRO(A)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 11A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0028029-80.2000.4.01.3400 (2000.34.00.028148-6) / DF
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EURICO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
DF00016846 GABRIELI CORCINO PIRES RIBEIRO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0029787-94.2000.4.01.3400 (2000.34.00.030020-9) / DF
RIO PARACATU MINERACAO S/A
SC00007987 TANIA REGINA PEREIRA E OUTROS(AS)
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
RJ00075413 CLEBER MARQUES REIS
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0002518-71.2000.4.01.3500 (2000.35.00.002529-6) / GO
NIVALDO JOSE FERREIRA E OUTROS(AS)
GO00013796 MARIA ISABEL SILVA DIAS E OUTRO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0005695-43.2000.4.01.3500 (2000.35.00.005717-0) / GO
NERMINDO PEREIRA PINTO
DF00014924 MARIA ZELIA GAMA ALVES CALDAS
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
o
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ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
ADV:
REC ADES:
REMTE:
ADV:
RELATOR :

0002603-30.2000.4.01.3800 (2000.38.00.002638-2) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APERAM INOX AMERICA DO SUL SA
MG00009007 SACHA CALMON NAVARRO COELHO E OUTROS(AS)
MG00096446 MONICA DE BARROS
ACESITA S/A
JUIZO FEDERAL DA 26A VARA - MG
MG00096446 MONICA DE BARROS E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:

0008108-02.2000.4.01.3800 (2000.38.00.008171-6) / MG
IROMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO S/A
MG00064480 ROSELI DE OLIVEIRA SILVA
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
- BNDES
YARA COELHO MARTINEZ E OUTROS(AS)
CIMENTAL SIDERURGIA S/A
MG00016066 CLAUDIO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA-BDMG
CARLOS EDUARDO CORREA DE LIMA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

ADV:
APDO:
ADV:
APDO:
ADV:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0012945-03.2000.4.01.3800 (2000.38.00.013027-1) / MG(AI
200001001082874 /MG)
JOSE PEREIRA DE FIGUEREDO FILHO
MG00042579 MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM E OUTROS(AS)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0042260-76.2000.4.01.3800 (2000.38.00.042439-0) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
VIACAO IPATINGA LTDA
MG00075411 CLAUDIA CRISTINA BARACHO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0000298-55.2000.4.01.4000 (2000.40.00.000296-5) / PI
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - FUFPI
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA DAS GRACAS SOARES LEAL
PAULO GUSTAVO COELHO SEPULVEDA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - PI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap

0001408-12.2001.4.01.3400 (2001.34.00.001406-1) / DF(Ap
199901000306088 /DF)
ANA CORNELIA LOPES CORREA DA SILVA E OUTROS(AS)
TARCISIO ZANDONADE
ELGINI LOPES STRZELESKI
EULALIO SENA BARRETO
ADONIAS GONCALVES BEZERRA
MILTON SOUZA CUNHA
PRISCILA BUENO DE SOUSA E OUTRO(A)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :
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0007638-70.2001.4.01.3400 (2001.34.00.007644-5) / DF
AGRAR-CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA
DF00006811 ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS E OUTRO(A)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF
MG00098764 TATIANE DAVID LUIZ E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0020555-24.2001.4.01.3400 (2001.34.00.020588-0) / DF
ASIBAMA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
DF00009930 ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO E OUTROS(AS)
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0033915-26.2001.4.01.3400 (2001.34.00.034080-3) / DF
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
RJ00075413 CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MALHARIA CONFORTO LTDA
SC00007987 TANIA REGINA PEREIRA E OUTROS(AS)
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0004688-52.2001.4.01.3800 (2001.38.00.004692-0) / MG
MARCO TULIO SANTOS RUNGE
MG00043275 MARCELO AROEIRA BRAGA E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DF00013747 ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0005835-07.2001.4.01.3900 (2001.39.00.005852-0) / PA
LUIZ PAULO ALVES DA SILVA
PA00018393 ZYLENE OLAV BATISTA BRUNO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
PA00000977 ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE
CASTRO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0006718-42.2001.4.01.4000 (2001.40.00.006719-7) / PI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
PEDRO DE ALCANTARA ALVES DA COSTA CAMPOS
PI0000148A RAIMUNDO FLORENCIO PINHEIRO E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0041114-80.2002.4.01.0000 (2002.01.00.034222-2) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
POSTO PRESIDENTE LTDA E OUTROS(AS)
MG00065251 CLEUCIO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0018733-72.2002.4.01.3300 (2002.33.00.018718-0) / BA
SNP - INDUSTRIAL LTDA
BA00011005 FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES E OUTROS(AS)
o
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FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0019089-67.2002.4.01.3300 (2002.33.00.019074-0) / BA(AI
200201000303618 /BA)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
CRYSTAL COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
BA00016404 JOAO LUIS TORREAO FERREIRA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0000510-62.2002.4.01.3400 (2002.34.00.000490-7) / DF
ADALBERTO PATROCINIO CORREA DE ARAUJO
DF00016533 ARENALDO FRANCA GUEDES FILHO E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0014585-09.2002.4.01.3400 (2002.34.00.014617-7) / DF
LUZIMARIA CORDEIRO PINHEIRO E OUTROS(AS)
GIANNA MARTINHAO GOMES DE SOUSA
LAMIR SIDON DE OLIVEIRA
MILANEZ MARIA DO SOCORRO ALVARENGA
ROSARIO DE FATIMA GOMES LINHARES AZEVEDO
DF00008579 JOSE DE JESUS ALENCAR MAFRA
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0016390-94.2002.4.01.3400 (2002.34.00.016425-0) / DF
SERVENG - CIVILSAN S/A - EMPRESA ASSOCIADA DE ENGENHARIA
DF00011730 CARLA MARIA MARTINS GOMES E OUTRO(A)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0030507-90.2002.4.01.3400 (2002.34.00.030571-4) / DF
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO COORDENACAO DE
APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - ASCAPES
DF00011555 IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0034685-82.2002.4.01.3400 (2002.34.00.034752-0) / DF(AI
200201000434780 /DF)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DORACY BARRETO AYRES FRANCA
DF00008579 JOSE DE JESUS ALENCAR MAFRA
JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0036990-39.2002.4.01.3400 (2002.34.00.037059-5) / DF
JOSE LAURENTINO
DF0002238A SANDRA LUIZA FELTRIN
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
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DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0004715-10.2002.4.01.3700 (2002.37.00.004795-0) / MA
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
EMPRESA PACOTILHA LTDA
MG00054654 ALEXANDRE LOPES LACERDA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0004389-41.2002.4.01.3800 (2002.38.00.004349-0) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
LIDER TAXI AEREO S/A AIR BRASIL E OUTROS(AS)
MG00063463 MARGHERITA COELHO TOLEDO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 14A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0028903-58.2002.4.01.3800 (2002.38.00.028871-0) / MG
ISAC GONCALVES DA SILVA
MG00042579 MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM E OUTROS(AS)
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0038965-60.2002.4.01.3800 (2002.38.00.038933-7) / MG
JOSE FREIGNAN SILVA
MG00042579 MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0000921-60.2002.4.01.3803 (2002.38.03.000870-2) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DROGARIA PARQUE GRANADA LTDA
CLAITON RIBEIRO E OUTRO(A)
MG00102875 HELIO APARECIDO MARCAL DA SILVA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0003003-64.2002.4.01.3900 (2002.39.00.003004-0) / PA
OTACILIO VALE DE AQUINO E OUTRO(A)
AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO
UNIAO FEDERAL (AERONAUTICA)
DF00006787 HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0012562-71.2003.4.01.0000 (2003.01.00.014877-0) / DF(Ap
199701000490094 /DF)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
GEHOVAH PEREIRA MACEDO E OUTROS(AS)
AL00000490 GEORGE SARMENTO LINS E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0023099-23.2003.4.01.3300 (2003.33.00.023083-7) / BA
CEPEL AGROPECUARIOA LTDA
BA00007510 SYLVIO GARCEZ JUNIOR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF
o
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BA00007605 NEFITON VIANA FILHO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0005665-12.2003.4.01.3400 (2003.34.00.005652-5) / DF(AI
200301000079968 /DF)
TABAJARA DA COSTA RIBEIRO E OUTROS(AS)
DF00006598 REGINA CELIA SILVA MOREIRA E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0007952-45.2003.4.01.3400 (2003.34.00.007942-0) / DF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DF00015726 PAULO EDUARDO PINTO DE ALMEIDA
ANGELA SILVA DE CARRIJO RODA E OUTROS(AS)
FERNANDO MAGNO POMPEU CAMPOS
FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS
GERALDO MERKLE
HELIO MASSAO KAWAWO
JOSE CASSIO RODRIGUES
JOSE DIMAS MEDEIROS
RONALDO CABRAL DA PAIXAO
RONALDO MORAIS PORTO
ROSANE MONNERAT POMPEU CAMPOS
DF00017184 MARCOS ANTONIO ZIN ROMANO E OUTROS(AS)
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0012527-96.2003.4.01.3400 (2003.34.00.012528-3) / DF
SINDICATO DOS POLICIAIS DO EX-TERRITORIO FEDERAL DO ACRE
- SINPCETAL
DF00010958 MARCELO LAVOCAT GALVAO E OUTRO(A)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0020999-86.2003.4.01.3400 (2003.34.00.021005-6) / DF
FRANCISCO LEITE BEZERRA
DF00017183 JOSE LUIS WAGNER E OUTROS(AS)
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0032917-87.2003.4.01.3400 (2003.34.00.032950-8) / DF(AI
200501000096855 /DF)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
WALDEMAR FERREIRA DE MELLO E OUTROS(AS)
DF00011116 UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO E OUTROS(AS)
ADELINO DOS SANTOS
GERTOLDO GUIMARAES RAMOS
VERA LUCIA GOMES
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0038615-74.2003.4.01.3400 (2003.34.00.038657-3) / DF
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DA RECEITA FEDERAL - SINDIRECEITA
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DAVID ODISIO HISSA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0040031-77.2003.4.01.3400 (2003.34.00.040076-6) / DF
BANCO BANORTE SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
PE00007196 ROGERIO NEVES BAPTISTA E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DF00017759 GUSTAVO ADOLFO MAIA JUNIOR E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0042921-86.2003.4.01.3400 (2003.34.00.042970-2) / DF
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MARIA EXPEDITA PEREIRA
DF00016619 MARLUCIO LUSTOSA BONFIM E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0014576-04.2003.4.01.3500 (2003.35.00.014608-7) / GO(AI
200301000381900 /GO)
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
GO00026112 CAMILA KEILA SOUTHIER E OUTROS(AS)
ARGEBRAS - ARMAZENS GERAIS BRASIL CENTRAL LTDA
GO00014484 ELITON MARINHO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0028000-86.2003.4.01.3800 (2003.38.00.027992-3) / MG
SIDERURGICA SAO SEBASTIAO DE ITATIAIUCU S/A
MG00008541 JOSE DE ASSIS SILVA E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0052733-19.2003.4.01.3800 (2003.38.00.052732-6) / MG(AI
200401000002441 /MG)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MASTER IMPORTACAO LTDA
SP00064822 EDINALDO VIEIRA DE SOUZA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0058487-39.2003.4.01.3800 (2003.38.00.058539-3) / MG(AI
200301000417283 /MG)
FAZENDA NACIONAL
MG00083747 EDUARDO MIGUEL LEAO SETTE
FUNDACAO RURAL MINEIRA - RURALMINAS
MG00029307 MARLENE LOURENCO LEAL RIBAS
FUNDACAO RURAL MINEIRA - RURALMINAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0019149-75.2004.4.01.0000 (2004.01.00.027575-3) / GO(MS
200101000226479 /GO)
JOVENCIO COSTA E CIA LTDA E OUTROS(AS)
ROBERTO NAVES COSTA E OUTRO(A)
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
GO00015245 JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0021985-21.2004.4.01.0000 (2004.01.00.031021-0) / RO(AI 9601386475 /RO)
NOMURA PARTICIPACOES S/C LTDA
RO0000030B ODAIR MARTINI E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
APERCIDA MARTINS FONTES
o
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RAIMUNDA ANGELIN LOPES FERREIRA GOMES
DF00013405 RALPH CAMPOS SIQUEIRA
ANTONIA SOARES FARES
CLAUDIONOR EDUARDO SOARES
RO00001056 LENA CLAUDIA DE NAZARE BRASIL
GERALDO LUIZ FERREIRA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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0025336-50.2004.4.01.9199 (2004.01.99.039773-3) / MG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
CURTIDORA JR LTDA
ADEMIR APARECIDO RIBEIRO
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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0000862-85.2004.4.01.3000 (2004.30.00.000862-9) / AC
VIDRACARIA DO NORTE LTDA E OUTRO(A)
VANDERLEI BARATELLA
AC00000800 FLORINDO SILVESTRE POERSCH E OUTRO(A)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - AC
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APTE:

0005610-45.2004.4.01.3200 (2004.32.00.005615-8) / AM
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS
BA00017279 CELSO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - AM
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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0013963-65.2004.4.01.3300 (2004.33.00.013966-3) / BA(Ap
200433000018688 /BA)
CAIXA SEGURADORA S/A
BA00025510 MILENA GILA FONTES E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
BA00010884 VERUSCHKA FERNANDES REGO AGRELLI E OUTROS(AS)
LEA RODRIGUES DA SILVA
BA0000901B ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0000651-13.2004.4.01.3400 (2004.34.00.000653-8) / DF(AI
200401000094707 /DF)
DIONEA MARAMBAIA DOS SANTOS E OUTROS(AS)
ENEIDA GONCALVES MARQUES DE SOUZA
FLAVIA TARQUINO ROCHA LIMA
GERSON DA COSTA
IVAN DE ALMEIDA CAMARA
LUIZ FERNANDO CARVALHO DE SOUZA
LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
MARCELA BASSI PERES
MARIA FERREIRA BISPO BRITO
DF00019044 WAGNER PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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0008307-21.2004.4.01.3400 (2004.34.00.008326-2) / DF(AI
200401000194264 /DF)
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL
DF00012318 EMERSON BARBOSA MACIEL
HODECY FERREIRA PINHEIRO
DF00004652 HODECY FERREIRA PINHEIRO
AMARO CARLOS DA ROCHA SENNA
DF00004007 AMARO CARLOS DA ROCHA SENNA
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0025950-89.2004.4.01.3400 (2004.34.00.026016-0) / DF
ANTONIO ELIAS E OUTRO(A)
MARIA APARECIDA ELIAS
DF00015123 SEBASTIAO MORAES DA CUNHA E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0030654-48.2004.4.01.3400 (2004.34.00.030735-9) / DF(AI
200401000589046 /DF)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ALVALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA
SP00208576 ROBSON MAIA LINS E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0032235-98.2004.4.01.3400 (2004.34.00.041320-0) / DF
EFIGENIA PEREIRA PINTO
DF00004595 ULISSES BORGES DE RESENDE E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0038047-24.2004.4.01.3400 (2004.34.00.047143-9) / DF(AI
200501000085140 /DF)
ANDREA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS(AS)
DF00019044 WAGNER PIRES DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
REGINA DE PAULA LEITE SAMPAIO
RENATA CRISTINA MORETTO
ROBERTO DIAS
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0039354-13.2004.4.01.3400 (2004.34.00.048455-5) / DF
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JULIA MARIA DAS NEVES MUNIZ
DF00022898 MATHEUS BANDEIRA RAMOS COELHO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0000011-89.2004.4.01.3600 (2004.36.00.000010-6) / MT
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
NOELI DALL AGNOL
MT00002907 JOAO CARLOS DA SILVA BASTOS
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - MT
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0000238-67.2004.4.01.3701 (2004.37.01.000239-0) / MA
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
o
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UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DOMINGOS MARINHO RODRIGUES
MA00005680 CELMA CRISTINA B BAIANO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IMPERATRIZ - MA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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0016791-86.2004.4.01.3800 (2004.38.00.016907-0) / MG
CLAUDIO ALMEIDA ALVES
MG00106377 CARLOS HENRIQUE VIEIRA E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap

0026827-90.2004.4.01.3800 (2004.38.00.026953-9) / MG(AI
200401000256980 /MG)
MUNICIPIO DE SALINAS - MG
MG00014656 JOSE NILO DE CASTRO E OUTROS(AS)
FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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0045522-92.2004.4.01.3800 (2004.38.00.046015-7) / MG(AI
200401000585556 /MG)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MONICA RESENDE MACEDO
MG00098735 DAVID OLIVEIRA LIMA ROCHA E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
APTE:
APTE:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :
ApReeNec

0051797-57.2004.4.01.3800 (2004.38.00.052546-3) / MG(AI
200501000046031 /MG)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
ALEXANDRE BENVIDO DE SOUSA
MG00062046 MARDEN DRUMOND VIANA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 19A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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0000229-90.2004.4.01.3900 (2004.39.00.000228-8) / PA(AI
200401000036945 /PA)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
JOAO BOSCO MAIA SAMPAIO
PA00006289 ANA ISABEL ANTUNES SERRALVA
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
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0007311-75.2004.4.01.3900 (2004.39.00.007310-4) / PA
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MARIA DE LOURDES BARATA PEREIRA DA COSTA
PA00009555 ADRIANA RIBAS MELO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap

0009219-70.2004.4.01.3900 (2004.39.00.009218-3) / PA(Ap
200639000079387 /PA)
REYNALDO JORGE CALICE AUAD
PA00012591 REYNALDO JORGE CALICE AUAD
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FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0001132-19.2004.4.01.4000 (2004.40.00.001131-0) / PI(Ap
200440000011310 /PI)
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
KELSTON PINHEIRO LAGES
IRACEMA SOARES NEVES DOS SANTOS
PI00007506 MARCELO VITOR COUTINHO DE ARAUJO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0005137-25.2005.4.01.3200 (2005.32.00.005149-5) / AM
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ATHAYDE RIBEIRO COSTA
ANGELUS CRUZ FIGUEIRA
AM00000547 PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO E
OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0010899-13.2005.4.01.3300 (2005.33.00.010904-0) / BA
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 9A REGIAO
BA00026776 WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS E OUTRO(A)
JULIO CESAR MAGALHAES DE MATOS
BA00020892 DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0014043-92.2005.4.01.3300 (2005.33.00.014051-0) / BA(Ap
200133000067247 /BA)
ANTONIO OLIVEIRA RIOS
ARON SIMIS
ASHER KIPERSTOK FIRST
AURELIO GONCALVES DE LACERDA
BA00015186 LAIS PINTO FERREIRA E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BA00018788 CLAUDIA SANTIANNI E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0000012-52.2005.4.01.3305 (2005.33.05.000012-7) / BA(Ap
200333000251532 /BA)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MUNICIPIO DE UAUA - BA
BA00016292 VINICIUS MACHADO MARQUES E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUAZEIRO - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0002308-53.2005.4.01.3400 (2005.34.00.002295-4) / DF(AI
200501000167733 /DF)
SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL - SINPROFAZ
DF00017183 JOSE LUIS WAGNER E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0005908-82.2005.4.01.3400 (2005.34.00.005907-2) / DF(AI
200501000166999 /DF)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
ROSALLINY PINHEIRO DANTAS
RICARDO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONCA
DF00005629 UILE REGINALDO PINTO
BRAZMINCO LTDA E OUTROS(AS)
BRASROMA MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
o
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MG00122174 KARINA KRISTIAN DE AZEVEDO E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0010234-85.2005.4.01.3400 (2005.34.00.010250-2) / DF(AI
200501000313236 /DF)
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
BA00021225 CLARA DA MOTA SANTOS
SINAL - SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS AUTARQUICOS NOS ENTES DE FORMULACAO E FISCALIZACAO DA
POL DA MOED E DO CREDITO
SP00122636 JANE BARBOZA MACEDO SILVA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0013280-82.2005.4.01.3400 (2005.34.00.013301-7) / DF
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MUNICIPIO DE UARINI - AM
RS00021214 SYLVIO CADEMARTORI NETO
JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0020028-33.2005.4.01.3400 (2005.34.00.020067-6) / DF
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
ANA BEATRIZ PASCAL KRAFT E OUTROS(AS)
PAULO CARVALHO DE AZEVEDO CARIOCA
JOSE MANOEL CAIXETA
FABIO WILLIAMS PELAES DE AVIS
JOSE ORLANDO DE BARROS
VALERIA CRISTINA GOMES RIBEIRO
DF00016619 MARLUCIO LUSTOSA BONFIM E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0024444-44.2005.4.01.3400 (2005.34.00.024708-0) / DF(AI
200501000627348 /DF)
HERBENHA MARIA DA SILVA CUNHA
DF00018917 ALEXANDRE MATSUDA NAGEL E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0032639-18.2005.4.01.3400 (2005.34.00.032988-2) / DF
MARINA SOARES VIEGAS MOURA REZENDE
SP00208495 LUCIANO ANDERSON DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0016551-90.2005.4.01.3500 (2005.35.00.016683-0) / GO
BANCO DO BRASIL S/A
PR00016626 CARLOS ALBERTO BEZERRA E OUTROS(AS)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DF00011755 MATIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0006857-70.2005.4.01.3800 (2005.38.00.006926-7) / MG(AI
200501000203075 /MG)
BANCO DO BRASIL S/A
DF00027904 MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA E OUTROS(AS)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500011

APDO:
ADV:
RELATOR :

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DF00011755 MATIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec

PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0010576-60.2005.4.01.3800 (2005.38.00.010655-0) / MG(AI
200501000356982 /MG)
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS - CEFET/MG
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA FREITAS
MG00086314 VLADMIR VILLELA MARQUES E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 14A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0013249-26.2005.4.01.3800 (2005.38.00.013356-0) / MG
SAMUEL MOL ALVES
MG00098877 SAMUEL MOL ALVES
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0026617-05.2005.4.01.3800 (2005.38.00.026837-0) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
IMAGEM LTDA
MG00068432 FERNANDO PIERI LEONARDO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0036504-13.2005.4.01.3800 (2005.38.00.036940-8) / MG
DIVINO DE AGUIAR
MG00072618 MARIA DA GLORIA MANOEL CAMARGOS
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0000031-98.2005.4.01.4100 (2005.41.00.000050-8) / RO
ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DO EX - TERRITORIO FEDERAL DE RONDONIA - ASPOMETRON
DF00014302 JOSE DO ESPIRITO SANTO E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL - MINISTERIO DA DEFESA
DF00006787 HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0000799-24.2005.4.01.4100 (2005.41.00.000819-4) / RO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA BATISTA DE LIMA
RO00001683 IRLAN ROGERIO ERASMO DA SILVA
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0004418-59.2005.4.01.4100 (2005.41.00.004444-0) / RO
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO GUIMARAES
RO00000830 JACIRA SILVINO E OUTRO(A)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

AI

0029560-12.2006.4.01.0000 (2006.01.00.029018-8) / DF(AI
200301000241701 /DF)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DF00018747 IGOR FELIPE GUSKOW

APTE:

AGRTE:
ADV:
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AGRDO:
ADV:
RELATOR :
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :
Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REC ADES:
REMTE:
RELATOR :
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
APDO:
ADV:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
REC ADES:
REMTE:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE E AFINS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA
DF0001599A GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0044864-02.2006.4.01.9199 (2006.01.99.046623-1) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MANHUACU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ES0000179A ORLANDO DIAS E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0014060-94.2006.4.01.3300 (2006.33.00.014068-2) / BA
NELSON ALMEIDA E SILVA FILHO
BA00012491 ALEXANDRE SALES VIEIRA E OUTRO(A)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0016707-62.2006.4.01.3300 (2006.33.00.016716-6) / BA
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DA BAHIA
BA00012940 ALESSANDRA SALES LOPES FIGUEIREDO E OUTROS(AS)
SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DA BAHIA
JUIZO FEDERAL DA 14A VARA - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0004874-32.2006.4.01.3305 (2006.33.05.004885-9) / BA
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
JOAO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUER
DELANEIDE BORGES DIAS
DF00025118 OTAVIO HENRIQUE MENEZES DE NORONHA E OUTRO(A)
LEVI RODRIGUES DIAS
BA00014640 SANZO KACIANO BIONDI DE CARVALHO E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0002609-54.2006.4.01.3306 (2006.33.06.002608-0) / BA(Ap
200633060026076 /BA)
MUNICIPIO DE JEREMOABO - BA
BA00016834 AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PAULO AFONSO - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0003210-60.2006.4.01.3306 (2006.33.06.003209-7) / BA(Ap
200633060032107 /BA)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA - BA
BA00016681 GILFREDO MACARIO GUERRA LIMA
MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA - BA
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PAULO AFONSO - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0003147-23.2006.4.01.3310 (2006.33.10.003147-1) / BA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500012

APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

PAULO RIBEIRO MARTINS
BA00006177 ALBERTO ISAIAS CARDOSO DE OLIVEIRA
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE EUNAPOLIS - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR :

0004753-83.2006.4.01.3311 (2006.33.11.004762-8) / BA
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
JONASA CONFECCOES LTDA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0003094-63.2006.4.01.3400 (2006.34.00.003119-0) / DF
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MUNICIPIO DE PALMEIROPOLIS - TO
TO00002607 FRANCIELITON RIBEIRO DOS SANTOS DE ALBERNAZ
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0025805-62.2006.4.01.3400 (2006.34.00.026519-8) / DF
VERMELHO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
PR00011999 GILBERTO MARIA E OUTRO(A)
FAZENDA NACIONAL
DF00002714 JOSE LUIZ GOMES ROLO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REC ADES:
REMTE:
RELATOR :

0026899-45.2006.4.01.3400 (2006.34.00.027637-9) / DF
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
SERGIO MARCIO SOARES RODRIGUES
DF00012416 LUCIANO SILVA CAMPOLINA
SERGIO MARCIO SOARES RODRIGUES
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap

0028857-66.2006.4.01.3400 (2006.34.00.029619-2) / DF(AI
200601000371872 /DF)
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA - CFMV
DF00023287 CYRLSTON MARTINS VALENTINO
DF00014904 ANTONIO GERALDO DE MORAIS
DF00019379 MONTESQUIEU DA SILVA VIEIRA
DF00017074 RENATA TOUGUINHA NEVES MEDINA
DF00021926 ISABELA LLURDA MENEZES
DF00023287 CYRLSTON MARTINS VALENTINO
BANCO DO BRASIL S/A
MG0067776B DARMI RIBEIRO DA SILVA E OUTROS(AS)
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
PROCUR:
PROCUR:
PROCUR:
PROCUR:
PROCUR:
ADV:
APTE:
ADV:
APDO:
RELATOR :
EI
EMBARGANTE:
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ADV:
EMBARGADO:
ADV:
RELATOR :

0003935-40.2006.4.01.3600 (2006.36.00.003935-6) / MT
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
- BNDES
DF00018135 ANDRE CARVALHO TEIXEIRA E OUTROS(AS)
HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA LTDA
MT0002321B ANTONIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
AUTOR:
ADV:
APTE:

0011018-89.2006.4.01.3800 (2006.38.00.011116-8) / MG
TULIO PORTO SILVEIRA E OUTRO(A)
JOSE ALUIZIO DE OLIVEIRA
MG00113269 VANESSA FERNANDES PINTO
UNIAO FEDERAL
o
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PROCUR:
APDO:
RELATOR :

DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

AI
AGRTE:

Ap

0027803-29.2006.4.01.3800 (2006.38.00.028280-2) / MG(AI
200601000381705 /MG)
ROSA MARIA DAS DORES
MG00085267 DIOGO BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO(A)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ADV:
AGRDO:
PROCUR:
RELATOR :

0048058-25.2007.4.01.0000 (2007.01.00.047510-8) / MG
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DE POCOS DE
CALDAS LTDA
MG0086084B PAULO CELSO TERRA DE PODESTA
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0019533-81.2007.4.01.9199 (2007.01.99.019415-1) / MG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
HELENA DOMINGOS BASTOS
MG00096631 FABIANA DE LIMA ANGELI MOIA E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0048229-30.2007.4.01.9199 (2007.01.99.047169-0) / MG(Ap
200701990471690 /MG)
MARIA APARECIDA FALEIROS
MG00100126 FABIANO SILVEIRA MACHADO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MG00041898 JOSMAR MARCELINO DOS REIS
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
REMTE:
RELATOR :

0000608-50.2007.4.01.3310 (2007.33.10.000611-1) / BA
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MUNICIPIO DE MUCURI - BA
BA00016292 VINICIUS MACHADO MARQUES E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE EUNAPOLIS - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
ADV:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0039976-87.2007.4.01.3400 (2007.34.00.040206-5) / DF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
GO00024997 ELYZA AMERICA RABELO E OUTROS(AS)
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
PE00021761 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
REMTE:
RELATOR :

0026927-67.2007.4.01.3500 (2007.35.00.027008-2) / GO(AI
200801000026846 /GO)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MUNICIPIO DE GUAPO - GO
GO00012144 WILMAR ANTONIO DE LISBOA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - GO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0006843-36.2007.4.01.3600 (2007.36.00.006843-6) / MT
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIAD ELOURDES SILVA CREPALDI
MT00003012 ELENI ALVES PEREIRA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MT
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap

0011360-66.2007.4.01.3800 (2007.38.00.011518-6) / MG(AI
200801000100277 /MG)
APARECIDA ABDALA DE SOUZA E OUTRO(A)
VANIA DE MATOS SILVA
MG00066493 ANTONIO CHAVES ABDALLA E OUTROS(AS)

APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0000083-81.2006.4.01.3802 (2006.38.02.000083-9) / MG(AI
200601000234399 /MG)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
USINA MONTE ALEGRE SA
RJ00085266 ANDRE GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

EI
EMBARGANTE:
PROCUR:
EMBARGADO:
ADV:
RELATOR :

0001126-41.2006.4.01.3806 (2006.38.06.001129-6) / MG
MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO - MG
CELIO CESAR DO COUTO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DF00024064 MARIANA NUNES SCANDIUZZI E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
ADV:
APTE:
PROCUR:
REMTE:
RELATOR :

0003777-37.2006.4.01.3809 (2006.38.09.003778-0) / MG
ADIR ARAUJO E OUTROS(AS)
ANTONIO CAMILO DE SOUZA CRUZ
ANTONIO CARLOS DA SILVA
CASSIA CARNEIRO AVELINO
HEBER SEBASTIAO DE CARVALHO
HELENICE APARECIDA DE CARVALHO
MAGALI BENJAMIM DE ARAUJO
MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO
ROSANGELA VIEIRA SIQUEIRA
SELMO DE AVILA LIMA
DF00017183 JOSE LUIS WAGNER E OUTROS(AS)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL - MG
DF00014002 PEDRO WANDERLEI VIZU
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0007258-26.2006.4.01.3900 (2006.39.00.007263-4) / PA
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
RITA DE CASSIA CONTE CORREA
PA00010306 ROGER BRITO HOFSTATTER
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0003597-21.2006.4.01.4100 (2006.41.00.003612-1) / RO
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
ALIPIO CADAMURO
RO00001470 VINICIUS DE ASSIS E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - RO
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500013

APTE:
AUTOR:
ADV:
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APDO:
PROCUR:
RELATOR :

FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap

AUTOR:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0013809-94.2007.4.01.3800 (2007.38.00.013980-5) / MG(AI
200701000309799 /MG)
SINDICATO TRABALHADORES ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE MINAS
GERAIS E OUTROS(AS)
RAIMUNDO CRESCENCIO DA SILVA
RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA
RAYMUNDO ROMANO
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA
RAYMUNDO JOAQUIM DE SOUZA
RAIMUNDO MARIA DE SOUZA
RENATO SANTOS
REGINA CELIA DE MAGALHAES
RAIMUNDO DA SILVA TELLES
RAIMUNDO DE SOUZA
RAIMUNDO EMILIANO DE MACEDO
RAIMUNDO PEREIRA MARCAL
RAIMUNDO PIRES
RAYMUNDO GARCIA DE SOUZA
RAYMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
REGINA SANT ANA QUEIROZ
RENATO EVANGELISTA SOUZA
RITA DE CASSIA PEREIRA
AROEIRA BRAGA GUSMAN PEREIRA CARREIRA ALVIM E ADVOGADOS ASSOCIADOS
RAYMUNDO ROBERTO DA SILVA
MG00042579 MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO

Ap
APTE:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0033992-86.2007.4.01.3800 (2007.38.00.034628-1) / MG
CELSON JOSE DA SILVA E OUTROS(AS)
CLEA DE ANDRADE CHIARI
CID SERGIO FERREIRA
CESAR LIGNANI
CIRCEA VASCONCELLOS PAES DE VILHENA
CHRISTOVAM COLOMBO DOS SANTOS SOBRINHO
MG00079707 FABIANA ARAUJO GOMES CABRAL E OUTROS(AS)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap

0009279-38.2007.4.01.3803 (2007.38.03.009644-1) / MG(Ap
200738030095213 /MG)
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
FREDERICO PELLUCCI
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MAGDA MOFATTO HON
GO00014025 ROSANIA APARECIDA CARRIJO E OUTROS(AS)
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A
MG00101730 BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
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PROCUR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
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APDO:
ADV:
RELATOR :
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AUTOR:
AUTOR:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0000904-30.2007.4.01.3809 (2007.38.09.000903-8) / MG
GILSON JOSE XIMENES ABREU E OUTROS(AS)
GILBERTO XIMENES ABREU
GLAUCO XIMENES ABREU
LUIS ALEXANDRE SCHIAVON
MARIA APARECIDA XIMENES ABREU
MG0001796A JOAO JOAQUIM MARTINELLI E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0009955-83.2007.4.01.3900 (2007.39.00.010221-2) / PA(AI
200801000018852 /PA)
MUNICIPIO DE COLARES - PA
PA00010758 FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0005652-08.2007.4.01.4100 (2007.41.00.005655-9) / RO
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
FABIANNA LIMA DE FARIA
RO00000905 EDMUNDO SANTIAGO CHAGAS JUNIOR E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

AR
AUTOR:
ADV:
REU:
ADV:
RELATOR :

0067982-85.2008.4.01.0000 (2008.01.00.067774-4) / BA
JULIO FRANCISCO DA SILVA
BA00003923 JAIRO ANDRADE DE MIRANDA E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
MG00089506 JOAO CARDOSO DA SILVA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0012980-27.2008.4.01.3300 (2008.33.00.012983-1) / BA
BRANCA DE NEVE ROSAS ROCHA
BA00023186 EDDIE PARISH SILVA E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap

0026807-96.2008.4.01.3400 (2008.34.00.026943-9) / DF(AI
200701000458444 /DF)
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPEA
JOSE DONISETTE DA SILVA
JOSE FERNANDO DEPIREUX BRASIL
JOSE GARCIA GASQUES
JOSE EFIGENIO ALVES DA FONSECA
JOSE MARIA DA CUNHA
JOSE FERNANDO CORDEIRO DOS SANTOS
JOSE FERREIRA LIMA
JOSE HAMILTON DE OLIVEIRA BIZARRIA
JOSE MARIA VENCESLAU
JOSE GOMES MACHADO NETO
DF00012977 ALIGARI CORREA STARLING LOUREIRO
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

APTE:
PROCUR:
APDO:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
ADV:
RELATOR :
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ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
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REMTE:
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ApReeNec
APTE:
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APDO:
REU:
ADV:
REMTE:
RELATOR :
Ap

ADV:
REMTE:
RELATOR :
ApReeNec

0026830-42.2008.4.01.3400 (2008.34.00.026967-9) / DF(Ap
200834000183132 /DF)
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AFIPEA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPEA
MIRIAM NUNES DA FONSECA
NAZARE MARTINS FERREIRA DE MORAIS
NELI CRISTINA ESPINDOLA GONDIM
NELSON DE MORAES
NADIA ANAY RODRIGUES
MOISES DOS SANTOS CARVALHO
MOYSES TENENBLAT
MOZART DE ABREU E LIMA
MONICA MORA Y A DE COUTO SILVA
NEIDE SEBBA DA SILVA
DF00012977 ALIGARI CORREA STARLING LOUREIRO
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :
Ap
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR :
Ap

0000053-08.2008.4.01.3501 (2008.35.01.000053-4) / GO(AI
200801000053620 /GO)
JOANA DARC DE OLIVEIRA ROCHA
DF00015123 SEBASTIAO MORAES DA CUNHA E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DF00016721 DANIELA ALVES CRUZ DE CARVALHO E OUTROS(AS)
DIVINA CELIA DA SILVA RIBEIRO E OUTRO(A)
IRAMAIA ALVES DE LACERDA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
PROCUR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REU:
PROCUR:
RELATOR :
Ap
APTE:
PROCUR:
LITIS AT:
PROCUR:
APDO:
APDO:
ADV:
APDO:
REU:
ADV:
RELATOR :
AR
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
ADV:
REU:
ADV:
RELATOR :
AI
AGRTE:

0001645-72.2008.4.01.3603 (2008.36.03.001658-4) / MT(AI
200801000388558 /MT)
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
V R INDUSTRIA E COMERCIO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS
FLORESTAIS LTDA
MT00003537 DANIEL BATISTA DE AGUIAR E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SINOP - MT
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0018195-36.2008.4.01.3800 (2008.38.00.018611-2) / MG(AI
200801000408827 /MG)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MARIA DALVA DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
MARIA INOCENCIA DA SILVA
MG00051889 ANDRE LUIZ FARIA DE SOUZA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
ADV:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0028567-44.2008.4.01.3800 (2008.38.00.029397-0) / MG(Ap
200838000293970 /MG)
HALDANE RIBEIRO TEIXEIRA - ESPOLIO
MG00009589 GETULIO BARBOSA DE QUEIROZ E OUTRO(A)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
MG00049772 ADILSON CARLOS FARIA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:

0034028-94.2008.4.01.3800 (2008.38.00.034989-0) / MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
ELIZABETH COSTA DIAS
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MG00106581 PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO FREITAS E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0005630-34.2008.4.01.3802 (2008.38.02.005631-0) / MG(AI
200901000192255 /MG)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ZEMA DIESEL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
SP00260465 MARCOS RODRIGUES PEREIRA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0002791-09.2008.4.01.3811 (2008.38.11.002802-6) / MG(AI
200701000004864 /MG)
WAGNER LOPES
MG00052897 JOSE PROCOPIO RAMOS E OUTRO(A)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0007767-65.2008.4.01.4100 (2008.41.00.007770-3) / RO(AI
200901000261099 /RO)
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
HEITOR ALVES SOARES
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AIDEE MARIA MOSER TORQUATO LUIZ
ROBERTO MESSIAS FRANCO E OUTRO(A)
SEBASTIAO CUSTODIO PIRES
WALDEMAR RODRIGUES CHAVES FILHO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0007369-03.2008.4.01.4300 (2008.43.00.007369-7) / TO
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
JOSE MARTINS BARBOSA
AMARILDO MARTINS DA SILVA
DF00022057 JOSE JULIO DOS REIS E OUTRO(A)
DARCI JOSE VEDOIN E OUTRO(A)
LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN
TO00003576 HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0053574-55.2009.4.01.0000 (2009.01.00.055323-2) / BA
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS(AS)
EDVAL ARAUJO FILHO
FERNANDO BORGES TORRES
CICERO CRISPIM BARBOSA
MARIO VAZ SAMPAIO
RINALDO SOUSA DE ASSIS
JOSE ANTONIO PALES SANTOS
BA00003923 JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DF00026759 FLAVIO SILVA ROCHA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0060456-33.2009.4.01.0000 (2009.01.00.061029-4) / MG
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
o
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RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
PROCUR:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:

CELIA MARIA ROCHA AGUIAR
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0063026-89.2009.4.01.0000 (2009.01.00.065204-8) / PA
UNIAO FEDERAL
DF00007190 PAULO RODRIGUES DA SILVA
FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0046574-52.2009.4.01.9199 (2009.01.99.045161-6) / RO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
COMERCIO DE CAFE REAL LTDA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0049496-66.2009.4.01.9199 (2009.01.99.050405-4) / MG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MERCINA MARQUES DA SILVA
SP00095207 JOAO BATISTA GUIMARAES E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0049047-11.2009.4.01.9199 (2009.01.99.050860-0) / MT
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
LUIZ FERNANDO MAGALHAES SILVEIRA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0060887-18.2009.4.01.9199 (2009.01.99.061282-1) / MG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
SEVILIA DO ESPIRITO SANTO MACHADO
MG00103617 FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0004974-94.2009.4.01.3300 (2009.33.00.004978-3) / BA(AI
200901000283464 /BA)
JOVELINA RAMOS BATISTA
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
BA00013175 ANA ANGELICA DOS SANTOS E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0013525-63.2009.4.01.3300 (2009.33.00.013530-4) / BA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
PATRICIA CAROLINA SIMOES SOUZA
BA00019695 GEORGE VIEIRA DANTAS E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0013224-10.2009.4.01.3400 (2009.34.00.013308-7) / DF
MUNICIPIO DE JURUENA - MT
MG00052235 MARIA TEREZA CALIL NADER E OUTROS(AS)
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0022797-72.2009.4.01.3400 (2009.34.00.022927-8) / DF
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
MARLY PEREIRA PINTO GUEDES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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ADV:
REMTE:
RELATOR :

DF00025459 REGIA BRASIL MARQUES DA COSTA
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap

0027185-18.2009.4.01.3400 (2009.34.00.027701-1) / DF(AI
200901000543663 /DF)
BERNARDES BERNARDES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
SP00105418 PAULO ROBERTO POLESELLI DE SOUZA E OUTRO(A)
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :
Ap
APTE:
PROCUR:
APTE:
ADV:
APDO:
RELATOR :

0038330-71.2009.4.01.3400 (2009.34.00.039451-0) / DF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO DISTRITO FEDERAL - OAB/DF
DF00023480 RAQUEL FONSECA DA COSTA E OUTROS(AS)
LUIZ CARLOS DA COSTA
DF00026926 HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
REMTE:
RELATOR :

0003306-52.2009.4.01.3700 (2009.37.00.003380-7) / MA
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA
MA0007631A JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0009353-33.2009.4.01.3800 (2009.38.00.009738-0) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
HALBENE DE OLIVEIRA SANTOS
MG00022776 VALDIR RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0009420-95.2009.4.01.3800 (2009.38.00.009805-3) / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ALIANCA DE ATACADOS E SUPERMERCADOS S/A
MG00070429 PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR :

0010978-05.2009.4.01.3800 (2009.38.00.011388-9) / MG
LELIA MARIA MADEIRA
DF00017183 JOSE LUIS WAGNER E OUTROS(AS)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap

0028591-38.2009.4.01.3800 (2009.38.00.029451-3) / MG(Ap
200338000367887 /MG)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL/MG
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OLAVO BILAC DE CASTILHO E OUTROS(AS)
WALTER ROCHA
VINIO BARBOSA TAMBURINI
VINICIUS VIEIRA VIGNOLI
OLIVINA MARIA CARNEIRO VIEIRA

APTE:
PROCUR:
APDO:
REU:
REU:
REU:
REU:
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RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APTE:

CARLESIA MARTINS AUGUSTO
MG00062585 CARLESIA MARTINS AUGUSTO
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0002391-82.2009.4.01.3803 (2009.38.03.002425-7) / MG
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
MG00116347 NILTON DE OLIVEIRA PEREIRA
MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
MG00123696 VALERIA SILVA GOMES
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
CLEBER EUSTAQUIO NEVES
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0005123-27.2009.4.01.4000 (2009.40.00.005184-6) / PI(AI
200901000518848 /PI)
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PI00002953 NATHALIE CANCELA CRONEMBERGER CAMPELO E OUTROS(AS)
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0000286-15.2012.4.01.3808 / MG
JUSTICA PUBLICA
ANTONIO ARTHUR BARROS MENDES
ANTONIO MAXIMILIANO METZGER
MG00044046 THELIO LUIS ALVES NARDELLI E OUTRO(A)
CLAUDIA MARIA BASIL ANTONIO CARVALHO
MG00075549 WANDERSON WAGNER LEAL
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0000873-68.2011.4.01.3809 / MG
JUSTICA PUBLICA
AGUEDA APARECIDA SILVA SOUTO
JOSE MAURICIO BELO ELIAN
MG00052579 MARCELO SILVEIRA FERREIRA DE MELO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0001088-54.2013.4.01.0000 / MG
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AENDER ALVES DE ARAUJO
MG00024264 IVALDO ARMANDO TASSIS E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0002894-95.2011.4.01.0000 / MA
ARLETE DE FATIMA SANTOS FERNANDES
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DF00022909 HECTOR RIBEIRO FREITAS
MA00007495 ROBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA
FLAUBERTH MARTINS ALVES
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0004765-25.2010.4.01.3807 / MG(AI 421143720104010000 /MG)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
BEST PULP BRASIL LTDA
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ADV:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

DF00030108 EDUARDO ARRIEIRO ELIAS E OUTROS(AS)
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MONTES CLAROS - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
DEFEN.:
RELATOR :

0004901-97.2010.4.01.3200 / AM
JUSTICA PUBLICA
SILVIO PETTENGILLL NETO
FATIMO BARBOSA DA SILVA
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0010749-94.2012.4.01.3200 / AM
JUSTICA PUBLICA
EDILSON DA COSTA BARREIROS JR
LUIZ CARLOS ANDRADE DE LUCENA (REU PRESO)
AM00003735 MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0012225-05.2010.4.01.3600 / MT
AGRICOM AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA
MT00002615 JOSE GUILHERME JUNIOR E OUTRO(A)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0013862-04.2012.4.01.9199 / MT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JOSE HENRIQUE NETO
MT00008873 MERCIA VILMA DO CARMO E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0014305-77.2012.4.01.3500 / GO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
NAZIR EL HAJE NETO
GO00026268 HELAINE FERREIRA ARANTES
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:

0016939-44.2010.4.01.3200 / AM(Ap 200832000016594 /AM)
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FUA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS - SINTESAM
AM00003004 MARIA AUXILIADORA BICHARRA DA SILVA SANTANA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ADV:
RELATOR :
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
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ADV:
RELATOR :

0017309-23.2010.4.01.3200 / AM(Ap 200832000023908 /AM)
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FUA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
SINDICATO DOSTRABALHOS NO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO
DO AMAZONAS
AM00003045 JANNE SALES GOMES
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:

0017547-94.2010.4.01.3700 / MA
MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA
MA0007631A JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
o
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APDO:
REMTE:
RELATOR :

OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR :

0018568-98.2010.4.01.9199 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0018971-13.2010.4.01.3300 / BA(AI 256324320124010000 /BA)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
ANTONIO SIDNEY SANTOS CARVALHO OLIVEIRA
BA00018370 DANILO SOUZA RIBEIRO
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

AI
AGRTE:
ADV:
AGRDO:
PROCUR:
RELATOR :

0021075-13.2012.4.01.0000 / MG(AI 89002120114010000 /MG)
ASSOCIACAO PELA REDEFINICAO DO ACESSO AO ENSINO DE ESTUDANTES DA UFMG PRE-UFMG
MG00087179 LUIZ GUILHERME DE MELO BORGES E OUTROS(AS)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0023279-78.2012.4.01.9199 / BA
MARIA CASTRO DE OLIVEIRA
SP00242922 MARCELO TEODORO DA SILVA E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap
APTE:
AUTOR:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0023298-89.2010.4.01.3400 / DF(Ap 467641520104013400 /DF)
MARIA LUZIA LOPES NEGRAO VIEIRA E OUTRO(A)
MARINO BUENO FRANCO
PR00011852 CIRO CECCATTO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR :

0027002-13.2010.4.01.3400 / DF
MUNICIPIO DE PIRACURUCA - PI
PB00013263 ANDRE PINHEIRO DE ALMEIDA
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
OS MESMOS
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
REMTE:
RELATOR :

0028300-40.2010.4.01.3400 / DF(AI 576664220104010000 /DF)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MUNICIPIO DE CARLINDA
MT0005176B NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:

0029139-65.2010.4.01.3400 / DF(AI 415964720104010000 /DF)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500018

ADV:
REMTE:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
APDO:
REMTE:
RELATOR
HC
IMPTE:
IMPDO:
PACTE:
RELATOR
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR
Ap
APTE:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR
Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR
Ap
APTE:
AUTOR:
AUTOR:
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:

:

:

:

:

DF00016134 PETER ERIK KUMMER E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0029667-54.2010.4.01.3900 / PA(AI 675145320104010000 /PA)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MAVIL - MADEIRAS VITORIA LTDA
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - PA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0031263-16.2012.4.01.9199 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
EMPREENDIMENTOS TOTAL LTDA
MG00059828 AILTON CORREA DA SILVA
MARCIO COSME DE SOUZA
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE CONTAGEM - MG - 2A VARA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0031834-02.2013.4.01.0000 / PI(HC 111505620134010000 /PI)
PI00004213 HERVAL RIBEIRO
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE FLORIANO - PI
JOAO FILHO RODRIGUES DE SOUSA COSTA (REU PRESO)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0033127-26.2011.4.01.9199 / MG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA ALVES DOS REIS LIMA
SP00189301 MARCELO FAVERO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0042416-51.2010.4.01.3400 / DF(Ap 537265420104013400 /DF)
MARIA DA GLORIA HENRIQUES BRANDAO E OUTROS(AS)
MARIA SOCORRO T MARTINS
MARIA DAS GRACAS DE BRITO BOTELHO
MARIA DAS GRACAS PEREIRA FEITOSA
PR00011852 CIRO CECCATTO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0043209-53.2010.4.01.9199 / GO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
SEBASTIAO PAULINO
GO00026886 CLARISSE AMARANTE LIMOEIRO
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
0046021-97.2012.4.01.9199 / MG(AI 568332420104010000 /MG)
PERCILIO GOMES
SP00191417 FABRICIO JOSE DE AVELAR E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE
0046861-15.2010.4.01.3400 / DF(Ap 537265420104013400 /DF)
ALDA CARVALHO MACHADO E OUTROS(AS)
ALZENIR MARQUES SANTANA
ALDIR DE OLIVEIRA NUNES
o
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AUTOR:
AUTOR:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

ALMIR CABRAL FERRACO
ALTINA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA
PR00011852 CIRO CECCATTO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

AGRDO:
ADV:
RELATOR :

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
BA00010480 AUGUSTO BONFIM NERY E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:

Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0046992-19.2011.4.01.9199 / MG
MARIA APARECIDA DE SOUZA
SP00168772 ROGERIO MIGUEL CEZARE E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

PROCUR:
APDO:
RELATOR :

0066434-68.2011.4.01.9199 / MG
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
ROMULO LUIZ ALVES
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:

0051397-64.2012.4.01.9199 / MT
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MARQUES DE FIG E TELLES DE FREITAS SOC DE ADVOGADOS E
OUTRO(A)
WASHINGTON ANTONIO TELLES DE FREITAS JUNIOR
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
ADV:
RELATOR :

0069831-87.2011.4.01.0000 / PA(Ap 200639000068086 /PA)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
COMPANHIA AGROPECUARIA DO RIO JABUTI
PA00008855 DANIEL PAES RIBEIRO JUNIOR E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0070821-29.2011.4.01.9199 / BA
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
FORJA NORDESTE SA
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SIMOES FILHO-BA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :

0072292-17.2010.4.01.9199 / MG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JOSE GONCALVES PEREIRA
MG00115169 MARIA RAQUEL SAUD CAVENAGUE OLIVERIO E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
RELATOR :

0072863-03.2011.4.01.0000 / MA
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
ANTONIO NUNES CHAVES
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0074782-41.2012.4.01.9199 / MG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FILISBINO
MG00117670 ROBSON SANTIAGO DE FREITAS
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO JOAO
NEPOMUCENO - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
REU:
ADV:
RELATOR :

0077281-95.2012.4.01.9199 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
PERFILADOS RIO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTRO(A)
RENATO DE PAULA CARDOZO
MG00126432 MARINA CAMARA MOREIRA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

RSE
RECTE:
PROCUR:
RECDO:
DEFEN.:
RELATOR :

0079221-64.2010.4.01.3800 / MG
JUSTICA PUBLICA
HELDER MAGNO DA SILVA
RONALDO VELOSO DOS SANTOS
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

REU:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0055073-54.2011.4.01.9199 / PA
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
GILZA FIGUEIREDO SILVA
JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0056814-03.2010.4.01.3400 / DF(Ap 535957920104013400 /DF)
SANTA IZABEL DALEPRANE E OUTROS(AS)
SEBASTIAO LUIZ LACERDA
SEBASTIAO RAMALHO SILVA
SONIA MARIA BIRRO COSTA
TERESA CRISTINA ROCHA MOTTA
PR00011852 CIRO CECCATTO E OUTRO(A)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0058752-33.2010.4.01.3400 / DF
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
MUNICIPIO DE TURIACU - MA
RS00031623 MARCIO ZIULKOSKI E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
REU:
ADV:
RELATOR :

0063468-35.2011.4.01.9199 / MG(Ap 634675020114019199 /MG)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
NILO GONCALVES SIMAO E OUTRO(A)
WUSSANIA DAS DORES CAMPOS SIMAO
MG00087037 MARIA CLEUSA DE ANDRADE E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

AI
AGRTE:
ADV:
AGRDO:
ADV:

0064360-90.2011.4.01.0000 / BA
CONSORCIO OMS BEIRA MAR
BA00011508 SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS(AS)
COOPERATIVA HABITACIONAL MORADAS DO IMBUI COHABUI SECAO XXV
BA00012999 MARIA ESTELA FRAGA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500019
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ACÓRDÃO
Decide a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 30 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES N. 2004.33.00.026051-8/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
EMBARGANTE
:
CARLOS FARANI PARANHOS DE AZEVEDO FILHO
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMBARGADO
:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
PROCURADOR
:
EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. CONSELHO REGIONAL. ANUIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de
reabrir discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo que se dirige
ao próprio mérito do julgado desafia recurso próprio.
2.
Necessária a inequívoca ocorrência do vício enumerado no art. 535, II, do CPC, para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 30 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0010044-06.2006.4.01.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
N. 2006.01.00.011152-2/DF
Processo Orig.: 1999.34.00.011125-8
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AUTOR
:
LUIZ DE ABREU ROCHA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
RÉU
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
JOSE LUIZ GOMES ROLO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI 7.713/1988. VEDAÇÃO DA BITRIBUTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.
1.
Incabíveis embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de
reabrir discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
2.
Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 30 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora

COORDENADORIA DA CORTE ESPECIAL E DAS SEÇÕES
QUARTA SEÇÃO
ACÓRDÃOS
EMBARGOS INFRINGENTES N. 1998.38.00.045378-2/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
RELATOR CONVOCADO
:
JUIZ FEDERAL RODRIGO DE GODOY MENDES
EMBARGANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGADO
:
COPIADORA DELTA COMERCIO INDUSTRIA DE ENGENHARIA LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
VICENTE ANTONIO SPERANDIO E OUTRO(A)
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIOADMINISTRADOR CUJO NOME CONSTA DA CDA. ART. 134, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS. INVIABILIDADE DO REDIRECIONAMENTO, NA
ESPÉCIE. COMPENSAÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL DA EMPRESA SUFICIENTE AO
ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. EVIDÊNCIAS. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. PREVALÊNCIA DO VOTO-VENCEDOR. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO PROVIDOS.
1. Mesmo em se adotando a atual jurisprudência da Sétima Turma desta Corte, no
sentido de se admitir a responsabilização do sócio-administrador à época dos fatos geradores
por débitos decorrentes do giro regular da pessoa jurídica nos termos do art. 134 do Código
Tributário Nacional, remanesce a necessidade de comprovação, pela parte exeqüente, da
inexistência ou ao menos da insuficiência de bens da devedora principal aptos a responder pelo
débito tributário.
2. Demonstrado que os sócios-gerentes pretenderam compensar créditos da Empresa
com os exigidos pelo Fisco, bem como, havendo sido comprovada a existência de penhora de
bem da Empresa-excutida, de valor suficiente ao pagamento da dívida, não há que se cogitar
da responsabilização dos administradores à época dos fatos geradores, tal como prevista no
art. 134, III, do Código Tributário Nacional.
3. Prevalência do voto-vencedor proferido na Apelação Cível subjacente.
4. Embargos Infringentes não providos.
ACÓRDÃO
Decide a Seção, por maioria, negar provimento aos Embargos Infringentes.
4ª Seção do TRF da 1ª Região - 23.04.2014
Juiz Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator Convocado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA N. 2004.01.00.035965-5/MG
Processo Orig.: 1997.01.00.062837-0
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AUTOR
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
RÉU
:
ICASA INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE S/A
ADVOGADO
:
CLAUDIO MESSIAS TURATTI E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DOLO DA
PARTE RÉ AO FUNDAMENTAR SUAS RAZÕES COM BASE EM INFORMAÇÕES FALSAS.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.
1.
Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de
reabrir discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
2.
Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3.
Embargos de declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500020
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Numeração Única: 0011374-52.2008.4.01.3400
EMBARGOS INFRINGENTES N. 2008.34.00.011423-0/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
EMBARGANTE
:
MOVEIS ROHDE LTDA
ADVOGADO
:
EDILSON JAIR CASAGRANDE E OUTRO(A)
EMBARGADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
QUESTÃO DE ORDEM SUBMETIDA AO COLEGIADO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
DE MATÉRIA DISSOCIADA. PEDIDO: RESTITUIÇÃO DO PIS E DA COFINS QUE INCIDIU
SOBRE A CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS, DECORRENTE DA IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA NESTA CORTE: ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. JULGAMENTO ANULADO. RETORNO DOS AUTOS AO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL.
1.
Ação proposta com o fim de restituir o PIS e a COFINS que incidiu no ano de 2006
sobre a cessão de créditos de ICMS, decorrente da imunidade das receitas de exportação, ao
fundamento de que o valor recebido não se caracteriza como receita, mas sim como recuperação de custos da autora.
2.
A partir do julgamento da apelação da Fazenda Nacional e da sua remessa, foi
apreciada matéria referente à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o que
impõe a sua anulação para que outro seja realizado.
3.
Questão de ordem a que se acolhe para anular, de ofício, os atos judiciais a partir do
julgamento da apelação, ocorrido em 6/11/2012, e o retorno dos autos ao gabinete do relator da
apelação para novo julgamento.
4.
Embargos de declaração da Fazenda Nacional e dos autores prejudicados.
ACÓRDÃO
Decide a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade,
acolher a questão de ordem, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 23 de abril de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES N. 001918070.2010.4.01.3400/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
EMBARGANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGADO
:
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
:
RUDI MEIRA CASSEL E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. IMPOSTO DE RENDA SOBRE ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA. ART. 3º, § 1º, DA EC 41/2003. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.
1.
Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de
reabrir discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
2.
Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 30 de julho de 2014.
Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Relatora

Numeração Única: 0017054-61.2007.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES N. 2007.33.00.017063-0/BA
RELATORA

:

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
EMBARGANTE
:
LUIZ ADEMIR DE CARVALHO
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMBARGADO
:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
PROCURADOR
:
EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. CONSELHO REGIONAL. ANUIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de
reabrir discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo que se dirige
ao próprio mérito do julgado desafia recurso próprio.
2.
Necessária a inequívoca ocorrência do vício enumerado no art. 535, II, do CPC, para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 30 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0007258-03.2008.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES N. 2008.34.00.007304-3/DF
RELATORA

:

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
EMBARGANTE
:
UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
:
GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO E OUTRO(A)
EMBARGADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. PIS - COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO.
1.
Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para
sanar as contradições, obscuridades ou omissões, bem como para corrigir eventuais erros
materiais.
2.
Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente, com a finalidade de
reabrir discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
3.
Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
4.
Embargos de declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 30 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500021
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10. Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades
especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente
convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava
o referido § 5º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. (Cf. REsp 1151363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi,
3ª Seção, julgado em 23/03/2011, DJe 05/04/2011 - representativo da controvérsia, art. 543-C,
§ 1º, do CPC e Resolução 08/2008 do STJ.)
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que
tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de tempo de serviço
prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.
12. O fator de conversão em virtude da relação proporcional entre o tempo de serviço necessário para que o segurado possa aposentar-se, 25 (vinte e cinco) anos para aposentadoria
especial e 35 (trinta e cinco) anos para comum é, no caso, de 1,40. Referido fator consiste na
transformação do período trabalhado em condições especiais, com acréscimo compensatório
em favor do segurado, para tempo comum, para efeitos de concessão do beneficio de aposentadoria. Precedente do STJ.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a Lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde.
14. A aposentadoria por tempo de contribuição proporcional foi extinta em 1998, com a reforma
da previdência. Entretanto, àqueles que já estavam inscritos na previdência social antes da
publicação desta Emenda Constitucional n.º 20/98, poderiam se aposentar nesta modalidade
de benefício desde que cumpridos os requisitos legais.
15. Na hipótese vertente, após reconhecimento do tempo laborado em atividade especial,
procedida à conversão do referido período pelo fator previdenciário 1.4 e somando-se o tempo
convertido com o tempo comum trabalhado, mais o tempo sindical considerado comum, a parte
autora totalizou mais de 31 anos de contribuição, fazendo jus, portanto, à aposentadoria
proporcional por tempo de serviço/contribuição.
16. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
21. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
parcial provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0001956-73.2001.4.01.3000
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.30.00.001954-8/AC
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
MARIA ILANICE LIMA DE SOUZA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
NARA CRISTINA JUCA DA SILVA
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.

COORDENADORIA DA 1ª TURMA
ACÓRDÃOS
Numeração Única: 226823020004013800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2000.38.00.022816-3/MG
Processo na Origem: 200038000228163
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE AUGUSTO OLEGARIO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: NILSON BRAZ DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 12A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA
CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO PELO FATOR 1.4. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS
PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
6. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
7. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
8. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
9. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço
especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500022
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1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0027029-74.2002.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.34.00.027091-8/DF
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA UNIAO ANAUNI
ADVOGADO
:
RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR E OUTROS(AS)
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500023

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de julho de 2013.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0014623-82.2002.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.38.00.014586-2/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
MARCELO DEL CANTONI
ADVOGADO
:
HELIO JOSE FIGUEIREDO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0029462-17.2003.4.01.3400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2003.34.00.029486-6/DF
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
SONIA MARIA GARCEZ TEIXEIRA
ADVOGADO
:
ARENALDO FRANCA GUEDES FILHO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DA PARTE AUTORA E
DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
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6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0068930-49.2003.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2003.38.00.069037-7/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
SIRLENE JOANA GONCALVES
ADVOGADO
:
ANTONIO CHAGAS FILHO E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 28A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS

1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo as partes a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, as partes embargantes não demonstram a existência no julgado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação
do julgado ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.
9. Embargos de declaração da parte ré rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração da parte autora e os embargos de declaração da parte ré, nos
termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora
convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0002515-84.2003.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.38.00.002501-5/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
OLIVEIRO JOSE PINTO E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
HELIO JOSE FIGUEIREDO
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500024
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 37175320044013803
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2004.38.03.003763-9/MG
Processo na Origem: 200438030037639
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA IMACULADA ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO GONCALVES DIAS E OUTROS(AS)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE
UBERLANDIA - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL TIDA
POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.
CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.

Numeração Única: 203002520044013800
APELAÇÃO CÍVEL 2004.38.00.020418-1/MG
Processo na Origem: 200438000204181
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
: JOAO BATISTA DE MENDONCA
ADVOGADO
: ANDREA MARIA ASSIS DAS CHAGAS M P DE LEAO CAVADAS
REC. ADESIVO
: JOAO BATISTA DE MENDONCA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÍNDICE DE 11,98%.
BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ DEZEMBRO/96. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA: ART. 475-G DO CPC. DECISÃO PROFERIDA NA ADI
1.797/PE. ENTENDIMENTO SUPERADO PELO PRÓPRIO STF. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
1. Correta a aplicação do percentual de 11,98% por todo o período de cálculo, uma vez que foi
este o percentual fixado/reconhecido como devido no título executivo.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das ADI MC no. 2.321/DF e
2.323/DF, consolidou o entendimento de assistir aos servidores públicos do Poder Judiciário
Federal o direito à incorporação do percentual de 11,98%, resultante da incorreta conversão de
cruzeiros reais em URV quando da implantação do plano Real.
3. Tendo sido reconhecido ao exequente o direito ao reajuste de 11,98%, decorrente da
conversão dos vencimentos, em março de 1994, de cruzeiro real para real, com a utilização da
Unidade Real de Valor, sem a limitação do pagamento ao período de abril/1994 a dezembro de
1996, indevida é a aludida limitação, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A limitação temporal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.797-0/PE encontra-se superada com o julgamento das Ações Diretas
de Inconstitucionalidade nºs 2.321/DF e 2.323-3/DF. Precedentes.
5. Em que pese o afastamento da limitação temporal à vigência da Lei nº 9.421/96, deve ser
observado que o reajuste de 11,98% incide sobre a folha dos membros da Magistratura e
Servidores até que verificada a efetiva reestruturação da carreira que, no caso dos magistrados
federais, servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público Federal, ocorreu por força
das Leis nºs 10.474, 10.475 e 10.476, respectivamente, todas de 2002.
6. Nos termos do disposto no artigo 22 da Lei nº 8.906/1994, "a prestação de serviço profissional
assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência." De tal modo, a verba arbitrada a título de honorários de
advogado, em decorrência da sucumbência, pertence ao advogado, não lhe prejudicando o eventual
pagamento administrativo/acordo efetuado no decorrer do processo. Precedente desta Corte.
7. A base de cálculo para apuração dos honorários de sucumbência deverá ser o montante integral
do que seria devido ao exequente, de acordo com o título executivo, devendo ser computados,
portanto, os valores pagos administrativamente durante a tramitação do processo judicial.
8. Os juros de mora incidentes sobre as diferenças devidas deverão ser apurados de acordo
com o que estabelece o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Apelação da União desprovida e recurso adesivo a que se dá parcial provimento, para
determinar que os juros de mora sejam calculados de acordo com o que estabelece o Manual
de Cálculos da Justiça Federal.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
Numeração Única: 0029637-38.2004.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2004.38.00.029806-7/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
OTAIR PAULINO DOS REIS
ADVOGADO
:
CLENIO RICARDO FONSECA SANTOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 28A VARA - MG
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500025
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3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora é parcial e temporária.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da concessão do auxílio-doença estabelecido na sentença.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, ou, na falta deste,
deve ser fixado na data do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia médica, da
data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve
ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º,
LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
15. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
17. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora e dar
parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região -26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 39393220044019199
APELAÇÃO CÍVEL 2004.01.99.005199-9/MG
Processo na Origem: 134020320310
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LEDIO WILLIAM RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RPV. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. TRÂMITES JUDICIAIS. MORA NÃO CARACTERIZADA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500026

1. Incabível a incidência de juros de mora, no período compreendido entre a elaboração dos
cálculos de liquidação e a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV ou do precatório,
em razão dos trâmites judiciais. Precedentes do STF, do STJ e desta Corte.
2. Inexistindo mora imputada à parte, incabível a atualização dos valores com a inclusão de
juros de mora.
3. Apelação da parte autora não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
Numeração Única: 79552920044019199
APELAÇÃO CÍVEL 2004.01.99.008432-5/MG
Processo na Origem: 47242002
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOSE GERALDO ATANAZIO
ADVOGADO
: JANICE MARTINS ALVES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
2. Segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas
Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita
à existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal.
3. No caso, o perito do juízo afirmou que a perda parcial da visão no olho esquerdo (visão de
66%), não torna o autor incapaz para o exercício de suas atividades habituais.
4. Assim, não havendo nos autos elementos probatórios da alegada incapacidade laborativa, a
parte autora não faz jus ao benefício requerido na inicial.
5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 358489220044019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.01.99.058744-6/MG
Processo na Origem: 134020310055
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOAO PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO PEREIRA DOS REIS E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DEFINIDA EM LEI COMO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. O art. 1º-D da Lei 9.494/97, acrescentado pela MP 2.180-35/2001, veda expressamente a
condenação em honorários de advogado quando a execução não for embargada.
2. O Plenário do STF, todavia, no julgamento do RE 420.816, de que foi Relator para o acórdão
o eminente Ministro Sepúlveda Pertence, ao declarar a constitucionalidade daquele dispositivo
legal, deu-lhe interpretação conforme para excluir do comando os casos de pagamento de
obrigações definidas em lei como de pequeno valor.
3. No caso em apreço, considerando que o valor da presente execução é de R$ 7.851,26 (sete mil,
oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), são devidos honorários advocatícios.
4. Apelação da parte autora provida para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º do CPC).
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28/05/2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
Numeração Única: 0002803-97.2005.4.01.3400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.34.00.002791-9/DF
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
CLEONILTON MACIEL LOPES
ADVOGADO
:
JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DA PARTE AUTORA E
DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo as partes a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, as partes embargantes não demonstram a existência no julgado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação
do julgado ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso de
reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº 1.410.839/SC, onde
está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já
apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda,
precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC.""
8. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.
9. Embargos de declaração da parte ré rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração da parte autora e os embargos de declaração da parte ré, nos termos do
voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0009113-83.2005.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.38.00.009187-5/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ALOISIO BATISTA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500027

ADVOGADO
REC. ADESIVO
REMETENTE

ROGERIO EMILIO DA COSTA MOREIRA E OUTRO(A)
ALOISIO BATISTA DOS SANTOS
JUIZO FEDERAL DA 28A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0043991-34.2005.4.01.3800
REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.38.00.044588-8/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AUTOR
:
MARIA DAS GRACAS GOMES
ADVOGADO
:
LUIZ CARLOS GODINHO E OUTRO(A)
RÉU
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 28A VARA - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º,
XXXV, DA CF. PENSÃO POR MORTE DE FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.

27

:
:
:

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se
aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do
óbito do instituidor.
5. Em conformidade com a legislação previdenciária vigente ao tempo do óbito (e mesmo
aquela que se seguiu) e o entendimento jurisprudencial consolidado, o reconhecimento do
direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora detenha,
quando do falecimento, a qualidade de segurado ou haja anteriormente preenchido os requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria. Precedente desta Corte.
6. A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para
fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 16, §4º, da Lei
8.213/91.
7. A parte autora faz jus ao benefício de pensão por morte, previsto nos arts. 18, II, "a" e 74 e
incisos da Lei 8.213/91, porquanto as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a condição de segurado do de cujus e a dependência econômica do requerente.
8. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/1997, que alterou a redação originária
do art. 74 da Lei 8.213/1991, o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito, quando
requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do requerimento administrativo, quando requerido
após o decurso do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição quinquenal, e, na sua
ausência, a partir do ajuizamento da ação, vedada, entretanto, a reformatio in pejus.
9. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Implantação do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
12. remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 2295320054013804
APELAÇÃO CÍVEL 2005.38.04.000099-4/MG
Processo na Origem: 200538040000994
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: IZALTINA APARECIDA DE MORAES
ADVOGADO
: SERGIO BOTREL VILELA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
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3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se
necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência
Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por meio de perícia médica da
incapacidade laborativa para atividade que lhe garanta a subsistência, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Ainda que a doença da segurada seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
7. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
8. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que acomete
a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
9. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
10. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão de
aposentadoria por invalidez.
11. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, deve ser fixado na data do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à
Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não
viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
12. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
14. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
15. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
16. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
17. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
18. Apelação do INSS a que se nega provimento.
19. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Numeração Única: 3369720054013804
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.04.000207-6/MG
Processo na Origem: 200538040002076
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA FATIMA MACHADO FELICIO
ADVOGADO
: CATARINA PEREIRA SILVA ALMEIDA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. PRÉVIO
REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de
segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais,
com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por
perícia médica, de sua incapacidade laborativa para a atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual, entretanto não necessita da assistência permanente prevista no art. 45 da Lei
8.213/91.
8. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
9. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez.
10. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, devidamente comprovada nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação do acórdão (Súmula 111/STJ).
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500029

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 3369720054013804
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.04.000207-6/MG
Processo na Origem: 200538040002076
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA FATIMA MACHADO FELICIO
ADVOGADO
: CATARINA PEREIRA SILVA ALMEIDA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. PRÉVIO
REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de
segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais,
com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por
perícia médica, de sua incapacidade laborativa para a atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual, entretanto não necessita da assistência permanente prevista no art. 45 da Lei
8.213/91.
8. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
9. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez.
10. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, devidamente comprovada nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
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12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação do acórdão (Súmula 111/STJ).
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 31049320054013804
REEXAME NECESSÁRIO 2005.38.04.002981-0/MG
Processo na Origem: 200538040029810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AUTOR
: MARIA DAS GRACAS LIMA
ADVOGADO
: JULLYO CEZZAR DE SOUZA
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PASSOS - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO.
QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
5. A parte autora comprovou a qualidade de segurado, tendo cumprido a carência mínima
exigida para a concessão de auxílio-doença que, no caso, é de 12 (doze) contribuições
mensais (art. 25, I, Lei n. 8.213/91).
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que acomete
a parte autora torna-a incapacitada temporariamente para o exercício de atividade laborativa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500030

8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral temporária da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da
concessão do auxílio-doença estabelecido na sentença.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, ou, na falta deste,
deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia médica, do início da
incapacidade. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II,
da Lei nº 8.213/91. No caso, o auxílio-doença é devido desde 10/11/2004, conforme fixado na
sentença.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
13. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
14. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 15060420054013805
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2005.38.05.001510-7/MG
Processo na Origem: 200538050015107
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOSE ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO
: ALVARO MARIANO NETO E OUTROS(AS)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
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3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se
necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência
Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por meio de perícia médica da
incapacidade laborativa para atividade que lhe garanta a subsistência, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para a Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
7. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
8. Não obstante o perito do juízo tenha concluído que a parte autora está temporária e
parcialmente incapacitada para o trabalho, verifica-se que os elementos probatórios constantes
dos autos são suficientes para comprovar que a doença que acomete a parte autora torna-a
incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual, bem como a impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico, grau
de instrução e atividade habitual.
9. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
10. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício anteriormente
concedido, ressalvada a prescrição quinquenal.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
17. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial e dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 7793020054013810
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005.38.10.000783-0/MG
Processo na Origem: 200538100007830
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: GERALDA HONORIA CAETANO
ADVOGADO
: JOSE VIVALDO MUNIZ
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR URBANO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500031

1. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
2. A existência de perícia médica judicial atestando a incapacidade laborativa, em demanda
cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxíliodoença, é indispensável para o deslinde da questão.
3. No caso, o perito do juízo afirmou que a parte autora é portadora de fibromialgia, doença que
não a torna incapaz para o exercício das atividades habituais.
4. Assim, não havendo nos autos elementos probatórios da alegada incapacidade laborativa, a
parte autora não faz jus ao benefício requerido na inicial.
5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 13.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0001453-55.2006.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2006.01.00.001464-9/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS ABRITTA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. CRÉDITO PARCIALMENTE SATISFEITO, PORQUE BASEADO EM CÁLCULOS EQUIVOCADOS. ERRO MATERIAL CONFIRMADO PELA
CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PARCELAS
REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. IMPRECLUSÃO DA PARTE ATINGIDA PELO ERRO
MATERIAL.
1. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o equívoco verificado na elaboração de cálculos utilizados para execução do julgado, confirmado pela Contadoria do Juízo,
é passível de correção, ainda que já finda a execução inicial.
2. Verificado o erro material nos cálculos apresentados pelo exequente, impõem-se ao juízo
determinar a correção do comprovado erro material.
3. Hipótese de erro material, acerca do qual não se opera a preclusão.
4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do
voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0001930-60.2006.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.33.04.001934-3/BA
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
JOSE CAETANO DE MENEZES NETO E OUTROS(AS)
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
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7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora a tornou incapaz para a atividade que exerce habitualmente.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da concessão do auxílio-doença estabelecido na sentença.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, ou, na falta deste, o
benefício deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia médica, da
data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve
ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º,
LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
10. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação do INSS a que se nega provimento.
17. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 19.3.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0009846-15.2006.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.38.00.009923-2/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
RONALDO FERNANDES NOVAIS
ADVOGADO
:
PATRICIA SALOMAO BATISTA E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.

3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 45547320064013501
APELAÇÃO CÍVEL 2006.35.01.004563-2/GO
Processo na Origem: 45547320064013501
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CREONICE FERNANDES DOS REIS
ADVOGADO
: CELSO GROSSKOPF RIBAS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL TIDA
POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.
CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença da segurada fosse pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500032
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4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0010114-69.2006.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.38.00.010192-4/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JORGE APARECIDO MOREIRA DO CARMO
ADVOGADO
:
PATRICIA VIEIRA ALVARENGA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 28A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500033

8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
21. Apelação do INSS a que se dá parcial provimento.
22. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

33

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.38.05.000491-3/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO
:
SOLANGE APARECIDA DE PADUA PENHA
APELADO
:
ROSALINDA MARIA DE SOUSA
ADVOGADO
:
LUIZ CLAUDIO DE PAULA JUNIOR E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE
SAO SEBASTIAO DO PARAISO - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0001118-52.2006.4.01.3810
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.38.10.001119-6/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
RONALDO BALDOSSO
ADVOGADO
:
ANGELO LUPINACCI FILHO E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500034

REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão do benefício de auxílio-doença faz-se necessária a observância dos
seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência Social, observada a carência de
12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n.
8.213/91 e incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias, nos termos
do art. 59 do referido diploma legal, e será mantido até que a parte autora restabeleça a sua
capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via administrativa, que
conclua pela inexistência de incapacidade.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada para o exercício de atividade laborativa.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da concessão de auxílio-doença, conforme estabelecido na sentença.
10. Direito ao restabelecimento do auxílio-doença desde a data da sua cessação indevida,
ressalvada a prescrição qüinqüenal.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação da sentença (Súmula 111/STJ).
14. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
15.Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Remessa oficia, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
16. Apelação do INSS a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 70025620064013812
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2006.38.12.007035-5/MG
Processo na Origem: 200638120070355
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO
ADVOGADO
: ROMMEL AUGUSTO DOS SANTOS EDMUNDO E OUTRO(A)
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL TIDA
POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.
CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora é parcial e temporária.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da concessão do auxílio-doença estabelecido na sentença.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, ou, na falta deste,
deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia médica, do início da
incapacidade. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela
prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV,
da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Apelação do INSS a que se nega provimento.
16. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
17. Agravo retido não conhecido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500035

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS, dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta, e não conhecer do agravo retido,
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 51230820064013814
APELAÇÃO CÍVEL 2006.38.14.005131-5/MG
Processo na Origem: 200638140051315
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: LUIZ FERNANDO COSTA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS CERCEAU ISAAC
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CONCOMITANTES. ARTIGO 32 DA LEI 8.213/91. ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
1. O art. 32 da Lei n. 8.213/91 prevê duas formas de cálculo do salário-de-benefício na hipótese
de exercício de atividades concomitantes: a primeira, contida no inciso I, para o segurado que
preencher as condições para a concessão de aposentadoria em ambas as atividades, quando
o salário-de-benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição; a segunda, prevista nos incisos II e III, para o segurado que não houver cumprido as
condições para a concessão de aposentadoria em uma ou em ambas as atividades, quando o
cálculo do benefício corresponderá à soma dos salários-de-contribuição da atividade principal e
de um percentual da média dos salários-de-contribuição da atividade secundária, calculado
com base no número de anos completos de contribuição e o número de anos de serviço
considerados para a concessão do benefício pleiteado.
2. No caso em apreço, exatamente como reconheceu o INSS em revisão administrativa e de
acordo com os demais documentos acostados aos autos, o autor, dentro do período básico de
cálculo, exerceu atividades concomitantes na condição de empregado e autônomo, não preenchendo, todavia, em cada atividade, as condições do benefício requerido, nos termos do
inciso I do art. 32 da Lei n. 8.213/91.
3. Nas situações de exercícios de atividades concomitantes, em que o segurado não se
enquadra na hipótese do inciso I, em razão de a Lei n. 8.213/91 não definir qual deva ser a
atividade considerada principal, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício, o
INSS se utiliza do critério do maior tempo de serviço.
4. A Carta de Concessão / Memória de Cálculo, contra a qual se insurge o apelante, considerou, para efeito de cálculo, tão-somente, os recolhimentos do autor na condição de autônomo (atividade principal), tendo em vista que, no tocante à atividade secundária (empregado), não foi preenchido o ano completo exigido pela Lei n. 8.213/91, o que resultou, ao
final, na redução da renda mensal inicial.
5. Corretos os cálculos elaborados pelo INSS.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28/05/2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0005338-93.2006.4.01.4101
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.41.01.005339-6/RO
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
VALTER FIGUEIRAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
EVA CONDACK DIAS PEREIRA DA SILVA E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
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1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 11625620064014300
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2006.43.00.001162-5/TO
Processo na Origem: 200643000011625
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JORGE LUIZ DE MATTOS ZEVE
ADVOGADO
: DAYANE VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - TO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE
MÉDICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, XVI, "c", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A questão debatida nos autos refere-se à possibilidade de acumulação do cargo de perito
médico da Previdência Social com outro de médico da Secretaria de Saúde do Estado do
Tocantins, ambos exercidos pelo autor/apelado.
2. Consoante o disposto no artigo 37, XVI, "c", da Constituição Federal, é permitida a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.
3. Não existindo no texto constitucional qualquer limitação à jornada de trabalho dos profissionais de saúde, exigindo-se, apenas, a compatibilidade de horários, entendimento contrário
implicaria criar requisito para cumulação de cargos sem respaldo legal.
4. Afigura-se ilegítima, portanto, a pretensão do apelante de aplicação de restrição imposta
pelo Parecer nº AGU/GQ 145/98, da Advocacia Geral da União, com base na qual requer a
limitação da carga horária semanal do autor/apelado, posto que mero parecer administrativo
não tem o condão de afastar direito assegurado constitucionalmente.
5. Também não prospera o argumento de que a jornada de trabalho superior a 60 horas
semanais comprometeria o desempenho do serviço, visto que a apuração de eventual inaptidão ou deficiência para o exercício do cargo deve ser verificada com seu efetivo exercício,
não podendo ser presumida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500036

6. No caso, o autor é médico perito do INSS, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, e
exerce junto ao Estado do Tocantins outro cargo de médico, também com jornada de 40 horas
semanais.
7. Restou demonstrado nos autos, entretanto, a existência de compatibilidade de horários, não
havendo, ao contrário do que alega a autarquia apelante, respaldo jurídico a obstar o exercício
dos dois cargos de médico pelo autor.
8. As provas carreadas aos autos demonstram que as atividades do autor, como médico no
Estado do Tocantins, são exercidas na forma de SOBREAVISO e que, nesse regime, ele
exerce suas funções em regime de plantão, à noite e nos fins de semana, cumprindo, efetivamente, jornada de 20 (vinte) horas semanais e não de 40 (quarenta) horas semanais.
9. Restou também incontroverso nos autos que a jornada de trabalho do autor junto ao INSS é de 40
(quarenta) horas semanais e é exercida em expediente normal de serviço, durante o dia, de segunda
a sexta, assim como acontece com qualquer outro servidor público, não havendo, sob esse prisma,
incompatibilidade de horário com o cargo de médico no Estado do Tocantins, exercido, como se viu,
em regime de plantão/sobreaviso, em horário noturno e em finais de semana.
10. Ainda que se considere que o médico perito, por necessidade do serviço, eventualmente precise
se deslocar para realizar serviço em local diverso de sua lotação e que, nessas situações, ficaria
afastado por até dois dias, tal fato, a priori, não acarreta a alegada incompatibilidade com o cargo de
médico do Estado do Tocantins. Isso porque, conforme comprovado nos autos, o apelado cumpre a
sua jornada de trabalho no Hospital Geral de Palmas/TO - HGP, laborando apenas duas semanas
por mês na escala do período noturno, de modo que não haveria óbice a que, nas outras duas
semanas do mês, ele se deslocasse de sua sede.
11. Conforme bem destacou o juiz sentenciante, "(...) a admissão do regime de sobreaviso não
equivale a chancelar a prestação de serviço fictício, porque o servidor permanece à disposição
da Administração Pública e prestará os serviços quando convocado, sendo razoável que seja
remunerado pelo respectivo período. Ademais, a admissão dessa situação pelo Estado do
Tocantins não interessa à Administração Pública Federal. Assim, falece à autarquia legitimidade para questioná-la".
12. Eventuais mudanças no regime de prestação dos serviços pelo autor junto ao Estado do
Tocantins poderão ensejar novas providências por parte da Administração, com vistas a impedir
prejuízos à jornada de trabalho exercida perante o INSS.
13. Neste caso específico, todavia, considerando o fato que a situação do autor enquadra-se
na possibilidade de acumulação prevista pela Constituição Federal e verificada a compatibilidade de horários entre os cargos indicados (médico perito do INSS e médico do Estado do
Tocantins), não merece reparos a sentença recorrida.
14. Apelação e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 16033720064014300
REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.43.00.001603-1/TO
Processo na Origem: 200643000016031
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AUTOR
: JOAO MENDES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: PAULA CRISTINA DE MOURA SILVA E OUTROS(AS)
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - TO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA INCENTIVADA SEM REMUNERAÇÃO.
ART. 18 DA MP 2.174-28/2001. INDENIZAÇÃO PAGA EXTEMPORANEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
DE CONCESSÃO DA LICENÇA. RETORNO DO SERVIDOR AO CARGO OCUPADO ANTERIORMENTE. PEDIDO PROCEDENTE.
1. O autor, servidor público federal, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo,
requereu licença incentivada sem remuneração, com incentivo em pecúnia equivalente a 06
(seis) vezes a sua remuneração e pagamento integral até o último dia útil do mês de competência subsequente ao da publicação do ato de concessão, nos termos do art. 18 da Medida
Provisória 2.174-28, de 24/08/2001.
2. A licença incentivada foi concedida ao servidor, com início a partir de 18/02/2006. Publicado
o ato em fevereiro de 2006, o pagamento da pecúnia, que deveria ter sido efetuado até o dia
31/03/2006, não ocorreu.
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3. O INSS reconheceu que o pagamento da verba indenizatória se deu fora do prazo legal, uma
vez que o valor em pecúnia somente foi lançado na folha de pagamento do mês de abril/2006,
gerando efeitos financeiros no início do mês de maio/2006.
4. Correta a r. sentença que, diante do descumprimento do acordo firmado entre as partes,
julgou procedente o pedido inicial e decretou a anulação da decisão administrativa de concessão da licença incentivada sem remuneração e determinou o retorno do autor ao cargo
anteriormente ocupado na entidade autárquica requerida, ficando ressalvado à requerida o
direito à cobrança dos valores eventualmente pagos ao servidor.
5. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0043558-95.2006.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.01.99.044578-0/MG
Processo Orig.: 470060250359
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
MARIA HILDA SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
:
MARCELO BORELLA E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0017709-39.2007.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2007.01.00.017057-8/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
AGRAVADO
: ELZA MOTA XAVIER E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: FERNANDO FREIRE DIAS E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500037

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. ALEGAÇAO DE
EXCESSO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EM CURSO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO
ACÓRDÃO EXEQUENDO. PRECEDENTES.
1. É firme na jurisprudência o entendimento de que a compensação do resíduo de 3,17% com
valores comprovadamente pagos pela Administração a esse título deve ser feita na fase de
execução (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 833.172/RS, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Unânime, DJ 06.11.2006, p. 369).
2. Não implica inovação no processo o pedido do executado, no momento da execução, para ver
subtraído do crédito reconhecido no acórdão valores comprovadamente pagos ao exequente.
3. Agravo provido.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 395318420074010000
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA 2007.01.00.038850-6/TO
Processo na Origem: 200643000011625
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
REQUERENTE
: JORGE LUIZ DE MATTOS ZEVE
ADVOGADO
: DAYANE VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REQUERIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA
JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO.
1. As medidas cautelares, na sistemática processual, têm por escopo assegurar a utilidade e a
efetividade do feito principal. O processo do qual a presente cautelar é incidental foi levado a
julgamento na mesma assentada do feito principal (26/05/2014), com o desprovimento do
recurso de apelação manejado pela autarquia previdenciária contra a sentença que declarou a
legalidade da acumulação dos dois cargos de médico ocupados pelo autor no INSS e no
Estado de Tocantins.
2. Tendo sido confirmada neste Tribunal a sentença proferida no feito principal, que declarou a
legalidade da acumulação dos dois cargos de médico ocupados pelo autor no INSS e no
Estado de Tocantins, encontram-se presentes os pressupostos para a concessão da medida
cautelar incidental ora postulada, devendo ser confirmada a liminar deferida nestes autos, que
determinou "(...) a imediata reintegração do autor na função de Perito Médico junto ao INSS, e
a sua manutenção no cargo até o julgamento definitivo da ação ordinária 2006.43.00.0011625, salvo a ocorrência de motivo diverso do relativo à acumulação de cargos, que venha a apoiar
a sua demissão ou pedido de exoneração".
3. Medida cautelar inominada julgada procedente.
4. Julgados prejudicados os embargos de declaração aviados pela parte autora e o agravo
regimental interposto pelo INSS em face da liminar deferida nos autos.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, julgar procedente a presente medida cautelar
inominada e julgar prejudicados os embargos de declaração e o agravo regimental manifestados em face da liminar deferida nos autos.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 454323320074010000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2007.01.00.045244-3/BA
Processo na Origem: 200333000079349
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AGRAVANTE
: ALBERTO FERREIRA GUERRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE CASTRO VASCONCELLOS
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO AO TETO. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-C, § 7º, II, DO CPC.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
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1. Os presentes autos foram reencaminhados a esta Primeira Turma, pelo Vice-Presidente do
TRF da 1ª Região, para eventual exercício do juízo de retratação previsto no artigo 543-C, § 7º,
II, do CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão da limitação do salário-de-benefício e da
renda mensal inicial da aposentadoria ao teto máximo do salário-de-contribuição, imposta pelos
artigos 29, § 2º, e 33 da Lei 8.213/1991 e pelo parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.870/1994,
proclamou a constitucionalidade das referidas regras limitadoras.
3. Também o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que os artigos
29, § 2º, e 33 da Lei 8.213/1991 não guardam incompatibilidade com o artigo 136, podendo o
salário-de-benefício ser restringido pelo teto máximo previsto naqueles artigos.
4. Reexaminando o mérito da controvérsia, modifico o julgado anterior, nos termos do artigo
543-C, § 7º, II, do CPC, para adequá-lo à orientação vinculativa das Cortes Superiores e,
assim, determino a aplicação do teto limitador previsto nos artigos 29, § 2º, e 33 da Lei
8.213/1991 e no artigo 26, parágrafo único, da Lei 8.870/1994.
5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, adequando o julgado ao entendimento
firmado nas Cortes Superiores sobre a matéria, negar provimento ao agravo de instrumento.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28/05/2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 305164020074013800
APELAÇÃO CÍVEL 2007.38.00.031084-0/MG
Processo na Origem: 200738000310840
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
: JOSE CARLOS DINALI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: RUY XAVIER DE AGUIAR E OUTRO(A)
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MILITAR. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS RECEBIDAS EM DECORRÊNCIA DA LEI 8.627/93. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO
DE CONDIÇÃO ESPECIAL - GCET NA BASE DE CÁLCULO.
1. A jurisprudência do colendo STF orientou-se no sentido de que o reajuste de vencimentos de
28,86% concedido aos militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93 é extensivo aos servidores
públicos federais civis, determinando, entretanto, a compensação dos percentuais de reajuste
deferidos por força do reposicionamento funcional concedido aos servidores públicos federais
civis pelos arts. 1º e 3º da Lei 8.627/93 (Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança 22.307-7/DF, Rel. para o acórdão Min. Ilmar Galvão, Pleno, STF,
maioria, DJ 26.06.98, p. 08).
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência firmada no âmbito do STF, assentou entendimento de
que "a compensação de que cuidou a Suprema Corte, quanto à recomposição de estipêndios
em até 28,86%, envolve apenas os índices do reposicionamento levado a efeito pela própria
Lei 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, não se legitimando, para tal fim, à luz da coisa julgada,
levar-se em conta, na dedução de tal índice, toda a evolução funcional do servidor no período
de janeiro daquele ano a junho de 1998, independentemente do fundamento de que decorreu"
(AC 2004.34.00.000018-4/DF, Rel. Desembargador Federal Moreira Alves, e-DJF-1 de
15/06/2009, p. 181).
3. A execução do julgado deve ser fiel ao acórdão exequendo, que adotou a compensação nos
moldes da decisão proferida pelo STF, não incidindo a norma da Portaria MARE 2.179/98.
4. A base de cálculo para a incidência do reajuste de 28,86%, decorrente do reposicionamento
de que tratam as Leis 8.622/93 e 8.627/93, será a remuneração do servidor, entendida esta
como o seu vencimento básico, acrescido das parcelas da remuneração que têm como base de
cálculo o valor do referido vencimento.
5. "A GCET incide o reajuste previsto na Lei 8.622/93, no percentual que representar a
diferença entre os 28,86% e o valor concedido no soldo que serve de base para o cálculo da
referida gratificação." (AC 0012354-33.2007.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 08/02/2013, p.1028).
6. Apelação da União a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500038

Numeração Única: 0031891-76.2007.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.00.032479-3/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOSE ALVES DE MOURA
ADVOGADO
:
AUDALIANO SERGIO COUTO SANTOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0033429-92.2007.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.00.034064-7/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
IVONE MARIA MARTINS SALOMON E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
ALESSANDRO HENRIQUE SOARES CASTELO BRANCO
E OUTROS(AS)
APELADO
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
PROCURADOR
:
VERA LUCIA GABRIEL DOMINGUES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
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3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0033926-09.2007.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.00.034562-9/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI E OUTRO(A)
APELADO
:
ANTONIO LOURENCO RIBEIRO
ADVOGADO
:
DANILO FERNANDES ROCHA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 28A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500039

7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
21. Apelação do INSS a que se dá parcial provimento.
22. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.

39

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. TIDA POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se
necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência
Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por meio de perícia médica, da
incapacidade laborativa para atividade que lhe garanta a subsistência, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Ainda que a doença da segurada fosse pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
7. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
8. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que acomete
a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
9. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
10. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão de
aposentadoria por invalidez.
11. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, deve ser fixado na data do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à
Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não
viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
12. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
14. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
15. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
16. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0002967-34.2007.4.01.3807
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.07.003008-8/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ARISTEU FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
JEAN CARLOS MARQUES E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE
MONTES CLAROS - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0001943-59.2007.4.01.3810
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.10.001948-9/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ABEL FERREIRA SOARES
ADVOGADO
:
GUILHERME DE CARVALHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500040
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17. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
18. Apelação do INSS a que se nega provimento.
19. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.11.000531-0/MG
Processo na Origem: 5319020074013811
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: WILSON BECHIOR SOBRINHO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE
DIVINOPOLIS - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO COMUM. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO POR SENTENÇA TRABALHISTA CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E ROBUSTA. REVISÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS
PROCESSUAIS.
1. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
2. Restou assente nesta Corte que "a sentença trabalhista produz efeitos no âmbito previdenciário, inclusive para comprovar a qualidade de segurado, mesmo que o INSS não tenha
integrado a lide" (AMS 0001899-93.2004.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador Federal Carlos
Olavo, Primeira Turma, e-DJF1 p.370 de 30/03/2010).
3. A sentença homologatória de acordo firmada na Justiça do Trabalho, corroborada por prova
testemunhal coerente e robusta realizada nos autos, constitui prova suficiente do vínculo de
trabalho objeto da ação trabalhista, devendo o período de 01/08/1996 a 06/10/1999, laborado
pelo autor, no cargo de gerente-geral, para a empresa Expresso Wilson Ltda., ser reconhecido
como tempo comum para fins previdenciários.
4. Verifica-se que o autor, na data da EC 20, de 16/12/1998, já havia implementado mais de 30
anos de serviço, sendo que o INSS reconheceu administrativamente e considerou o tempo de
serviço de 27 anos 10 meses e 28 dias (períodos: 01/11/1967 a 28/02/1972, 01/03/1972 a
30/04/1974, 01/07/1974 a 01/10/1979 e 01/12/1978 a 30/11/1995), não computando apenas o
período de 01/08/1996 a 06/10/1999.
5. Somando o período reconhecido pela sentença trabalhista e confirmado por este Tribunal,
considerando-se, ainda, a data do requerimento administrativo em 28/04/2000, o autor conta
com 31 anos 11 meses e 05 dias de tempo de contribuição (serviço) na data da publicação da
Lei 9.876, de 29/11/1999, fazendo, jus, portanto, à aposentadoria proporcional por tempo de
contribuição.
6. Em razão do implemento das condições ser também anterior ao advento da Lei 9.876/1999,
a forma de cálculo de seu benefício deverá ser em conformidade com a redação originária do
art. 29, da Lei 8.213/1991, ou seja, "o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples
de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e
seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses", sem a incidência de
fator previdenciário.
7. Confirma-se, assim, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao INSS a averbação do tempo de serviço do autor e a conceder-lhe aposentadoria
por tempo de contribuição proporcional, no percentual de 76%, com DIB em 28/04/2000, data
do requerimento administrativo do benefício, sem a incidência do fator previdenciário, observada a prescrição qüinqüenal.
8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500041

9. Honorários advocatícios mantidos no percentual de 5% sobre as prestações vencidas até a
data da prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
12. Apelação do INSS não provida.
13. Remessa oficial provida em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28/05/2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0001082-64.2007.4.01.3813
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.13.001082-3/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ANTONIO DE ASSIS SILVA
ADVOGADO
:
FABRICIO MOREIRA GUIMARAES
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE GOVERNADOR VALADARES - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TRABALHADOR URBANO.
PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO
DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão do benefício de auxílio-doença faz-se necessária a observância dos
seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência Social, observada a carência de
12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n.
8.213/91 e incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias, nos termos
do art. 59 do referido diploma legal, e será mantido até que a parte autora restabeleça a sua
capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via administrativa, que
conclua pela inexistência de incapacidade.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora a tornou incapaz para a atividade que exerce habitualmente.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral da parte autora e não
havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão de auxíliodoença, conforme estabelecido na sentença.
9. Direito ao restabelecimento do auxílio-doença por 6 (meses) contados a partir da intimação,
conforme estabelecido na sentença.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação da sentença (Súmula 111/STJ).
12. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Remessa oficial e apelação do INSS a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial e à
apelação do INSS.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 2805/2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que
tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de tempo de serviço
prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 53644820074013813
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2007.38.13.005365-8/MG
Processo na Origem: 200738130053658
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JORGE TOMAZ RIBEIRO FILHO
ADVOGADO
: CARLAILA RAMOS MARINHO E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES - MG
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500042

42

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração Única: 0000024-20.2007.4.01.3815
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.15.000024-8/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
SILBER LOPES DE SOUZA
ADVOGADO
:
PATRICIA VIEIRA ALVARENGA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO
JOAO DEL REI - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500043

12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0000172-31.2007.4.01.3815
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.15.000174-3/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
BERENICIO DONIZETTI CARVALHO
ADVOGADO
:
PATRICIA VIEIRA ALVARENGA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO
JOAO DEL REI - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
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9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
23. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0001189-05.2007.4.01.3815
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.15.001208-1/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GERALDO ANTONIO BARBOSA
ADVOGADO
:
PATRICIA VIEIRA ALVARENGA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO
JOAO DEL REI - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500044
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Numeração Única: 0030341-48.2007.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.01.99.030577-7/MG
Processo Orig.: 111050040471
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
SINEZIO CHAGAS LEONEL
ADVOGADO
:
RONALDO CARRILHO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso de
reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº 1.410.839/SC, onde
está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já
apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda,
precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0042340-95.2007.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.01.99.043658-9/MG
Processo Orig.: 56990023287
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
JOSE MARIA DE CARVALHO
ADVOGADO
:
ADENIR SABARA
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500045

2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0050865-66.2007.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.01.99.051705-3/TO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA FRANCISCA TEODORO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO FAVARO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0055383-02.2007.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.01.99.054507-0/GO
Processo Orig.: 200603522011
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
SEBASTIANA FELIPE DA SILVA
ADVOGADO
:
VIVIANE VIEIRA MOTTA
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0056745-54.2008.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2008.01.00.055187-6/MA
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
AGRAVANTE
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
MARIA DAS GRACAS PEREIRA JANSEN DE MELLO
ADVOGADO
:
PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO E OUTROS(AS)
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. ESTAGIÁRIO. ACADÊMICO REMUNERADO. LEI N. 3.870/60. ART. 2º,
I, C/C ART. 5º. LEI N. 5.890/73. SEGURADO FACULTATIVO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. CONTAGEM PARA APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 3.807/60 permitia ao estagiário filiar-se ao regime de previdência, mediante contribuições para ele vertidas.
2. Demonstrado que, no período questionado, a Agravada contribuiu para a Previdência, na
condição de segurada facultativa, o tempo de estágio é de ser computado como de efetivo
tempo de serviço.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500046

Numeração Única: 0057713-84.2008.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2008.01.00.055853-6/MG
Processo Orig.: 2006.38.00.002349-2
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
GERALDINO MIGUEL FERREIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0059045-86.2008.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2008.01.00.059197-2/MG
Processo Orig.: 2005.38.00.045063-6
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
MAURILIO CONSTANTINO GABRIEL DE MELO
AGRAVADO
:
DANILO ALVES SANTANA
ADVOGADO
:
DANILO ALVES SANTANA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0001853-83.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.001865-7/DF
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
ARLETE MODESTO LIMA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso de
reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº 1.410.839/SC, onde
está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já
apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda,
precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL 2008.34.00.021096-2/DF
Processo na Origem: 210095720084013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: SIDNEY DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMARIO CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS

3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0001849-46.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.001861-2/DF
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
HAMILTON ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500047
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Numeração Única: 0035223-53.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.035499-3/DF
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA UNIAO ANAUNI
ADVOGADO
:
RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR E OUTROS(AS)
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0000271-12.2008.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.38.00.000272-9/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
CARLOS BOM SUCESSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
ANDERSON REGIS DE FREITAS SILVA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DE QUINTOS E VPNI. PAGAMENTO DEVIDO SOMENTE
A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. A hipótese dos autos é de prestação de trato sucessivo, tendo em vista que a lesão renovase a cada mês, incidindo o enunciado da Súmula 85 do STJ. Não há que se falar em prescrição
do fundo do direito, mas apenas de prescrição quinquenal.
2. O autor não tem direito ao pagamento de parcelas atrasadas, relativas ao pagamento de
quintos e VPNI, desde o pedido de revisão de aposentadoria formulado em 14.05.1997, pois
somente formalizou sua opção pelo recebimento de DAS 101.1 e de VPNI, previsto no art. 193
da Lei n. 8.112/90, em 25.06.2007, possibilitando, assim, a alteração de seus proventos com a
incorporação de quintos.
3. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Relator
Numeração Única: 0030126-72.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.030291-6/DF
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
GISELLE DE MEDEIROS LIMA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500048
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3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0011231-27.2008.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.38.00.011456-1/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARIO MARTINS PEREIRA
ADVOGADO
:
LUIS HENRIQUE DE ASSIS VASCONCELOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500049

7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde, bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 124897220084013800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2008.38.00.012723-9/MG
Processo na Origem: 124897220084013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: ROBERTO RUAS DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MG
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL.
QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora é parcial e temporária.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da concessão do auxílio-doença estabelecido na sentença.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data da cessação do benefício anteriormente concedido,
ressalvada a prescrição quinquenal.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
17. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500050

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora e dar
parcial provimento à remessa oficial e à apelação do INSS.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0025763-06.2008.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.38.00.026550-5/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
CIRLEI DO NASCIMENTO XAVIER
ADVOGADO
:
LEONARDO FERREIRA FRIZON E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 17605420084013810
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.38.10.001782-8/MG
Processo na Origem: 17605420084013810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: FRANKIN GUERRA LAMOGLIA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DA COSTA CHAVES E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: ANA LUISA FIGUEIREDO DE CARVALHO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REVISÃO DE 81%. LEI 8.162/1991.
EQUIPARAÇÃO DO SOLDO LEGAL COM O SOLDO AJUSTADO. MP 2.131/2000. REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS MILITARES. ALTERAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO. AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS DA DATA DO ADVENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EQUIPARAÇÃO ENTRE O SOLDO DE ALMIRANTE DE
ESQUADRA E O SUBSÍDIO DE MINISTRO DO STM. VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF.
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1. De acordo com o art. 1º do Decreto 20.910/1932, as "dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
2. A questão posta nos autos diz respeito à alegada lesão a pretenso direito subjetivo do autor
de incluir o "soldo legal" como base de cálculo da revisão geral da remuneração de 81%
concedida pela Lei 8.162/1991.
3. Ocorrendo a lesão, a prescrição, que se verifica em favor da Fazenda Pública, é, a um só tempo,
uma sanção, dirigida ao titular do direito que foi supostamente violado, mas que permaneceu inerte,
e instrumento de pacificação social, ao garantir a estabilidade às relações jurídicas.
4. A denominada prescrição do fundo de direito, que se distingue da prescrição que recai
apenas sobre as prestações decorrentes de uma situação jurídica consolidada, atinge a exigibilidade desse suposto direito que não foi postulado, a tempo e modo, por meio da competente ação judicial e, portanto, não poderá mais ser exigido.
5. No caso, a exigibilidade do pagamento das diferenças de soldos, vantagens e gratificações
a que faria jus o autor pressupõe o reconhecimento do direito à pretendida incidência do
reajuste de 81%, instituído pela Lei 8.162/1991 sobre o "soldo legal", na medida em que, só
após o reconhecimento de tal direito é que nascem os efeitos patrimoniais dele decorrentes, ou
seja, só depois de certificado o direito à incidência do referido reajuste sobre o "soldo legal", é
que se tornariam exigíveis as prestações atrasadas dela decorrente.
6. Se o titular do direito tem reconhecido o direito ao almejado reajuste e, mesmo assim, as
vantagens não forem pagas, a prescrição recairá apenas sobre as parcelas anteriores a cinco
anos do ajuizamento da ação. É o caso da prescrição das prestações de trato sucessivo,
prevista na Súmula 85 do STJ.
7. A jurisprudência deste Tribunal vem se orientando no sentido de que a pretensão deduzida nos
autos não abrange relação de trato sucessivo, pois o direito envolvido não é renovável, por envolver
um único ato de efeito concreto que não foi reconhecido: a majoração do soldo dos militares.
8. A MP 2.131/2000 reestruturou o sistema remuneratório da carreira militar e promoveu uma
limitação temporal. Eventual diferença entre o soldo legal e soldo ajustado somente será devida
até dezembro de 2000. Prescrição do fundo de direito reconhecida, por ter sido a ação ajuizada
após cinco anos dessa reestruturação.
9. Ainda que superada a prescrição do fundo de direito, "O Supremo Tribunal Federal já decidiu
que a equiparação entre o soldo de Almirante-de-Esquadra com os subsídios de Ministro do
Superior Tribunal Militar é vedada pelo art. 37, inciso XIII, da Constituição da República, que
revogou a vinculação isonômica prevista no Decreto-Lei n.º 2.380/87" (MS 7.171/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2008, DJe 14/05/2008).
10. O autor não tem direito a qualquer diferença em face do reajuste de 81%, instituído pela Lei
8.162/1991, tanto pela ocorrência da prescrição do fundo de direito, como por não estar
configurada a alegada violação aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de
vencimentos, quanto da aplicação da Lei 8.162/1991 pela Administração Pública, quando fixou
o soldo de Almirante de Esquadra em valor determinado.
11. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 02/04/2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0000966-21.2008.4.01.3814
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.38.14.000967-2/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
GETULIO ASSUNCAO VARGAS
ADVOGADO
:
GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500051

2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0001603-69.2008.4.01.3814
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.38.14.001604-0/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARQUES GERALDO DA SILVA
ADVOGADO
:
GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
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6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço
especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que
tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de tempo de serviço
prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde, bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art. 109, §
3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre
nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas
perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0001972-63.2008.4.01.3814
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.38.14.001973-1/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GERALDO MOREIRA MAIA
ADVOGADO
:
GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA E
AUTARQUIAS DA COMARCA DE IPATINGA - MG
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500052

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde, bem como ao benefício da aposentadoria especial.
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14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0000624-07.2008.4.01.3815
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.38.15.000627-3/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
CARLOS ROBERTO PITA LOUREDO
ADVOGADO
:
ALEXANDRE MATHEUS DA SILVEIRA REIJNEN
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO
JOAO DEL REI - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500053

7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que
tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de tempo de serviço
prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0011485-02.2008.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.99.011195-4/MT
Processo Orig.: 3602006
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARLI DOMINGUES PIMENTA
ADVOGADO
:
JAMES ROGERIO BAPTISTA E OUTRO(A)
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Numeração Única: 0037218-67.2008.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.99.035618-4/TO
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
(CONV.)
APELANTE
:
BOAVENTURA LOURENCO DE ALEXANDRIA
ADVOGADO
:
MARCOS PAULO FAVARO E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 373502720084019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2008.01.99.037681-0/RO
Processo na Origem: 7060080314
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ZILDA OSCARLINA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE JOVINO DE CARVALHO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR URBANO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
2. A existência de perícia médica judicial atestando a incapacidade laborativa, em demanda
cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxíliodoença, é indispensável para o deslinde da questão.
3. No caso, o perito do juízo afirmou que a parte autora é portadora de depressão leve e
hipertensão arterial sistêmica, doenças que não a tornam incapaz para o exercício das atividades habituais.
4. Assim, não havendo nos autos elementos probatórios da alegada incapacidade laborativa, a
parte autora não faz jus ao benefício requerido na inicial.
5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 261692920084019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2008.01.99.026542-0/GO
Processo na Origem: 200402724601
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: CELIO ALVES SEVERINO
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO DE FREITAS E OUTRO (A)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA
HELENA DE GOIAS - GO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a competência para processar e
julgar litígio em que se postula benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho é da
Justiça Comum Estadual, em ambos os graus de jurisdição, por força do disposto no art. 109,
I, da Constituição da República.
2. Incompetência recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarada de ofício e
determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, declarar de ofício a incompetência recursal do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça competente.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500054
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1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se
aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do
óbito do instituidor.
5. Em conformidade com a legislação previdenciária vigente ao tempo do óbito (e mesmo
aquela que se seguiu) e o entendimento jurisprudencial consolidado, o reconhecimento do
direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora detenha,
quando do falecimento, a qualidade de segurado ou haja anteriormente preenchido os requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria. Precedente desta Corte.
6. A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para
fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 16, §4º, da Lei
8.213/91.
7. A parte autora faz jus ao benefício de pensão por morte, previsto nos arts. 18, II, "a" e 74 e
incisos da Lei 8.213/91, porquanto as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a condição de segurado do de cujus e a dependência econômica do requerente.
8. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/1997, que alterou a redação originária
do art. 74 da Lei 8.213/1991, o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito, quando
requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do requerimento administrativo, quando requerido
após o decurso do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição quinquenal, e, na sua
ausência, a partir do ajuizamento da ação, vedada, entretanto, a reformatio in pejus.
9. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Implantação do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
12. remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 436674120084019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2008.01.99.041883-4/MG
Processo na Origem: 106070282764
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: MARIA DA SILVA BRAGA
ADVOGADO
: LINDALVA APARECIDA LIMA FRANCO E OUTRO(A)
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMBUI - MG

Numeração Única: 0041551-62.2008.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.99.041344-8/GO
Processo Orig.: 200700535238
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
EDESIA DE PAIVA SILVA
ADVOGADO
:
ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso de
reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº 1.410.839/SC, onde
está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já
apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda,
precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0042285-13.2008.4.01.9199
REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.01.99.041536-6/MT
Processo Orig.: 2006343
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AUTOR
:
ELINEI PAULINA DE ARRUDA
ADVOGADO
:
PATRICIA TIEPPO ROSSI CORAZZA E OUTRO(A)
RÉU
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE
NOVA MUTUM - MT
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º,
XXXV, DA CF. PENSÃO POR MORTE DE FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500055
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
8. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
9. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
10. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício anteriormente
concedido, ressalvada a prescrição quinquenal.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
17. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500056

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora e dar
parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0045745-08.2008.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.99.041341-7/GO
Processo Orig.: 200700539179
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
DORACI DA SILVA CRUZ
ADVOGADO
:
ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B,
do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0049526-38.2008.4.01.9199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.01.99.048192-7/TO
Processo Orig.: 20060006765356
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARIA ARAUJO NASCIMENTO
ADVOGADO
:
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
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REC. ADESIVO
REMETENTE

compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se
aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do
óbito do instituidor.
5. Em conformidade com a legislação previdenciária vigente ao tempo do óbito (e mesmo
aquela que se seguiu) e o entendimento jurisprudencial consolidado, o reconhecimento do
direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora detenha,
quando do falecimento, a qualidade de segurado ou haja anteriormente preenchido os requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria. Precedente desta Corte.
6. A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido é presumida
(art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91), mas admite prova em contrário.
7. A parte autora faz jus ao benefício de pensão por morte, previsto nos arts. 18, II, "a" e 74 e
incisos da Lei 8.213/91, porquanto as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a condição de segurado do de cujus e a dependência econômica dos requerentes.
8. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/1997, que alterou a redação originária do
art. 74 da Lei 8.213/1991, o termo inicial do benefício, em favor do cônjuge, deve ser a data do óbito,
quando requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do requerimento administrativo, quando requerido
após o decurso do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição quinquenal, e, na sua
ausência, a partir do ajuizamento da ação, vedada, entretanto, a reformatio in pejus.
9. Quanto à data inicial do benefício em favor de menor impúbere, não corre a prescrição, nos
termos do art. 198, inciso I do CC 2002 e art. 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, sendo a
pensão devida desde a data do óbito do ex-segurado.
10. O valor da pensão deverá ser rateado entre os pensionistas, revertendo em favor dos
remanescentes as cotas daqueles cujo direito à pensão cessa.
11. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
14. Implantação do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
15. Apelação do INSS a que se nega provimento.
16. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0056345-88.2008.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.99.057923-4/MG
Processo Orig.: 325070078499
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GENY VIEIRA PEREIRA
ADVOGADO
:
JOVENTIL DA SILVA SENA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).

:
:

MARIA ARAUJO NASCIMENTO
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
COLINAS DO TOCANTINS - TO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação, dar parcial provimento à
remessa oficial e dar provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Numeração Única: 0056163-05.2008.4.01.9199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.01.99.057089-6/MG
Processo Orig.: 355070111446
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ELISANGELA CRISTINA TOLEDO GOMES E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
FREDERICO AUGUSTO VENTURA PATARO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JEQUERI - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. CÔNJUGE E FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500057
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11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
STJ. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a partir da data fixada na
sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da multa imposta.
12. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
13. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à remessa
oficial tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 19.3.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0060066-48.2008.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.99.060081-0/TO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA DE JESUS SOUSA MOURA
ADVOGADO
: JOSE CANDIDO DUTRA JUNIOR E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0005704-14.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.003891-6/MG
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
AGRAVANTE
:
OSWALDO OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
:
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EQUÍVOCO DOS
CÁLCULOS NÃO DEMONSTRADO. INFORMAÇÃO TÉCNICA DA CONTADORIA DO JUÍZO.
PREVALÊNCIA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO.
1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de prestigiar o parecer Contadoria Judicial,
tendo em vista a sua imparcialidade, veracidade, e conhecimento técnico na elaboração dos
cálculos dessa natureza.
2. Na hipótese dos autos, o exeqüente não trouxe elementos hábeis a infirmar as informações
técnicas prestadas pela Contadoria do Juízo.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do
voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO

2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por
meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não
alcançada pela prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Apelação do INSS não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
Numeração Única: 579194920084019199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.99.058310-0/RO
Processo na Origem: 720060138274
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA ADELAIDE DE SOUZA SCANDIUSSE
ADVOGADO
: ERISEU PETRY
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA.
PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. CÔNJUGE FALECIDO. DEPENDÊNCIA
PRESUMIDA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL
CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, sendo, portanto, inaplicável o § 2º do art. 475 do CPC. Súmula 490 do STJ. Igualmente
não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em
jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. A pensão por morte prevista no art. 74 da Lei 8.213/1991, que é devida ao conjunto dos
dependentes de trabalhador rural, está subordinada à demonstração da condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade
rural exercida pelo falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
4. A dependência econômica do cônjuge sobrevivente em relação ao ex-segurado é presumida
(Lei 8.213/1991, art. 16, § 4º), conquanto cabível prova em contrário.
5. O início de prova material, a que se refere a Lei 8.213/1991, foi demonstrado com a
apresentação de certidão de casamento e de certidão de óbito do cônjuge da parte autora, nas
quais consta a profissão de lavrador. A prova testemunhal coerente e robusta, por sua vez,
comprova a qualidade de trabalhador rural do instituidor do benefício, além de confirmar que,
à época do evento morte, a parte autora e o de cujus viviam sob o mesmo teto.
6. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/1997, que alterou a redação originária
do art. 74 da Lei 8.213/1991, o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito, quando
requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do requerimento administrativo, quando requerido
após o decurso do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição quinquenal, e, na sua
ausência, a partir do ajuizamento da ação, vedada, entretanto, a reformatio in pejus.
7. Na presente hipótese, tendo a pensão por morte sido pleiteada na via administrativa após o
decurso do prazo de 30 (trinta) dias do óbito de seu instituidor, mantenho o termo inicial do
benefício a partir da data do requerimento administrativo, conforme fixado na sentença recorrida, respeitada a prescrição quinquenal.
8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500058
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Numeração Única: 0011362-19.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.011372-2/GO
Processo Orig.: 1998.35.00.014390-0
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
ALBERTO EURIPEDES FINOTTI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
MARIA ISABEL SILVA DIAS E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0022544-02.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.024124-4/MG
Processo Orig.: 2006.38.05.002323-1
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
MARIA MARCIONILIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
LUIZ CLAUDIO DE PAULA JUNIOR E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500059

3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0026065-52.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.025994-9/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
AGRAVANTE
: SERGIO DA SILVA LEAL
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO CARDOSO CARVALHO E OUTRO(A)
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO INFIRMADA PELOS CONTRACHEQUES
APRESENTADOS. RENDA SUPERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFICIO INDEVIDO.
1. O beneficio da assistência judiciária gratuita tem como destinatárias aquelas pessoas que
não possuam meios para fazer face às custas do processo, sem que para isso se vejam
privadas do necessário à sua subsistência.
2. Não se enquadram nessa hipótese aquelas que auferem rendimentos mensais superiores a
10 (dez) salários-mínimos, conforme entendimento já sufragado nesta Corte.
3. Agravo a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do
voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0033221-91.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.034160-0/MG
Processo Orig.: 2003.38.00.025086-7
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
:
ROMULO DE CARVALHO FERRAZ E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
LUIS CARLOS PARREIRAS ABRITTA E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
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2. Exame técnico realizado pelo médico perito sem grau de complexidade que justifique a
fixação dos honorários periciais acima do valor máximo da Tabela de Honorários do Conselho
da Justiça Federal. Desse modo, faz-se necessária a redução dos honorários periciais, nos
termos do artigo 6º da Resolução 558/2007 (R$ 234,80).
3. Agravo de instrumento provido.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0058749-30.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.061535-1/DF
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
(CONV.)
AGRAVANTE
:
MONTGOMERY BARROSO FRANCA
ADVOGADO
:
VERA MIRNA SCHMORANTZ E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
:
JAMACY JOSE DA SILVA JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU HORÁRIO ESPECIAL A SERVIDOR PÚBLICO ESTUDANTE. SENTENÇA LAVRADA. PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE. PERDA DO OBJETO.
1. Com a emissão da sentença, restou prejudicado o pedido de reforma da decisão que havia
indeferido o pedido de horário especial a servidor público estudante.
2. Agravo de instrumento prejudicado em razão do desaparecimento do objeto mediato do
recurso.
ACORDÃO
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0066931-05.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.069770-5/MG
Processo Orig.: 2002.38.00.041335-6
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
:
SIND-UFLA - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
ADVOGADO
:
MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.

2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0034370-25.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.034908-7/MG
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
ALEXANDRE RODRIGUES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
HELOISA TEIXEIRA SANTOS MUZZI E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO
PROCESSO, PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXEQUENTES INDEVIDAMENTE ABRANGIDOS PELA SUSPENSÃO. ERRO NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não configurada inércia dos exequentes quanto aos atos processuais, o simples transcurso
do prazo quinquenal não induz prescrição intercorrente.
2. Na hipótese, a cessação das atividades das partes no processo decorreu de expresso
comando judicial de suspensão da execução.
3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos
do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0054640-70.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.056276-6/TO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JESUS ROCHA
ADVOGADO
: ANTONIO ROGERIO BARROS DE MELLO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. JUSTIÇA DELEGADA. PARÂMETROS PARA
FIXAÇÃO. VALORES PRATICADOS EM CASOS SEMELHANTES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RESOLUÇÃO 440, DE 30.05.2005, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. O Conselho da Justiça Federal estabelece os valores dos honorários periciais e os parâmetros para sua majoração, tendo em vista a complexidade da matéria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500060
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6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 163671620094013300
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2009.33.00.016991-4/BA
Processo na Origem: 163671620094013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: REINALDO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT'ANA
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - BA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
8. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
9. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500061

10. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício anteriormente
concedido, ressalvada a prescrição quinquenal.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
12. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
13. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
15. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
16. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
17. Apelação do INSS, apelação da parte autora e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, à
apelação da parte autora e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 250106020094013300
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2009.33.00.018666-0/BA
Processo na Origem: 250106020094013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ FILHO
ADVOGADO
: SORAYA CANSANCAO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - BA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. REVISÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. BENZENO Decretos 53.831(HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO), 2.172/1997 (Anexo II, código
03 - BENZENO) e 3.048/1999 (BENZENO, ANEXO II, CÓDIGO III). CONTAGEM DIFERENCIADA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. FATOR 1,4. APOSENTADORIA
INTEGRAL. RECÁLCULO SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO. IRSM DE FEVEREIRO/94 (39,67%). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE
MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do pleito,
sendo, portanto, inaplicável o § 2º do art. 475 do CPC. Igualmente não incide o § 3º desse
artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário do
STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. Súmula 490 do STJ.
Remessa oficial tida por interposta.
2. A prescrição das parcelas vencidas de benefício previdenciário é quinquenal (Súmula 85 do
STJ).
3. O tempo de serviço é regido sempre pela lei vigente ao tempo da sua prestação. Lei nova
que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode ser aplicada
retroativamente. Precedentes do STJ.
4. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida em condições especiais pelo
segurado seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo
necessário laudo pericial, exceto a atividade laborada com exposição a ruído superior ao
previsto na legislação de regência.
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1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o §
3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do
plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior
competente. Remessa tida por interposta.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. A sentença julgou procedente o pedido inicial, sem a oitiva de testemunhas, por considerar
suficiente a prova material juntada aos autos, dispensando a produção de prova testemunhal.
4. Não obstante tenha sido juntado aos autos início razoável de prova material do exercício de
atividade rural, verifica-se, contudo, que tais documentos não fazem prova direta sobre a sua
atividade profissional, de forma a autorizar o deferimento do pedido de aposentadoria. Na
hipótese, é forçoso anular a sentença, para que seja colhida a prova testemunhal e examinada
a pretensão como de direito. Precedentes desta Corte.
5. Embora seja necessária, para comprovação do direito ao recebimento da aposentadoria rural
por idade, a demonstração simultânea de início razoável de prova material, corroborada por
prova testemunhal, verifica-se, pelas regras ordinárias de experiência, que a existência nos
autos de documentação registrando o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e
contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, confere verossimilhança ao direito alegado
na inicial. Manter a tutela eventualmente concedida no juízo de origem.
6. Sentença anulada.
7. Remessa oficial, tida por interposta, e apelação do INSS a que se dá parcial provimento.
8. Manter a tutela antecipada deferida no juízo de origem.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial, tida por
interposta, e à apelação do INSS para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à
Vara de origem, a fim de que seja colhida a prova testemunhal, determinando o regular
processamento e julgamento do feito. Manter a tutela concedida até julgamento final da
ação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28/05/2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0022979-58.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.023110-6/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
:
NABIAN MARTINS DE PAIVA E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.

5. Os formulários DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm presunção de
veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade especial. A
exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei 9.528/97.
Precedentes deste Tribunal e do STJ.
6. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
7. O fator de conversão em virtude da relação proporcional entre o tempo de serviço necessário
para que o segurado possa aposentar-se, 25 anos para aposentadoria especial e 35 anos para
comum é, no caso, de 1,40. Referido fator consiste na transformação do período trabalhado em
condições especiais, com acréscimo compensatório em favor do segurado, para tempo comum,
para efeitos de concessão do beneficio de aposentadoria. Precedente do STJ.
8. Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades
especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente
convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava
o referido § 5º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. (Cf. representativo da controvérsia: REsp
1151363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 23/03/2011, DJe
05/04/2011.)
9. No caso, consta consignado no laudo pericial apresentado pelo perito oficial que o autor
trabalhou em condições especiais na empresa DETEN QUÍMICA S/A, desde 02.4.79 até a data
em que requereu a aposentadoria (04.11.97), sujeito ao agente químico BENZENO.
10. O trabalho exercido em contato com o BENZENO encontra-se classificado como atividade
insalubre nos Decretos 53.831/1964 (Anexo, código 1.2.11 - tóxicos orgânicos/hidrocarbonetos), 83.080/1979 (Anexo I, código 1.2.10 - hidrocarbonetos e outros compostos de carbono),
2.172/1997 (Anexo II, código 03 - benzeno) e 3.048/1999 (benzeno, anexo II, Código III).
11. A EC 20/98 assegurou em seu art. 3º a concessão da aposentadoria integral ou proporcional àqueles que na data de sua publicação já houvessem implementado os requisitos
exigidos pela legislação até então vigente, em razão do direito adquirido. Preenchidos os
requisitos de tempo de serviço até 16/12/98, como no caso em questão, é devida ao segurado
a aposentadoria integral independentemente de qualquer outra exigência.
12. Tal o contexto, não merece reforma a sentença recorrida quanto ao reconhecimento dos
períodos especiais deferidos para fins de concessão da aposentadoria por temo de contribuição integral.
13. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é devida a atualização dos
salários-de-contribuição, na concessão de benefícios previdenciários posteriores a março/94,
com base no IRSM (39,67%) no mês de fevereiro/94, antes de sua conversão em URV.
14. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
15. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
data da prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ.
16. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96.
17. Apelação do INSS provida em parte.
18. Remessa oficial, tida por interposta, provida em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à remessa
oficial.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - 28.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.005548-4/DF
Processo na Origem: 54961520094013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: JIRO TAKAYANAGI
ADVOGADO
: ARISTELLA INGLEZDOLFE DE MELO CASTRO E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO
RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANTER TUTELA ANTECIPADA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500062
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19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
23. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0006633-93.2009.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.00.006986-8/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JAIME ASSIS DOS SANTOS
ADVOGADO
:
VILSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS

3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500063
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Numeração Única: 0007842-97.2009.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.38.00.008213-7/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
MARIA APARECIDA DE MORAIS ALVES
ADVOGADO
:
NATALIA MARIA MARTINS DE RESENDE
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. PENSÃO
POR MORTE DE FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se
aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do
óbito do instituidor.
4. Em conformidade com a legislação previdenciária vigente ao tempo do óbito (e mesmo
aquela que se seguiu) e o entendimento jurisprudencial consolidado, o reconhecimento do
direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora detenha,
quando do falecimento, a qualidade de segurado ou haja anteriormente preenchido os requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria. Precedente desta Corte.
5. A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de
concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 16, §4º, da Lei 8.213/91.
6. A parte autora faz jus ao benefício de pensão por morte, previsto nos arts. 18, II, "a" e 74 e
incisos da Lei 8.213/91, porquanto as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a condição de segurado do de cujus e a dependência econômica do requerente.
7. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/1997, que alterou a redação originária
do art. 74 da Lei 8.213/1991, o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito, quando
requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do requerimento administrativo, quando requerido
após o decurso do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição quinquenal, e, na sua
ausência, a partir do ajuizamento da ação, vedada, entretanto, a reformatio in pejus. No caso,
o benefício é devido da data do óbito do instituidor do benefício, ressalvada a prescrição
qüinqüenal.
8. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
9. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Implantação do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
12. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500064
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.00.015985-2/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOSE HUMBERTO DA SILVA
ADVOGADO
:
SUELY TEIXEIRA PIMENTA DE ALMEIDA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA
OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO
PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se
necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência
Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por meio de perícia médica da
incapacidade laborativa para atividade que lhe garanta a subsistência, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Ainda que a doença da segurada seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
7. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
8. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
9. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
10. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão de
aposentadoria por invalidez.
11. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, deve ser fixado na data do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à
Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não
viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
12. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
13. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 299944220094013800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2009.38.00.030966-4/MG
Processo na Origem: 299944220094013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE MENDES DE CARVALHO
ADVOGADO
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 19A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.
RENÚNCIA. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. LEI Nº 8.213/1991, ART. 18, § 2º.
1. Consoante jurisprudência firmada pelas duas Turmas que compõem a Primeira Seção deste
Tribunal, ressalvado o ponto de vista contrário do próprio relator, é possível a renúncia à
aposentadoria por tempo de contribuição anteriormente concedida e a obtenção de uma nova
aposentadoria, no mesmo regime ou em regime diverso, com a majoração da renda mensal
inicial, considerando o tempo de serviço trabalhado após a aposentação e as novas contribuições vertidas para o sistema previdenciário.
2. Fundamenta-se a figura da desaposentação em duas premissas: a possibilidade do aposentado
de renunciar à aposentadoria, por se tratar de direito patrimonial, portanto, disponível, e a natureza
sinalagmática da relação contributiva, vertida ao sistema previdenciário no período em que o aposentado continuou em atividade após a aposentação, sendo descabida a devolução pelo segurado
de qualquer parcela obtida em decorrência da aposentadoria já concedida administrativamente, por
consistir em direito regularmente admitido. Precedentes do STJ.
3. Apesar de a parte autora haver comprovado, com os documentos anexados à inicial, a
aposentadoria anteriormente concedida, a continuidade do exercício de atividade profissional
posterior à aposentação, suficientes à impetração da segurança postulada, o acolhimento do
pedido deve se restringir apenas à elaboração dos cálculos do período laborado após a
aposentadoria, posto não ser possível aferir, de plano, se o impetrante reúne todas as condições para a obtenção da nova aposentadoria.
4. Recurso de apelação e remessa oficial a que se dá parcial provimento, para determinar ao
INSS que apenas proceda aos cálculos do período laborado após a aposentadoria.

15. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
16. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
17. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0023735-31.2009.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.38.00.024419-7/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
LEOPOLDO GOLDENBERG
ADVOGADO
:
MADALENE SALOMAO RAMOS E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0025413-81.2009.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.38.00.026199-5/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
ARUALDO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
:
ANDRE LUIZ PINTO E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500065
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10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
22. Recurso adesivo da parte autora a que se dá parcial provimento.
23. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento ao recurso adesivo e à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa
oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0001638-19.2009.4.01.3806
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.06.001638-5/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOSE GERALDO MENDES
ADVOGADO
:
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE PATOS DE MINAS - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500066
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Numeração Única: 0003339-97.2009.4.01.3811
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.38.11.003344-0/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARCELO DA SILVA BRUM
ADVOGADO
: PATRICIA ANDRADE CAPANEMA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICISTA. PERÍODO LABORADO
APÓS O ADVENTO DO DEC. 2.172/97. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/97 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/91. EXPOSIÇÃO PERMANENTE,
NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE ATESTADA EM PPP.
1. A jurisprudência é firme quanto à possibilidade de caracterização como atividade especial
daquela laborada sob exposição habitual à eletricidade, mesmo após o advento do Decreto
2.172/97.
2. Possibilidade de conversão em especial de aposentadoria por tempo de contribuição com o
aproveitamento de períodos laborados sob exposição ao elemento eletricidade.
3. Juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas posteriormente à citação, a partir da
data em que se tornaram devidas, ocasião em que se verificou a mora.
4. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0001202-36.2009.4.01.3814
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.14.001212-2/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOAO INACIO DOS REIS
ADVOGADO
:
SILVANO DA SILVA MORAIS E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA
- MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500067

5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
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12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde, bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 21645920094013814
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2009.38.14.002200-3/MG
Processo na Origem: 21645920094013814
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VINICIUS BRAGA HAMACEK E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.

Numeração Única: 0001755-83.2009.4.01.3814
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.14.001786-5/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GERALDO FIGUEIREDO FRAGA
ADVOGADO
:
SERGIO WANDERLEY VIEIRA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500068
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4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500069

Numeração Única: 0002222-62.2009.4.01.3814
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.14.002258-6/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
SERGIO LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO
:
SERGIO WANDERLEY VIEIRA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
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12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
23. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0002367-21.2009.4.01.3814
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.14.002403-8/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GERALDO ALVES BRUMANO
ADVOGADO
:
GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500070

1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço
especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
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15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
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APELANTE
:
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:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
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:
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JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500071

8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço
especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que
tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de tempo de serviço
prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 236504720094019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2009.01.99.025222-2/MG
Processo na Origem: 106080337178
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: OSWALDO RODRIGUES DA SOUZA
ADVOGADO
: LINDALVA APARECIDA LIMA FRANCO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMBUI - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE
PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
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1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença da segurada fosse pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora é parcial e temporária.
7. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da concessão do auxílio-doença requerido na inicial.
8. Direito ao auxílio-doença desde a data da citação, conforme requerido na inicial e nas razões
de apelação.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
11. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
12. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
13. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
14. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora e dar
parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 287533520094019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2009.01.99.030010-3/MG
Processo na Origem: 86080216194
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: LAURIANO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAIRA SILVIA GANDRA E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500072

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A sentença extinguiu o processo, com resolução do mérito, sem a oitiva de testemunhas, sob
o fundamento de que a pretensão da parte autora encontra-se destituída dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado na inicial, nos termos da Lei n. 8.213/91.
2. A parte autora juntou aos autos documentação, a qual, supostamente, configura início
razoável de prova material do exercício de atividade rural. Observo, contudo, que não dispondo
de outros documentos que atestem sua profissão, deve o início de prova material pretensamente produzido ser corroborado por prova testemunhal, e, por isso, necessário que o
processo siga seu curso normal até o julgamento do mérito.
3. Não tendo sido colhida a prova testemunhal e nem produzido prova pericial oficial, indispensáveis à espécie, forçoso anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Vara de
origem para tal finalidade e examinar a pretensão como de direito. Precedentes desta Corte.
4. Sentença anulada.
5. Apelação a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora
para anular a sentença monocrática e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para
que seja colhida a prova testemunhal e produzida prova pericial, determinando o regular
processamento e julgamento do feito.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 14.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0037745-82.2009.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.99.038924-4/MG
Processo Orig.: 440080100504
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ANTONIO REIS DE FREITAS
ADVOGADO
:
ELIFAS LEVI LAIGNIER FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
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1. Não tendo sido requerida expressamente a apreciação do agravo retido pelo Tribunal, nas razões
ou na resposta da apelação, não há como conhecê-lo, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento de que "a ausência
de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Rel.
Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010). Além disso, em
respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF, tal exigência não se compatibilizaria com o
direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Rel. Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), 1ª Turma, e-DJF1 p.251 de 30/06/2011], não
havendo, por essa mesma razão, falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF,
art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A pensão por morte prevista no art. 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao conjunto dos
dependentes de trabalhador rural, está subordinada à demonstração da condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade
rural exercida pelo falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
5. A dependência econômica do cônjuge sobrevivente em relação ao ex-segurado é presumida
(Lei 8.213/91, art. 16, § 4º), conquanto cabível prova em contrário.
6. O início de prova material, a que se refere a Lei 8.213/91, foi demonstrado com a apresentação de certidão de casamento, na qual consta a profissão do cônjuge da parte autora
como lavrador. A prova testemunhal coerente e robusta, por sua vez, comprova a qualidade de
trabalhador rural do instituidor do benefício, além de confirmar que, à época do evento morte,
a parte autora e o de cujus viviam sob o mesmo teto.
7. Tendo o óbito do ex-segurado ocorrido na vigência da Lei 8.213/91, o termo inicial do benefício
deve obedecer ao disposto na referida lei, que dispunha em sua redação originária que "a pensão
por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a
contar da data do óbito ou da decisão judicial, em caso de morte presumida".
8. Direito ao benefício de pensão por morte reconhecido, no valor de um salário mínimo
mensal, a contar da data do óbito do ex-segurado, respeitada a prescrição quinquenal.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até
a data da prolação do acórdão, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ.
11. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96.
12. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
13. Agravo retido não conhecido.
14. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo retido e dar provimento à apelação
da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 19.3.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0072234-48.2009.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.99.074153-7/GO
Processo Orig.: 200802920050
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
IVANI DA SILVA CARVALHO COSTA
ADVOGADO
:
LEANDRO BICHOFFE DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 0039697-96.2009.4.01.9199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.01.99.039738-9/MG
Processo Orig.: 512080513587
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GERALDO ELIAS MEIRELES
ADVOGADO
:
FABRICIO CARNEIRO TEIXERA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA
DE PIRAPORA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 576411420094019199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.99.059565-0/MG
Processo na Origem: 297070052321
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: JOSE MARCIO PEIXOTO E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL.
AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIDO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ATIVIDADE RURAL
COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE
MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500073
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1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL 2010.38.00.007978-3/MG
Processo na Origem: 211194920104013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOSE VICENTE DE PAULA
ADVOGADO
: FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. CONCESSÃO DE
NOVO BENEFÍCIO. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. LEI Nº 8.213/1991, ART. 18, § 2º.
1. Consoante jurisprudência firmada pelas duas Turmas que compõem a Primeira Seção deste
Tribunal, ressalvado o ponto de vista contrário do próprio relator, é possível a renúncia à
aposentadoria por tempo de contribuição anteriormente concedida e a obtenção de uma nova
aposentadoria, no mesmo regime ou em regime diverso, com a majoração da renda mensal
inicial, considerando o tempo de serviço trabalhado após a aposentação e as novas contribuições vertidas para o sistema previdenciário.
2. Fundamenta-se a figura da desaposentação em duas premissas: a possibilidade do aposentado de renunciar à aposentadoria, por se tratar de direito patrimonial, portanto, disponível,
e a natureza sinalagmática da relação contributiva, vertida ao sistema previdenciário no período
em que o aposentado continuou em atividade após a aposentação, sendo descabida a devolução pelo segurado de qualquer parcela obtida em decorrência da aposentadoria já concedida administrativamente, por consistir em direito regularmente admitido. Precedentes do
STJ.
3. Tratando-se, no caso, de mandado de segurança, são devidas apenas as parcelas vencidas
após o ajuizamento da ação, que devem ser compensadas com aquelas percebidas pela parte
autora com a aposentadoria anterior (Súmula 271/STF), acrescidas de correção monetária e de
juros de mora, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.
4. Recurso de apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.5.2013.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500074

APELAÇÃO CÍVEL N. 0040053-55.2010.4.01.3800/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
CECILIA REZENDE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
:
LUCIANO ALVES FRANCO E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR
URBANO. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E
PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de
segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais,
com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por
perícia médica, de sua incapacidade laborativa para a atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
4. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
5. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
6. Não obstante o perito do juízo tenha concluído que a parte autora não está incapacitada para
o trabalho, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para
comprovar a incapacidade laborativa permanente do segurado, bem como a impossibilidade de
reabilitação em outra profissão, tendo em vista sua idade, nível econômico, grau de instrução
e atividade habitual, a ensejar a concessão da aposentadoria por invalidez.
7. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme requerido na inicial.
8. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício anteriormente
concedido, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
9. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação do acórdão (Súmula 111/STJ).
12. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
13. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
14. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0045330-52.2010.4.01.3800/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
JOSE RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADO
:
KRIS BRETTAS OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0002440-56.2010.4.01.3814/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ELI ALEXANDRE MARTINS
ADVOGADO
:
GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500075

2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
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5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
23. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0008019-82.2010.4.01.3814/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOSE MARCELINO DA PAIXAO
ADVOGADO
:
FABRICIO MOREIRA GUIMARAES E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500076
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0008142-80.2010.4.01.3814/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOAO BOSCO DA SILVA
ADVOGADO
:
SERGIO WANDERLEY VIEIRA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA
- MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500077

12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0008379-17.2010.4.01.3814/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOSE CARMO DE CAMPOS
ADVOGADO
:
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
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4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de benefício
previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a partir da data
fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da multa imposta.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500078

20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
22. Recurso adesivo da parte autora a que se dá parcial provimento.
23. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento ao recurso adesivo e à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 0002477-98.2010.4.01.4100
APELAÇÃO CÍVEL N. 2010.41.00.001033-9/RO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
ELIOMAR MONTEIRO BASTOS
ADVOGADO
:
VINICIUS DE ASSIS E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/ APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INDISPENSÁVEL. REALIZAÇÃO NÃO DETERMINADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
4. A sentença apelada julgou improcedente o pedido inicial com base apenas na documentação
juntada aos autos.
5. A realização de perícia médica judicial, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, é procedimento indispensável para o deslinde da questão.
6. Considerando o início razoável de prova material existente nos autos, cabível a antecipação
da tutela.
7. Sentença anulada. Remessa dos autos à instância de origem para a realização de prova
pericial.
8. Apelação a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora
para anular a sentença monocrática e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para
que seja produzida a prova pericial, determinando o regular processamento e julgamento do
feito.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
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4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 92543120104019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0009254-31.2010.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 71080400345
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JULIETA RITA NEVES QUEIROZ
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO REIS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE BOA
ESPERANCA - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE.
RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA
POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do
STJ.Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste
Tribunal ou do tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade
superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício
de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência, por
meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
5. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (certidão de casamento), em que
consta a qualificação de rurícola, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo
sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de carência exigido por lei.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004898-90.2010.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 842009
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
TERESA RODRIGUES
ADVOGADO
:
ANDRE LUIS DE ALMEIDA AVELAR
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009051-69.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 570080198494
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
SEBASTIANA DE OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO
:
ADRIANA FREITAS BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500079
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4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 210250620104019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0021025-06.2010.4.01.9199/RO
Processo na Origem: 920070071928
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: NELSON RODRIGUES
ADVOGADO
: JULINDA DA SILVA E OUTRO(A)
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE PIMENTA BUENO - RO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E
PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E
TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.

6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do
requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença tenha fixado termo inicial
mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
12. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
14. Apelação do INSS a que se nega provimento.
15. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0016012-26.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 390080192540
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
:
GERALDO DE PAULA
ADVOGADO
:
RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI E OUTROS(AS)
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DA COMARCA DE MACHADO - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500080
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compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade
superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício
de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência, por
meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
5. No caso concreto, a documentação juntada aos autos, em que consta a qualificação de
rurícola, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido corroborada por prova
testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora,
atendendo ao período de carência exigido por lei.
6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do
requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença tenha fixado termo inicial
mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de benefício
previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a partir da data
fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da 0multa imposta.
12. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
13. Apelação do INSS e Remessa oficial a que se dá parcial provimento para fixar o pagamento
dos juros e correção monetária conforme orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento para fixar honorários advocatícios
no percentual de 10 (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença,
nos termos do enunciado na Súmula n. 111 do STJ.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, à
remessa oficial e a apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28/05/2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 284152720104019199
APELAÇÃO CÍVEL 0028415-27.2010.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 344080411293
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ILDA DE OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: IZOLDA MARIA CARVALHO BALDO E GUIMARAES RESENDE
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI

7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
8. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
9. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a conversão do auxíliodoença em aposentadoria por invalidez, conforme concedido na sentença apelada.
10. Direito à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez desde a data em que
foi concedido o benefício do auxílio-doença, por se tratar de doença degenerativa.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
12. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
13. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
15. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
16. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
17. Apelação do INSS a que se nega provimento.
18. Remessa oficial e apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS, dar parcial
provimento à remessa oficial e à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0022447-16.2010.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 327080340828
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: VIRGULINA LEANDRA RAIMUNDA
ADVOGADO
: CARLOS APARECIDO DE ARAUJO E OUTROS(AS)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITAMBACURI - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE.
RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA
POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o §
3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do
plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior
competente. Remessa Oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500081
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Numeração Única: 284161220104019199
APELAÇÃO CÍVEL 0028416-12.2010.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 344080411327
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ILDA DE OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: IZOLDA MARIA CARVALHO BALDO E GUIMARAES RESENDE
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS
DA LEI 8.213/91. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. O benefício da aposentadoria rural por idade é concedido mediante a comprovação da
condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, por meio
de prova material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na
forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91, bem como a idade superior a 60 (sessenta) anos para
homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para mulher. É inadmissível prova exclusivamente
testemunhal.
2. Não obstante a existência nos autos de início razoável de prova material, verifica-se,
contudo, que a prova testemunhal produzida não foi contundente na demonstração do exercício
da atividade rural da parte autora, após o óbito do marido.
3. Não comprovada a qualidade de trabalhador rural, por início de prova material corroborada
por prova testemunhal, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na Lei
8.213/91 para a obtenção do benefício pleiteado na inicial.
4. Apelação a qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 338732520104019199
APELAÇÃO CÍVEL N. 0033873-25.2010.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 86090265637
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA GERALDA SOARES DA CRUZ
ADVOGADO
: MARIO RODRIGUES ROCHA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL.
CÔNJUGE FALECIDO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA
POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.
1. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
2. A pensão por morte prevista no art. 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao conjunto dos
dependentes de trabalhador rural, está subordinada à demonstração da condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade
rural exercida pelo falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
3. A dependência econômica do cônjuge sobrevivente em relação ao ex-segurado é presumida
(Lei 8.213/91, art. 16, § 4º), conquanto cabível prova em contrário.
4. O início de prova material, a que se refere a Lei 8.213/91, foi demonstrado com a apresentação de certidão de casamento e de certidão de óbito do cônjuge da parte autora, nas
quais consta a profissão de lavrador. A prova testemunhal coerente e robusta, por sua vez,
comprova a qualidade de trabalhador rural do instituidor do benefício, além de confirmar que,
à época do evento morte, a parte autora e o de cujus viviam sob o mesmo teto.

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÓBITO DO CÔNJUGE
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 11/71. APLICAÇÃO DA LEI 7.604/87. VIÚVA. DEPENDÊNCIA
PRESUMIDA. QUALIDADE DE SEGURADO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento de que "a ausência
de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Rel.
Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010). Além disso, em
respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF, tal exigência não se compatibilizaria com o
direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Rel. Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Conv.), 1ª Turma, e-DJF1 p.251 de 30/06/2011], não havendo,
por essa mesma razão, falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º).
Precedentes. Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do instituidor e, na
presente hipótese, tem direito ao benefício o dependente de trabalhador rural falecido antes da
vigência da Lei Complementar 11, de 25/05/71, segundo o art. 4º da Lei 7.604/87.
4. A dependência econômica da esposa sobrevivente em relação ao ex-segurado é presumida
(Decretos 73.617/74, 83.080/79 e 89.312/84).
5. O início de prova material foi demonstrado com a apresentação de certidão de casamento e
de certidão de óbito do cônjuge da parte autora, nas quais consta declarada a profissão de
lavrador. A prova testemunhal coerente e robusta, por sua vez, comprova a qualidade de
trabalhador rural do instituidor do benefício, além de confirmar que, à época do evento morte,
a parte autora e o de cujus viviam sob o mesmo teto.
6. No que diz respeito à data de início do beneficio, o art. 4º da Lei 7.604/87 expressamente
confere retroatividade ao art. 6º da LC 11/71, para dispor que é devida pensão aos dependentes de trabalhador rural falecido anteriormente a 26/05/71, a contar de 01/04/87, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
STJ. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a partir da data fixada na
sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da multa imposta.
12. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
13. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500082
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0035731-91.2010.4.01.9199/MG
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ROBERTO DE SOUZA E ALMEIDA
ADVOGADO
:
RICARDO OLIVEIRA ZANELLA
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
CATAGUASES - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESAPOSENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO
DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM OUTRO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A suspensão do processo até o julgamento da matéria sob repercussão geral perante o
Supremo Tribunal Federal é providência a ser avaliada quando do exame de eventual recurso
extraordinário a ser interposto, nos termos previstos no art. 543-B do Código de Processo Civil,
de acordo com o entendimento firmado pelo STJ.
2. Conforme entendimento pacificado nesta e. Corte é desnecessário o prévio requerimento administrativo nas ações em que se requer a concessão ou revisão de benefício previdenciário.
3. Cuidando os autos de pedido de renúncia e cancelamento de benefício concedido pela
Previdência Social, com o objetivo de concessão de novo benefício e não de pedido de revisão
do valor do benefício previdenciário, não há decadência do direito. Precedentes.
4. A aposentadoria é direito patrimonial e disponível, sendo, portanto, passível de renúncia,
podendo o titular contar o tempo de contribuição efetuada à Previdência após a primeira
aposentadoria para fins de obtenção de novo benefício da mesma espécie, sem que tenha que
devolver o que auferiu a esse título. Precedentes desta Corte e do STJ.
5. As parcelas vencidas deverão ser compensadas com aquelas percebidas pela parte autora com a
aposentadoria anterior desde a data de início do novo benefício e pagas acrescidas de correção
monetária que incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
6. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do valor de cada
parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de
quando devem ser reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, até a apuração definitiva dos
cálculos de liquidação.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, a exemplo do que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e
Mato Grosso. Tratando-se de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento
de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas
com oficial de justiça.
8. Sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da
prolação do acórdão, incidem honorários advocatícios à razão de 10%, de acordo com a
Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça e artigo 20,§ 3º, do CPC.
9. Apelação a que se nega provimento. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 534395720104019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053439-57.2010.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 19070168372
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: EDSON LUIZ REZENDE REIS
ADVOGADO
: ANTONIO GIOVANI DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. EXERCÍCIO POSTERIOR DE MANDATO ELETIVO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. NULIDADE.
POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA SIMULTANEAMENTE AO EXERCÍCIO DO CARGO POLÍTICO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.

5. Tendo o óbito do ex-segurado ocorrido na vigência da Lei 8.213/91, o termo inicial do
benefício deve obedecer ao disposto na referida lei, que dispunha em sua redação originária
que "a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, em caso de morte
presumida".
6. Direito ao benefício de pensão por morte reconhecido, no valor de um salário mínimo
mensal, a contar da data do óbito do ex-segurado, respeitada a prescrição quinquenal.
7. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até
a data da prolação do acórdão, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ.
9. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96.
10. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
11. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 19.3.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035091-88.2010.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 4042008
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
:
MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500083

83

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE
CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Os agentes públicos titulares de mandato eletivo, que não exerçam cargo efetivo na Administração Pública e não estejam vinculados a regime próprio de previdência social, estão
vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Constituição e da Lei 8.213/91.
5. Possibilidade de percepção de proventos aposentadoria por invalidez simultaneamente ao
exercício de mandato eletivo, tendo em vista que este último não constitui vínculo de natureza
profissional com a Administração. Precedentes do STJ.
6. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se
necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência
Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por meio de perícia médica, da
incapacidade laborativa para atividade que lhe garanta a subsistência, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
7. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
8. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
9. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
10. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
11. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
12. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão de
aposentadoria por invalidez.
13. Direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento
administrativo, ou, na falta deste, o benefício deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo
comprovação, por perícia médica, da data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo
inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora.
Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº
8.213/91.
14. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
15. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
16. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500084

17. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
21. Agravo retido da parte autora prejudicado.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta. Agravo retido prejudicado.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28/05/2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 575611620104019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0057561-16.2010.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 71080364483
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA DOS ANJOS DE JESUS
ADVOGADO
: DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE BOA
ESPERANCA - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL.
QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
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7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora a tornou incapaz para a atividade que exerce habitualmente.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral da parte autora e não
havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da concessão
do auxílio-doença estabelecido na sentença.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, devidamente comprovada nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
13. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
14. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
15. Apelação do INSS e remessa oficial a que dá parcial provimento.
16. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial e dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0059900-45.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 86080244212
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
MARIA APARECIDA MENDES
ADVOGADO
:
MARIO RODRIGUES ROCHA E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500085

6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0060602-88.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 395090246038
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
IZABEL MARIANA DA SILVA
ADVOGADO
:
JOSE DE OLIVEIRA GOMES E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para a percepção do benefício de pensão por morte, previsto nos arts. 18, II, "a" e 74 e
incisos da Lei 8.213/91, exige-se a comprovação pela parte autora da condição de segurado do
de cujus e a dependência econômica do(a) requerente em relação ao instituidor do benefício.
2. No caso, o Juiz negou o benefício requerido na inicial sob o fundamento de que a parte
autora não comprovou a dependência econômica em relação ao instituidor do benefício.
3. A jurisprudência orienta-se no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão do
magistrado que, em ação objetivando a concessão do benefício previdenciário, extingue o
processo sem oportunizar à parte autora o direito à produção de prova necessária à comprovação do direito ao recebimento do benefício pleiteado.
4. A prova testemunhal é procedimento que se mostra indispensável nos casos em que se
objetiva a pensão por morte de trabalhador rural, uma vez que a Lei 8.213/91 exige, para o
reconhecimento do direito ao benefício, início razoável de prova material baseado em prova
testemunhal.
5. A prova do direito alegado não é pressuposto processual ou requisito da inicial, não podendo
ser exigida sua demonstração de plano no início do processo sob pena de indeferimento liminar
do feito. Precedentes desta Corte.
6 Desta forma, a sentença deve ser anulada para regular processamento e julgamento do feito,
para que a parte autora complemente as provas que achar necessárias.
7. Sentença anulada. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062333-22.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 134081013648
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
ISABEL DE ALMEIDA ROSA
ADVOGADO
:
TATIANA EMERICK RODRIGUES LOPES
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0064070-60.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 775070095556
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
MARIA GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
:
JEAN CARLOS MARQUES E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0071375-95.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 324060469107
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
IVONE RIBEIRO PINTO DA SILVA
ADVOGADO
:
MARIZA PRADO GOMES E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.

1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0063104-97.2010.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: AUREA GOMES DOS REIS
ADVOGADO
: CLOVES MARCIO VILCHES DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500086
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4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 767689820104019199
APELAÇÃO CÍVEL 0076768-98.2010.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 325090144776
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: PETRINA FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI E OUTROS(AS)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA.
APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA. VÍNCULOS URBANOS. LONGO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do art. 475 do CPC. Súmula 490 do STJ. Igualmente não incide o § 3º
desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário
do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa oficial tida
por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento de que "a ausência
de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro
Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 07/06/2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º,
XXXV, da Constituição Federal, tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental
de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de
Sousa (Convocado), 1ª Turma, e-DJF1 30/06/2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. O benefício da aposentadoria rural por idade é concedido mediante a comprovação da
condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, por meio
de prova material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na
forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91, bem como a idade superior a 60 (sessenta) anos para
homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para mulher.
4. Como início razoável de prova material, a que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, a
parte autora limitou-se a juntar aos autos certidão de seu casamento, realizado em 12/02/1968,
em que se verifica a ocupação profissional dos nubentes como lavrador e doméstica.
5. No caso, contudo, referido documento não pode ser aproveitado, pois o INSS apresentou
extratos INFBEN dando conta que o marido da parte autora percebia aposentadoria por invalidez (DIB: 01/08/1991, DCB: 06/04/2003), no ramo de atividade: industriário, forma de
filiação: empregado, e a parte autora recebe pensão por morte (DIB: 06/04/2003), no ramo de
atividade: comerciário, forma de filiação: empregado, o que descaracteriza a condição de
trabalhador rural que a lei quis amparar, uma vez que a prova material consistiu em certidão
com menção ao ofício do cônjuge. Ademais, não há nos autos prova material da própria parte
autora, dentro do período de carência a ser contado (1989 a 1997), de exercício de atividade
rural posterior à mencionada atividade urbana.
6. Não se admite prova exclusivamente testemunhal para a comprovação do exercício de
atividade rural (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500087

7. Ausente conjunto probatório harmônico a respeito do exercício de atividade rural, a parte
autora não tem direito à aposentadoria rural por idade, ante a ausência do preenchimento dos
requisitos previstos na Lei 8.213/91, para a obtenção do referido benefício.
8. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento, para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.
9. Apelação da parte autora prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação do INSS e à remessa oficial tida
por interposta, e julgar prejudicada a apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0080580-51.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 143080195355
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
AZINIA MARIA RESENDE ROCHA
ADVOGADO
:
FABIANA DE LIMA ANGELI MOIA E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008450-81.2011.4.01.3200/AM
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO
AMAZONAS - SINDSEP/AM
ADVOGADO
:
JANNE SALES GOMES
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2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de
segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais,
com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por
perícia médica, de sua incapacidade laborativa para a atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
4. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
5. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
6. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora é parcial e temporária.
7. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão do auxílio-doença requerido na inicial.
8. Direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, devidamente comprovada nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação do acórdão (Súmula 111/STJ).
11. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
12. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
13. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0053527-95.2011.4.01.3400/DF
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOSE ISMAR GIRAO PARENTE
ADVOGADO
:
RAFAEL LYCURGO LEITE E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DA PARTE AUTORA E
DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo as partes a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, as partes embargantes não demonstram a existência no julgado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação
do julgado ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.
9. Embargos de declaração da parte ré rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração da parte autora e os embargos de declaração da parte ré, nos
termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora
convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002068-45.2011.4.01.3306/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
ELIENAI BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
MANOEL DA SILVA E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR
URBANO. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E
PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E
TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500088

88

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0065236-30.2011.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 652363020114013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: CLAUDIR DA GUIA NUNES DOS SANTOS E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: JULIANA REIS DE CASTRO
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: ANA LUISA FIGUEIREDO DE CARVALHO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TERCEIROS-SARGENTOS PROMOVIDOS A SUBOFICIAIS. PROMOÇÃO AO ÚLTIMO POSTO DE CAPITÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA (QOEA). PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO RECONHECIDA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o art. 1º do Decreto 20.910, de 06 de janeiro de 1932, "As dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
2. A denominada prescrição do fundo de direito, que se distingue da prescrição que recai
apenas sobre as prestações decorrentes de uma situação jurídica consolidada, atinge a exigibilidade desse suposto direito que não foi postulado, a tempo e modo, por meio da competente ação judicial e, portanto, não poderá mais ser exigido.
3. Se o titular do direito tem reconhecido o direito às almejadas promoções e, mesmo assim, as
vantagens não forem pagas, a prescrição, no caso, recairá apenas sobre as parcelas anteriores
a cinco anos do ajuizamento da ação. É o caso da prescrição das prestações de trato sucessivo prevista na Súmula 85 do STJ.
4. No caso dos autos, a jurisprudência deste Tribunal vem se orientando no sentido de que,
pretendendo os autores a revisão do ato que os promoveu à categoria de Sub-oficiais ato único
de efeitos concretos, ocorrido entre os anos de 1965 a 2003, para o fim de obter uma nova
situação jurídica, promovendo-os ao posto último de Capitão, a prescrição quinquenal atinge o
próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, tendo em vista que a
presente ação somente foi ajuizada em 29/11/2011.
5. A exigibilidade do pagamento das diferenças de soldos, vantagens e gratificações a que
fariam jus os autores pressupõe o reconhecimento do direito às pretendidas promoções, na
medida em que, só após o reconhecimento de tal direito é que nascem os efeitos patrimoniais
dele decorrentes, ou seja, só depois de certificado o direito às pretendidas promoções, a
Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão, é que se tornariam exigíveis as prestações
atrasadas delas decorrentes.
6. A possibilidade de ascensão na carreira militar dos Terceiros-Sargentos da Aeronáutica para
a graduação imediata dependia apenas da observância de uma única condição, que não foi
oportunizada pela Administração, qual seja: a realização do Estágio de Aperfeiçoamento, enquanto que para o ingresso no Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, a legislação
castrense exige o preenchimento de diversos requisitos legais, sob pena de o militar ficar
prejudicado à promoção ao oficialato.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500089

7. Ainda que ultrapassada a preliminar de prescrição, não subsiste o pretenso direito dos
autores, pois a promoção do militar é um direito assegurado por lei, desde que preenchidas as
condições mínimas impostas na legislação e regulamentos específicos da época, as quais são
apreciadas pela Administração Militar mediante juízo de mérito, não cabendo ao Poder Judiciário retificar as datas de promoção dos autores, tendo em vista que ela se insere no juízo
de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.
8. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 09.04.2014
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0065329-90.2011.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 653299020114013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: AFRANIO BENZAQUEM DE SOUZA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: JULIANA REIS DE CASTRO
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: ANA LUISA FIGUEIREDO DE CARVALHO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TERCEIROS-SARGENTOS PROMOVIDOS A SUBOFICIAIS. PROMOÇÃO AO ÚLTIMO POSTO DE CAPITÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA (QOEA). PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO RECONHECIDA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o art. 1º do Decreto 20.910, de 06 de janeiro de 1932, "As dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
2. A denominada prescrição do fundo de direito, que se distingue da prescrição que recai
apenas sobre as prestações decorrentes de uma situação jurídica consolidada, atinge a exigibilidade desse suposto direito que não foi postulado, a tempo e modo, por meio da competente ação judicial e, portanto, não poderá mais ser exigido.
3. Se o titular do direito tem reconhecido o direito às almejadas promoções e, mesmo assim, as
vantagens não forem pagas, a prescrição, no caso, recairá apenas sobre as parcelas anteriores
a cinco anos do ajuizamento da ação. É o caso da prescrição das prestações de trato sucessivo prevista na Súmula 85 do STJ.
4. No caso dos autos, a jurisprudência deste Tribunal vem se orientando no sentido de que,
pretendendo os autores a revisão do ato que os promoveu à categoria de suboficiais, ato único
de efeitos concretos, ocorrido entre os anos de 1950 a 1986, para o fim de obter uma nova
situação jurídica, promovendo-os ao posto último de Capitão, a prescrição quinquenal atinge o
próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, tendo em vista que a
presente ação somente foi ajuizada em 29/11/2011.
5. A exigibilidade do pagamento das diferenças de soldos, vantagens e gratificações a que
fariam jus os autores pressupõe o reconhecimento do direito às pretendidas promoções, na
medida em que, só após o reconhecimento de tal direito é que nascem os efeitos patrimoniais
dele decorrentes, ou seja, só depois de certificado o direito às pretendidas promoções, a
Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão, é que se tornariam exigíveis as prestações
atrasadas delas decorrentes.
6. A possibilidade de ascensão na carreira militar dos Terceiros-Sargentos da Aeronáutica para
a graduação imediata dependia apenas da observância de uma única condição, que não foi
oportunizada pela Administração, qual seja: a realização do Estágio de Aperfeiçoamento, enquanto que para o ingresso no Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, a legislação
castrense exige o preenchimento de diversos requisitos legais, sob pena de o militar ficar
prejudicado à promoção ao oficialato.
7. Ainda que ultrapassada a preliminar de prescrição, não subsiste o pretenso direito dos
autores, pois a promoção do militar é um direito assegurado por lei, desde que preenchidas as
condições mínimas impostas na legislação e regulamentos específicos da época, as quais são
apreciadas pela Administração Militar mediante juízo de mérito, não cabendo ao Poder Judiciário retificar as datas de promoção dos autores, tendo em vista que ela se insere no juízo
de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.
8. Apelação dos autores a que se nega provimento.
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR
URBANO. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E
PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de
segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais,
com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por
perícia médica, de sua incapacidade laborativa para a atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
4. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
5. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
6. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
7. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez.
9. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício anteriormente
concedido, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação do acórdão (Súmula 111/STJ).
13. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
14. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
15. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28/05/2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação dos autores.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 9.4.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0045059-36.2011.4.01.3500/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
DALVA PIRES BARBOSA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
ALEXANDRE IUNES MACHADO
APELADO
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UFIR. MANUAL DE
CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. PSS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL.
1. A jurisprudência deste Tribunal já pacificou entendimento de que os servidores públicos federais
que ingressaram no serviço público federal após janeiro/1995 fazem jus à incorporação do reajuste
de 3,17% a partir da data do seu ingresso, porque esse reajuste se incorpora à remuneração do
cargo, esteja ele ocupado ou não, de modo que o servidor, a partir da data de ingresso no serviço
público, com a conseqüente ocupação do cargo, faz jus à incorporação do aludido reajuste.
2. O reajuste de 3,17 % é devido somente até a data da reestruturação da carreira, não
havendo que se falar em ofensa à coisa julgada, eis que objetiva tão-somente impedir que o
percentual incida novamente na reestruturação ou reorganização dos cargos.
3. A Lei n. 10.405, de 10 de janeiro de 2002, alterada pela Lei 11.344, de 8 de setembro de
2006, reestruturou a carreira do Magistério de Ensino Superior e de Magistério de 1º e 2º
Graus, integrantes do quadro de pessoal das instituições de ensino federais. De igual modo, a
Medida Provisória 2.150-41, de 27 de julho de 2001, sucessivamente reeditada até a de n.
2.229-43/2001, reestruturou a carreira dos técnicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Precedente desta Corte.
4. Não procede a alegação dos apelantes de inaplicabilidade da UFIR em feitos de natureza
alimentar, pois deverão ser utilizados na atualização dos cálculos de liquidação, os índices de
indexação monetária, quais sejam, a UFIR, de acordo com a Lei nº 8.383/91, até dezembro/2000 e o IPCA-E, a partir de janeiro/2001, de acordo com o art. 8º da Resolução nº
258/2002, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
5. O art. 5º do Decreto n. 2.693/98 dispôs, in verbis: Os ocupantes dos Cargos de Direção e
Funções Gratificadas, níveis 1 a 6 das instituições federais de ensino, farão jus ao percentual
a que se refere o art. 1º deste Decreto, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir
de 1º de janeiro de 1993 até 4 de maio de 1998.
6. Conforme o disposto no § 1º do artigo 4º da Lei n. 10.887/2004, que trata da incidência do
PSS, "os juros de mora não fazem parte da base de contribuição, pois têm natureza indenizatória e não remuneratória".
7. "Em caso de omissão do Magistrado de 1º grau, deve o Tribunal analisar pedido de
gratuidade de justiça formulado na inicial. Para seu deferimento basta a alegação de pobreza,
se não elidida por prova em contrário (AC 95.01.36515-8/DF, Rel. Juiza Monica Neves Aguiar
Castro (conv), Primeira Turma, DJ de 24/04/2000, p.62). Gratuidade Judiciária deferida.
8. Apelação parcialmente provida apenas para determinar que não sejam os juros moratórios incluídos
na base da contribuição social - PSS e para conceder aos embargados a gratuidade judiciária, suspendendo o pagamento dos honorários advocatícios, em face do disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001304-38.2011.4.01.3604/MT
Processo na Origem: 13043820114013604
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOSE VITORIO MURIANA
ADVOGADO
: ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500090
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0010128-77.2011.4.01.3800/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
LUIZ CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
:
ALEXANDRE MATHEUS DA SILVEIRA REIJNEN E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 18A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500091

12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
22. Recurso adesivo da parte autora a que se dá parcial provimento.
23. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento ao recurso adesivo e à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0010204-04.2011.4.01.3800/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
VALDIR ALVES BRASIL
ADVOGADO
:
FERNANDO GONCALVES DIAS E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
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15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0010941-07.2011.4.01.3800/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ERIVELTO DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
:
ALEXANDRE MATHEUS DA SILVEIRA REIJNEN E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.

1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço
especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500092
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8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço
especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que
tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de tempo de serviço
prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos termos
do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do
requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença tenha fixado termo inicial
mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
22. Recurso adesivo da parte autora a que se dá parcial provimento.
23. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento ao recurso adesivo e à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500093
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1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
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1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.

12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
22. Recurso adesivo da parte autora a que se dá parcial provimento.
23. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento ao recurso adesivo e à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
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VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
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6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0044543-86.2011.4.01.3800/MG
RELATORA
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APELANTE
:
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0057554-85.2011.4.01.3800/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GERALDO MIGUEL DE MOURA
ADVOGADO
:
FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 19A VARA - MG

15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de benefício
previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a partir da data
fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
23. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0025322-20.2011.4.01.3800/MG
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
VALDEVINO MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADO
:
FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500095
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0063680-54.2011.4.01.3800/MG
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
(CONV.)
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ALDO VALERIO MONTRESOR
ADVOGADO
:
LEANDRO JOSE FERREIRA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESAPOSENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO
DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM OUTRO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A suspensão do processo até o julgamento da matéria sob repercussão geral perante o
Supremo Tribunal Federal é providência a ser avaliada quando do exame de eventual recurso
extraordinário a ser interposto, nos termos previstos no art. 543-B do Código de Processo Civil,
de acordo com o entendimento firmado pelo STJ.
2. Conforme entendimento pacificado nesta e. Corte é desnecessário o prévio requerimento
administrativo nas ações em que se requer a concessão ou revisão de benefício previdenciário.
3. Cuidando os autos de pedido de renúncia e cancelamento de benefício concedido pela
Previdência Social, com o objetivo de concessão de novo benefício e não de pedido de revisão
do valor do benefício previdenciário, não há decadência do direito. Precedentes.
4. A aposentadoria é direito patrimonial e disponível, sendo, portanto, passível de renúncia,
podendo o titular contar o tempo de contribuição efetuada à Previdência após a primeira
aposentadoria para fins de obtenção de novo benefício da mesma espécie, sem que tenha que
devolver o que auferiu a esse título. Precedentes desta Corte e do STJ.
5. As parcelas vencidas deverão ser compensadas com aquelas percebidas pela parte autora com a
aposentadoria anterior desde a data de início do novo benefício e pagas acrescidas de correção
monetária que incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
6. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do valor de cada
parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de
quando devem ser reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, até a apuração definitiva dos
cálculos de liquidação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500096

7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, a exemplo do que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e
Mato Grosso. Tratando-se de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento
de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas
com oficial de justiça.
8. Sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da
prolação do acórdão, incidem honorários advocatícios à razão de 10%, de acordo com a
Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça e artigo 20,§ 3º, do CPC.
9. Apelação a que se nega provimento. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0003156-49.2011.4.01.3814/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
TULIO MARCIO GUIMARAES
ADVOGADO
:
MONICA MAJELA DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
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ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da União e à remessa oficial, nos
termos do voto do relator
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000374-16.2011.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0001166-21.2009.8.11.0018
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
NEUSA PAVANELI SAVOINE
ADVOGADO
:
REINALDO LUCIANO FERNANDES
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso de
reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº 1.410.839/SC, onde
está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já
apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda,
precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001780-72.2011.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2007000492440
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
SEBASTIAO CRISOSTE BISPO
ADVOGADO
:
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM

8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço
especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que
tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de tempo de serviço
prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0016141-74.2011.4.01.4000/PI
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
ELOI PORTELA NUNES SOBRINHO
ADVOGADO
:
FRANQUIMAR FREIRE DE FARIAS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR APOSENTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Firme orientação jurisprudencial no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da
licença-prêmio não gozada e não contada em dobro ao servidor aposentado, sob pena de
enriquecimento sem causa pela Administração.
2. A verba em questão, em razão de seu caráter indenizatório, deve ser paga na sua integralidade.
3. Apelação e remessa oficial improvidas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500097
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3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão do benefício de auxílio-doença a trabalhador rural independe do cumprimento
da carência exigida em lei (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91). Todavia, segundo
a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do
STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à existência de
início de prova material, corroborada por prova testemunhal.
5. O conjunto probatório constante dos autos demonstrou, de forma cabal, que a doença que acomete a parte autora torna-a incapacitada temporariamente para o exercício de atividade rural.
6. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral temporária da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão do auxíliodoença, requerido na inicial.
7. Direito ao restabelecimento do benefício de auxílio - doença, desde a cessação indevida,
ressalvada a prescrição qüinqüenal.
8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
11. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
12. Apelação do INSS a que se nega provimento.
13. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002575-78.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 487090399600
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
NOIVA SANTOS BONFIM
ADVOGADO
:
ADRIANA FREITAS BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Numeração Única: 22691220114019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0002269-12.2011.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 71090459208
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOANA DARC COSTA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE BOA
ESPERANCA - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. AUXILIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500098
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INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011812-39.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0003926-73.2010.8.13.0592

6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002841-65.2011.4.01.9199/PA
Processo Orig.: 69200910006011
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARIA MIRTIS DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO
:
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009305-08.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 481091012692
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
LENITA CORREIA ALVES
ADVOGADO
:
MARIA RAQUEL SAUD CAVENAGUE OLIVERIO E OUTROS(AS)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500099

RELATORA
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA IRENE DE SOUZA
FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR(A) RURAL. ATIVIDADE RURAL.
COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA.
1. O exercício efetivo de atividade rural deve ser demonstrado por meio de razoável início de
prova material, corroborado por prova testemunhal.
2. A prova testemunhal produzida se apresenta frágil, inconsistente e/ou contraditória, não
podendo ser considerada para a finalidade a que se propõe, que é a comprovação do alegado
exercício de atividade rural.
3. Apelação e remessa oficial providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o
pedido inicial.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
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Numeração Única: 134232720114019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013423-27.2011.4.01.9199/TO
Processo na Origem: 2009000377079
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA RAIMUNDA GAMA
ADVOGADO
: MARCIO AUGUSTO MALAGOLI
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada para o exercício de sua atividade habitual.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral da parte autora e não
havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
9. Direito à aposentadoria por invalidez desde a cessação do primeiro benefício anteriormente
concedido, conforme requerido na inicial, ressalvada a prescrição quinquenal.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
13. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500100

14. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
15. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
16. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora e dar
parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0021329-68.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 172070137010
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
VITORIA MARIA DE ALMEIDA NAZARE
ADVOGADO
:
CESAR WALTER RODRIGUES E OUTROS(AS)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0022258-04.2011.4.01.9199/AC
Processo na Origem: 11532220098010011
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: IRACEMA CARNEIRO PINHEIRO
ADVOGADO
: FRANCISCO GOMES NETO E OUTRO(A)
REC. ADESIVO
: IRACEMA CARNEIRO PINHEIRO
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do
STJ.Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste
Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa Oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
5. No caso concreto, a documentação juntada aos autos, em que consta a qualificação de
rurícola, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido corroborada por prova
testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora,
atendendo ao período de carência exigido por lei.
6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença tenha fixado
termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte
autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei
nº 8.213/91.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
12. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.

EMENTA
PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º,
XXXV, DA CF. APLICAÇÃO DO ART. 515, §3º. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR
INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LEI 11.960/2009. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de
agir, ante a falta de requerimento administrativo.
2. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação ao princípio da
separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4 Exaurida a instrução, é desnecessário o retorno dos autos ao primeiro grau, devendo ser
aplicado o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC, com julgamento de mérito da ação.
5. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade
superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício
de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência, por
meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
6. No caso concreto, a documentação juntada aos autos, em que consta a qualificação de
rurícola, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido corroborada por prova
testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora,
atendendo ao período de carência exigido por lei.
7. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Esse entendimento não viola
os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91. No caso, o benefício é
devido do ajuizamento da ação.
8. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação, nos termos do enunciado da Súmula 111/STJ.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96.
11. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273).
12. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0030075-22.2011.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 7065520098110011
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JUDITE ANDRELINA DE LIMA
ADVOGADO
: VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
REC. ADESIVO
: JUDITE ANDRELINA DE LIMA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500101
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EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0032626-72.2011.4.01.9199/RO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JHONE VERDILINA CAMILO
ADVOGADO
: WAGNER ALVARES DE SOUZA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO

14. Apelação do INSS a que se nega provimento.
15. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
16. Recurso adesivo da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS, dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta e dar parcial provimento ao recurso adesivo da
parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0031709-53.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 126080106084
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
HEROTIDES MARIA BERNADO
ADVOGADO
:
POLYANA PARANAIBA DOS SANTOS E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0032008-30.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 287090481022
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
LEONARDO GARCIA DE SOUZA
ADVOGADO
:
VIVIANE MARIA PEREIRA TEIXEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500102
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0034349-29.2011.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0201662-38.2009.8.09.0013
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
CONCEICAO ESMERIA SANTIAGO
ADVOGADO
:
NICOLE SEBBA SAHIUM E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0034352-81.2011.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0038087-14.2010.8.09.0013
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARGARIDA CORREIA DA SILVA
ADVOGADO
:
FAID ELIAS SEBBA SAHIUM E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500103

4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0034923-52.2011.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 8282120088110038
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ELZALINA VICENCA VIEIRA
ADVOGADO
: JAIR ROBERTO MARQUES E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA - MT
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL NÃO
COMPROVADA. VÍNCULOS URBANOS. PERÍODO CONSIDERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento de que "a ausência
de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro
Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 07/06/2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º,
XXXV, da Constituição Federal, tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental
de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de
Sousa (Convocado), 1ª Turma, e-DJF1 30/06/2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
2. O benefício da aposentadoria rural por idade é concedido mediante a comprovação da
condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, por meio
de prova material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na
forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91, bem como a idade superior a 60 (sessenta) anos para
homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para mulher.
3. Como início razoável de prova material, a que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, a
parte autora juntou certidão de seu casamento, realizado em 25/03/1977, na qual o nubente
consta qualificado profissionalmente como administrador de fazenda. No caso, contudo, referido documento não pode ser aproveitado, pois o INSS trouxe aos autos CNIS e extrato
INFBEN, ambos em nome do marido da requerente, constando vínculos urbanos, por período
considerável (02/01 a 02/09/1996 e 01/01/1988 a 24/01/2007 - Coopnoroeste Coop Agropec do
Noroeste do Mato Grosso Ltda.), e recebimento de auxílio-doença (DIB: 25/09/1999, DCB:
13/11/2000), ramo de atividade: comerciário, forma de filiação: empregado, e de aposentadoria
por invalidez (DIB: 12/05/2003), no ramo de atividade: comerciário, o que descaracteriza a
condição de trabalhador rural que a lei quis amparar, uma vez que a prova material consistiu
em certidão com menção ao ofício do cônjuge. Ademais, não há nos autos prova material de
exercício de atividade rural posterior à mencionada atividade urbana.
4. Não se admite prova exclusivamente testemunhal para a comprovação do exercício de
atividade rural (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região).
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 426116520114019199
APELAÇÃO CÍVEL 0042611-65.2011.4.01.9199/PA
Processo na Origem: 73200810000600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA BEZERRA DINIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REC. ADESIVO
: MARIA BEZERRA DINIZ DOS SANTOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE.
RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA
POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o §
3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do
plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior
competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em res-

5. Ausente conjunto probatório harmônico a respeito do exercício de atividade rural, a parte
autora não tem direito à aposentadoria rural por idade, ante a ausência do preenchimento dos
requisitos previstos na Lei 8.213/91, para a obtenção do referido benefício.
6. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá provimento, para reformar a sentença
recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação do INSS e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035179-92.2011.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000069-49.2010.8.11.0018
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES
ADVOGADO
:
REINALDO LUCIANO FERNANDES E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0042232-27.2011.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0265285-04.2010.8.09.0155
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GIESTA DIVINA DA COSTA CORTES
ADVOGADO
:
REGIS RODOLFO ALVES E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA VARA CIVEL E FAZENDAS PUBLICAS DA COMARCA DE URUTAI - GO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500104
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EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Numeração Única: 450331320114019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0045033-13.2011.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 353297120108130071
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MAURA LUIZA DE JESUS ROZENDO
ADVOGADO
: DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS E OUTROS(AS)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DA COMARCA DE BOA ESPERANCA/MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL TIDA
POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.
CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fun-

peito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
5. No caso concreto, a prova material juntada aos autos (documentação comprobatória referente à pequena propriedade rural na qual a parte autora exerceu atividade campesina,
atestando a sua condição de rurícola), é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar,
tendo sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atendendo ao período de
carência exigido por lei.
6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença tenha fixado
termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte
autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei
nº 8.213/91.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
12. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
13. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
14. Recurso adesivo da parte autora a que dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, a
remessa oficial, tida por interposta, e ao recurso adesivo da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0043869-13.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 334090176754
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARILDA BARBOSA DA CUNHA
ADVOGADO
:
RICARDO MACEDO LEANDRO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500105
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damental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 6mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora é parcial e temporária.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da concessão do auxílio-doença estabelecido na sentença.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, devidamente comprovada nos autos, conforme requerido na inicial, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109
da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o
que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas
ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei
9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
15. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação do INSS a que se nega provimento.
17. Apelação da parte autora e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
18. Agravo retido não conhecido.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo retido, negar provimento à
apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora e à remessa oficial .
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0045343-19.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0002931-85.2010.8.13.0325
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
MARIA DA LUZ ESTEVAM CRUZ
ADVOGADO
:
RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
OS MESMOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500106

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0045836-93.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 74090511366
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GENI GOMES MACIEL
ADVOGADO
:
ALISON DONIZETE DO COUTO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0047103-03.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 134091288438
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARIA CESARINA DAS NEVES
ADVOGADO
:
KASSIA VINHA DE SOUSA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
POUSO ALEGRE - MG
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0048701-89.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 592090140282
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
TEREZA MARIA PEREIRA
ADVOGADO
:
FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0046638-91.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 324090709837
RELATORA
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
REMETENTE

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
ZILDA PINTO DA SILVA
MARIZA PRADO GOMES E OUTRO(A)
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
ITAJUBA - MG
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500107
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7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0048917-50.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0005271-29.2011.8.13.0240

1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0048906-21.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0002361-36.2010.8.13.0443
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARIA JOSE RAMALHO RIBEIRO
ADVOGADO
:
MARCOS SILVA NASCIMENTO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
NANUQUE - MG
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500108

RELATORA
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
REMETENTE

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA DO CARMO LEONEL COSTA
ROGERIO MENDES GOMES
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ERVALIA - MG
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
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1. No caso, tratando-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico
do pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide
o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do
plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior
competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
5. No caso concreto, a documentação juntada aos autos, em que consta a qualificação de
lavrador, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido corroborada por
prova testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte
autora, atendendo ao período de carência exigido por lei.
6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença tenha fixado
termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte
autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei
nº 8.213/91.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
12. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
13. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0049161-76.2011.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2007000917417
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ANTONIA TAVARES CAMPOS
ADVOGADO
:
MARCIO AUGUSTO MALAGOLI E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
COLINAS DO TOCANTINS - TO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
REEXAME NECESSÁRIO N. 0052782-81.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0160074-04.2010.8.13.0628
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AUTOR
:
DIONIZIA PEREIRA SANTA RITA
ADVOGADO
:
LIVIA MARIA DE PAULA OLIVEIRA E OUTRO(A)
RÉU
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SAO JOAO EVANGELISTA - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE.
RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA
POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500109
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3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 1º de abril de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Numeração Única: 707641120114019199
APELAÇÃO CÍVEL 0070764-11.2011.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 1175263820088130335
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA CANDIDA CALIXTO
ADVOGADO
: PATRICIA DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL TIDA
POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.
CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0053951-06.2011.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000106-63.2010.8.11.0087
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARIA FRANCISCA MEIRA BUENO
ADVOGADO
:
MARCELO FREITAS QUEIROZ E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0054471-63.2011.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000920-20.2009.8.11.0052
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ERMELINDO TAVARES
ADVOGADO
:
SOLANGE HELENA SVERSUTH
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500110
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5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora é parcial e temporária.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a confirmação da concessão do auxílio-doença estabelecido na sentença.
9. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na falta
deste, o benefício deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia médica,
da data da invalidez. No caso, o benefício é devido desde a data do primeiro requerimento administrativo, devidamente comprovado nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109
da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o
que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas
ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei
9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
15. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
17. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora e dar
parcial provimento à apelação do INSS, e à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0071136-57.2011.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0004597-54.2009.8.11.0021
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
:
MARIANA NONATO MONTEIRO DE JESUS
ADVOGADO
:
FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA
APELADO
:
OS MESMOS
REC. ADESIVO
:
MARIANA NONATO MONTEIRO DE JESUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500111

3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0071656-17.2011.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002307-53.2010.8.11.0111
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
LENY MARIA PEREIRA
ADVOGADO
:
ALEXSANDRO MANHAGUANHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0073977-25.2011.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002807-43.2010.8.11.0007
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARLENE GERONIMO MOREIRA
ADVOGADO
:
VITOR PINHEIRO SEGANTINE
REC. ADESIVO
:
MARLENE GERONIMO MOREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação, dar parcial provimento à
remessa oficial e dar provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0074219-81.2011.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: NIVALDO ZANOLO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500112

ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0074454-48.2011.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0402359-62.2006.8.09.0116
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
PADRE BERNARDO - GO
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
EDUARDA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
:
JOAO BATISTA DE MATOS AZEVEDO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
PADRE BERNARDO - GO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR(A) RURAL. ATIVIDADE RURAL.
COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA.
1. O exercício efetivo de atividade rural deve ser demonstrado por meio de razoável início de
prova material, corroborado por prova testemunhal.
2. A prova testemunhal produzida se apresenta frágil, inconsistente e/ou contraditória, não
podendo ser considerada para a finalidade a que se propõe, que é a comprovação do alegado
exercício de atividade rural.
3. Apelação e remessa oficial providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o
pedido inicial.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0074489-08.2011.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0003564-25.2010.8.11.0011
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ANTONIO CELESTINO PEREIRA
ADVOGADO
:
VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA
REC. ADESIVO
:
ANTONIO CELESTINO PEREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
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7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, à remessa oficial e ao
recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0074680-53.2011.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2007000914418
RELATORA
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AP 0005033-86.2012.4.01.3200/AM
Processo na Origem: 50338620124013200
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DO AMAZONAS - SINDSEP/AM
ADVOGADO
: JANNE SALES GOMES E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: UNIÃO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE A GDCT.
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade que justifique o provimento dos presentes
embargos de declaração. Matérias enfrentadas no acórdão embargado.
2. O aresto embargado, de modo claro, entendeu que a Lei que instituiu a GDCT - Gratificação
de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia não reestruturou ou reorganizou a
carreira dos servidores em questão, não possuindo, portanto, o condão de fazer cessar a
incidência do resíduo de 3,17%.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está obrigado a analisar e rebater
todas as alegações da parte, bem como todos os argumentos sobre os quais suporta a
pretensão deduzida em juízo, bastando apenas que indique os fundamentos suficientes à
compreensão de suas razões de decidir, cumprindo, assim, o mandamento constitucional
insculpido no art. 93, inc. IX, da Lei Fundamental.
4. Não cabem embargos de declaração "para obter manifestação do Tribunal sobre questão
que, motivadamente, o acórdão embargado reputou impertinente ao caso concreto" (RTJ
152/960).
5. "Não pratica omissão, suprível pelos embargos declaratórios, o acórdão que deixa de
manifestar-se sobre matéria não versada no recurso" (STJ, EDAGA 36426/SP, Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 22.11.93).
6. Tem-se por prequestionada matéria constitucional e/ou infraconstitucional tão somente pela
agitação do tema nos embargos, sem necessidade de reexame dos fundamentos do voto
condutor do aresto ou de provimento dos embargos declaratórios para se alcançar tal fim (cf.
STF, AI 648.760 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de
30/11/2007, p. 068).
7. Embargos de declaração da União rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração da União.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005116-05.2012.4.01.3200/AM
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO
ESTADO DO AMAZONAS - SINDSEP/AM
ADVOGADO
: JANNE SALES GOMES E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.

:
:
:
:
:

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA BISPO DE JESUS
NELSON SOUBHIA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500113
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1. Firme orientação jurisprudencial no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da
licença-prêmio não gozada e não contada em dobro ao servidor aposentado, sob pena de
enriquecimento sem causa pela Administração.
2. A verba em questão, em razão de seu caráter indenizatório, deve ser paga na sua integralidade.
3. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada
prestação, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
Federal.
4. Os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/2001.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000336-92.2012.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: CLEUSA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ALEXANDRE IUNES MACHADO E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UFIR. MANUAL DE
CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. PSS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL.
1. A jurisprudência deste Tribunal já pacificou entendimento de que os servidores públicos
federais que ingressaram no serviço público federal após janeiro/1995 fazem jus à incorporação
do reajuste de 3,17% a partir da data do seu ingresso, porque esse reajuste se incorpora à
remuneração do cargo, esteja ele ocupado ou não, de modo que o servidor, a partir da data de
ingresso no serviço público, com a conseqüente ocupação do cargo, faz jus à incorporação do
aludido reajuste.
2. O reajuste de 3,17 % é devido somente até a data da reestruturação da carreira, não
havendo que se falar em ofensa à coisa julgada, eis que objetiva tão-somente impedir que o
percentual incida novamente na reestruturação ou reorganização dos cargos.
3. A Lei n. 10.405, de 10 de janeiro de 2002, alterada pela Lei 11.344, de 8 de setembro de
2006, reestruturou a carreira do Magistério de Ensino Superior e de Magistério de 1º e 2º
Graus, integrantes do quadro de pessoal das instituições de ensino federais. De igual modo, a
Medida Provisória 2.150-41, de 27 de julho de 2001, sucessivamente reeditada até a de n.
2.229-43/2001, reestruturou a carreira dos técnicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Precedente desta Corte.
4. Não procede a alegação dos apelantes de inaplicabilidade da UFIR em feitos de natureza
alimentar, pois deverão ser utilizados na atualização dos cálculos de liquidação, os índices de
indexação monetária, quais sejam, a UFIR, de acordo com a Lei nº 8.383/91, até dezembro/2000 e o IPCA-E, a partir de janeiro/2001, de acordo com o art. 8º da Resolução nº
258/2002, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
5. O art. 5º do Decreto n. 2.693/98 dispôs, in verbis: Os ocupantes dos Cargos de Direção e
Funções Gratificadas, níveis 1 a 6 das instituições federais de ensino, farão jus ao percentual
a que se refere o art. 1º deste Decreto, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir
de 1º de janeiro de 1993 até 4 de maio de 1998.
6. Conforme o disposto no § 1º do artigo 4º da Lei n. 10.887/2004, que trata da incidência do
PSS, "os juros de mora não fazem parte da base de contribuição, pois têm natureza indenizatória e não remuneratória".
7. "Em caso de omissão do Magistrado de 1º grau, deve o Tribunal analisar pedido de
gratuidade de justiça formulado na inicial. Para seu deferimento basta a alegação de pobreza,
se não elidida por prova em contrário (AC 95.01.36515-8/DF, Rel. Juiza Monica Neves Aguiar
Castro (conv), Primeira Turma, DJ de 24/04/2000, p.62). Gratuidade Judiciária deferida.
8. Apelação parcialmente provida apenas para determinar que não sejam os juros moratórios
incluídos na base da contribuição social - PSS e para conceder aos embargados a gratuidade
judiciária, suspendendo o pagamento dos honorários advocatícios, em face do disposto no art.
12 da Lei 1.060/50.

4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B,
do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0031276-49.2012.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOSE DE CASTRO RODRIGUES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0051092-17.2012.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO
: CEZAR ROCHA PEREIRA DOS SANTOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. LICENÇA PRÊMIO. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500114
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0005833-63.2012.4.01.3605/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CORINA FELIZARDO DA SILVA
ADVOGADO
: MOACIR JESUS BARBOZA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 34198920124013800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0003419-89.2012.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 34198920124013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: SEBASTIAO CARLOS BERTHOLDO
ADVOGADO
: MANOEL APARECIDO JUNIOR E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. CONCESSÃO DE
NOVO BENEFÍCIO. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. LEI Nº 8.213/1991, ART. 18, § 2º. DECADÊNCIA.
1. Não compete ao relator determinar o sobrestamento do processo em face de reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal ou em razão de
decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois é providência a ser avaliada quando do exame de
eventual recurso especial ou extraordinário a ser interposto, nos termos previstos no art. 543B, § 1º do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
2. Rejeitada a preliminar de decadência do direito de pedir a revisão da renda mensal inicial da
aposentadoria recebida, pois, o que se pretende é a renúncia ao benefício e o aproveitamento
dos períodos posteriores à jubilação em que foram vertidas contribuições do RGPS, para a
concessão de novo benefício mais vantajoso. Rejeitada também a alegação de decadência de
renunciar ao direito, posto que exercido legitimamente e compatível com o ordenamento jurídico.
3. Consoante jurisprudência firmada pelas duas Turmas que compõem a Primeira Seção deste
Tribunal, ressalvado o ponto de vista contrário do próprio relator, é possível a renúncia à
aposentadoria por tempo de contribuição anteriormente concedida e a obtenção de uma nova
aposentadoria, no mesmo regime ou em regime diverso, com a majoração da renda mensal
inicial, considerando o tempo de serviço trabalhado após a aposentação e as novas contribuições vertidas para o sistema previdenciário.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500115

4. Fundamenta-se a figura da desaposentação em duas premissas: a possibilidade do aposentado
de renunciar à aposentadoria, por se tratar de direito patrimonial, portanto, disponível, e a natureza
sinalagmática da relação contributiva, vertida ao sistema previdenciário no período em que o aposentado continuou em atividade após a aposentação, sendo descabida a devolução pelo segurado
de qualquer parcela obtida em decorrência da aposentadoria já concedida administrativamente, por
consistir em direito regularmente admitido. Precedentes do STJ.
5. Apesar de a parte autora haver comprovado, com os documentos anexados à inicial, a
aposentadoria anteriormente concedida, a continuidade do exercício de atividade profissional
posterior à aposentação, suficientes à impetração da segurança postulada, o acolhimento do
pedido deve se restringir apenas à elaboração dos cálculos do período laborado após a
aposentadoria, posto não ser possível aferir, de plano, se o impetrante reúne todas as condições para a obtenção da nova aposentadoria.
6. Recurso de apelação e remessa oficial a que se dá parcial provimento, para determinar ao
INSS que apenas proceda aos cálculos do período laborado após a aposentadoria.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0008637-98.2012.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ANTONIO APARECIDO OLIVEIRA
ADVOGADO
: ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 12A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
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8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço
especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que
tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de tempo de serviço
prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
23. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500116

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009621-82.2012.4.01.3800/MG
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: ALDEVAIR PEDRO RODRIGUES
ADVOGADO
: FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0022634-51.2012.4.01.3800/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARTINHO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO JOSE FERREIRA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESAPOSENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO
DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM OUTRO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A suspensão do processo até o julgamento da matéria sob repercussão geral perante o
Supremo Tribunal Federal é providência a ser avaliada quando do exame de eventual recurso
extraordinário a ser interposto, nos termos previstos no art. 543-B do Código de Processo Civil,
de acordo com o entendimento firmado pelo STJ.
2. Conforme entendimento pacificado nesta e. Corte é desnecessário o prévio requerimento administrativo nas ações em que se requer a concessão ou revisão de benefício previdenciário.
3. Cuidando os autos de pedido de renúncia e cancelamento de benefício concedido pela
Previdência Social, com o objetivo de concessão de novo benefício e não de pedido de revisão
do valor do benefício previdenciário, não há decadência do direito. Precedentes.
4. A aposentadoria é direito patrimonial e disponível, sendo, portanto, passível de renúncia,
podendo o titular contar o tempo de contribuição efetuada à Previdência após a primeira
aposentadoria para fins de obtenção de novo benefício da mesma espécie, sem que tenha que
devolver o que auferiu a esse título. Precedentes desta Corte e do STJ.
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5. As parcelas vencidas deverão ser compensadas com aquelas percebidas pela parte autora com a
aposentadoria anterior desde a data de início do novo benefício e pagas acrescidas de correção
monetária que incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
6. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do valor de cada
parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de
quando devem ser reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, até a apuração definitiva dos
cálculos de liquidação.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, a exemplo do que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Tratando-se de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da
prolação do acórdão, incidem honorários advocatícios à razão de 10%, de acordo com a
Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça e artigo 20,§ 3º, do CPC.
9. Apelação a que se nega provimento. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0039287-31.2012.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOAO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MATHEUS DA SILVEIRA REIJNEN E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500117

7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos
termos do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença
tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso
da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49,
II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
23. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0002184-45.2012.4.01.3814/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CIRO BARAKY FILHO
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DE ASSIS VASCONCELOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500118

11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0002186-15.2012.4.01.3814/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: RONALDO CAETANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DE ASSIS VASCONCELOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
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3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500119

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0003487-94.2012.4.01.3814/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MANOEL ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO MAGALHAES PEREIRA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
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REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.

10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição
da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral
(AgRg no REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de
tempo de serviço especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo
de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0004659-71.2012.4.01.3814/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: SEBASTIAO EDSON SOARES
ADVOGADO
: BRUNO MAGALHAES PEREIRA
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE
IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO
DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500120

120

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000763-64.2012.4.01.9199/AC
Processo Orig.: 0002999-34.2010.8.01.0013
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE VIANA DE SOUSA
ADVOGADO
: ODAIR DELFINO DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0001260-78.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 2612009
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: IRINEU MARCELO E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
VILA RICA - MT
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).

18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011936-74.2012.4.01.3900/PA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: DIOGENES NEVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA
LEI N. 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA MP N. 1.523-9/1997, AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DATA ANTERIOR À REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a revisão dos benefícios previdenciários concedidos em data anterior à instituição da MP n. 1.523-9/97 (D.O.U. 28.06.1997), que
alterou o art. 103 da Lei n. 8.213/91, está sujeita ao prazo decadencial de dez anos, contado
da vigência da referida medida provisória.
2. No caso dos autos, considerando que o benefício foi concedido em data anterior à MP n. 1.5239/97 e que a presente ação foi ajuizada quando já transcorridos dez anos da data de sua vigência,
encontra-se fulminado pela decadência o direito da parte autora à revisão pleiteada.
3. Apelação da parte autora não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
REEXAME NECESSÁRIO N. 0001355-88.2012.4.01.4000/PI
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
AUTOR
: ANTONIO DA ROCHA ANDRADE JUNIOR E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JOAO EULALIO DE PADUA FILHO
RÉU
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - PI
EMENTA
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. OPÇÃO POR NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. ARTS. 19 E 20 DA LEI N. 12.277/2010. DISPOSITIVOS DIRECIONADOS
AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ENGENHEIRO, ARQUITETO, ECONOMISTA ESTATÍSTICO E GEÓLOGO. GDACE. EFEITOS. POSSIBILIDADE.
1. Conforme art. 20 da Lei n.º 12.277/2010, "Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo de que trata o Anexo XII desta Lei poderão optar pela Estrutura Remuneratória
Especial, de que trata o art. 19 desta Lei, na forma do Termo de Opção constante do Anexo XV
desta Lei, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2010, situação na qual deixarão de
fazer jus à estrutura remuneratória do respectivo Plano de Carreira, Plano de Cargos ou quadro
de pessoal."
2. O termo de opção pela nova estrutura remuneratória, no caso, cumpre formalidade à
viabilização das alterações trazidas pelo referido diploma legal, devendo os efeitos financeiros
retroagirem à data fixada em Lei.
3. Remessa oficial não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do
relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500121
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003738-59.2012.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2010000259541
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ANTONIO NUNES DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANDERSON MANFRENATO E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Numeração Única: 73258920124019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007325-89.2012.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 72389720108090065
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: IEDA BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: JECIRENE DE ALENCASTRO SIMOES CORREA
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS

2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0001688-60.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0520497-64.2009.8.13.0344
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DIORANDI LOPES
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS FERREIRA
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
ITURAMA - MG
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500122
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. Não obstante o perito do juízo tenha concluído que a parte autora não está incapacitada para
o trabalho, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para
comprovar a incapacidade laborativa permanente do segurado, bem como a impossibilidade de
reabilitação em outra profissão, tendo em vista sua idade, nível econômico, grau de instrução
e atividade habitual, a ensejar a concessão da aposentadoria por invalidez.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
9. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, o benefício deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. No caso, o benefício é devido do requerimento administrativo,
devidamente comprovado nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
13. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
14. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
15. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
16. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500123

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial, tida por interposta, e dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008046-41.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0017394-61.2010.8.13.0089
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: BERNADETTI MARTINIANO FERNANDES
ADVOGADO
: VANDERLEI ONOFRE SANTOS E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008311-43.2012.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2006000865400
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATOR CONVOCADO : JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OSMARINA FREITAS DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
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EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008313-13.2012.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2006000865354
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATOR CONVOCADO : JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: IZAURA SOARES DE SOUSA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500124

5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008926-33.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002194-25.2007.8.11.0105
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATOR CONVOCADO : JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
RELATOR CONVOCADO
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2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 131943320124019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013194-33.2012.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 1708314220108090087
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARCOS COSTA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTA LOPES MORAIS
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE
PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012891-19.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002064-89.2008.8.11.0011
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ANA LEMES DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA
REC. ADESIVO
: ANA LEMES DE SOUZA OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação, dar parcial provimento à
remessa oficial e dar provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0013019-39.2012.4.01.9199/PA
Processo Orig.: 1252.00.81.000373-7
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATOR CONVOCADO
: JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DELFINA NUNES BARBOSA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS FIN E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500125
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0014065-63.2012.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0039146-13.2011.8.09.0139
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CLEUZA DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: MARCIO JOSE VELOSO
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DAS FAZENDAS PUBLICAS E 2A VARA
CIVEL DA COMARCA DE RUBIATABA - GO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Numeração Única: 145982220124019199
APELAÇÃO CÍVEL 0014598-22.2012.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 29205920108130421
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA ROSA BRAGA
ADVOGADO
: ROGERIO TAKEO HASHIMOTO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI

5. Ainda que a doença da segurada seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. Não obstante o perito tenha concluído pela inexistência de incapacidade, os documentos
juntados aos autos evidenciam que a parte autora encontra-se incapaz para a atividade que
exerce habitualmente.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral da parte autora e não
havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão do auxíliodoença requerido na inicial.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, ou, na falta deste, o
termo inicial do benefício deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por
perícia médica, da data da invalidez. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da
CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91. No caso, o benefício é devido da citação,
conforme requerido na inicial.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
12. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
13. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
14. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 19.3.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 137174520124019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013717-45.2012.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 1995416920078130086
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: RONIVON FIUZA DOS REIS
ADVOGADO
: MARIO RODRIGUES ROCHA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
2. A existência de perícia médica judicial atestando a incapacidade laborativa, em demanda
cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxíliodoença, é indispensável para o deslinde da questão.
3. Não obstante a comprovação da incapacidade (visão monocular), verifica-se a possibilidade
de reabilitação da parte autora em outra atividade, o que se evidencia pelas condições pessoais do segurado, quais sejam, idade, nível econômico e grau de instrução, comprovadas
pelos elementos probatórios constantes nos autos.
4. Assim, não tendo a parte autora preenchido os requisitos necessários à obtenção do
benefício, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500126
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
5. Todavia, segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto
nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está
adstrita à existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal.
6. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que acomete
a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de atividade rural.
7. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez.
8. Direito à aposentadoria por invalidez desde a cessação do benefício anteriormente concedido, conforme requerido na inicial.
9. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
12. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
13. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
14. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
15. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora
e à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 19.03.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500127

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014817-35.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0003108-75.2010.8.11.0011
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATOR CONVOCADO : JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DO PRADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIANA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 155301020124019199
APELAÇÃO CÍVEL 0015530-10.2012.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 64582020098110007
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA FERREIRA SOARES
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE
REC. ADESIVO
: MARIA FERREIRA SOARES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE.
RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA
POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
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1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o §
3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do
plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior
competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
5. No caso concreto, a prova material juntada aos autos (documentação comprobatória referente à pequena propriedade rural na qual a parte autora exerceu atividade campesina,
atestando a sua condição de rurícola), é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar,
tendo sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atendendo ao período de
carência exigido por lei.
6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença tenha fixado
termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte
autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei
nº 8.213/91.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
12. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
14. Apelação do INSS a que se nega provimento.
15. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
16. Recurso adesivo da parte autora a que se dá provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500128

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS, dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta e dar provimento ao recurso adesivo da parte
autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015538-84.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000277-91.2009.8.11.0010
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATOR CONVOCADO : JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: LEONICE MARIA LIMA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 28 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015709-41.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0005772-28.2009.8.11.0007
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ISOLINA DE CASTRO
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
: ISOLINA DE CASTRO
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EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação, dar parcial provimento à
remessa oficial e dar provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015731-02.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0005182-51.2009.8.11.0007
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
: JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500129

5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação, dar parcial provimento à
remessa oficial e dar provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016977-33.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002497-96.2008.8.11.0010
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: GERALDA LUIZA CAMILO LOURENCO
ADVOGADO
: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. PENSÃO
POR MORTE DE FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se
aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do
óbito do instituidor.
4. Em conformidade com a legislação previdenciária vigente ao tempo do óbito (e mesmo
aquela que se seguiu) e o entendimento jurisprudencial consolidado, o reconhecimento do
direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora detenha,
quando do falecimento, a qualidade de segurado ou haja anteriormente preenchido os requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria. Precedente desta Corte.
5. A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para
fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 16, §4º, da Lei
8.213/91.
6. A parte autora faz jus ao benefício de pensão por morte, previsto nos arts. 18, II, "a" e 74 e
incisos da Lei 8.213/91, porquanto as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a condição de segurado do de cujus e a dependência econômica do requerente.
7. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/1997, que alterou a redação originária
do art. 74 da Lei 8.213/1991, o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito, quando
requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do requerimento administrativo, quando requerido
após o decurso do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição quinquenal, e, na sua
ausência, a partir do ajuizamento da ação, vedada, entretanto, a reformatio in pejus. No caso,
o benefício é devido do ajuizamento da ação.
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8. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Implantação do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
11. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0017000-76.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0048275-70.2010.8.13.0687
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: LUZIA DE LOURDES MARTINS OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLEONICE LUCAS DUARTE E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º,
XXXV, DA CF. PENSÃO POR MORTE DE FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se
aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do
óbito do instituidor.
5. Em conformidade com a legislação previdenciária vigente ao tempo do óbito (e mesmo
aquela que se seguiu) e o entendimento jurisprudencial consolidado, o reconhecimento do
direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora detenha,
quando do falecimento, a qualidade de segurado ou haja anteriormente preenchido os requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria. Precedente desta Corte.
6. A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para
fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 16, §4º, da Lei
8.213/91.
7. A parte autora faz jus ao benefício de pensão por morte, previsto nos arts. 18, II, "a" e 74 e
incisos da Lei 8.213/91, porquanto as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a condição de segurado do de cujus e a dependência econômica do requerente.
8. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/1997, que alterou a redação originária
do art. 74 da Lei 8.213/1991, o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito, quando
requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do requerimento administrativo, quando requerido
após o decurso do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição quinquenal, e, na sua
ausência, a partir do ajuizamento da ação, vedada, entretanto, a reformatio in pejus.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500130

9. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
10. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Implantação do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
13. Apelação do INSS a que se nega provimento.
14. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020692-83.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0270280-53.2007.8.13.0026
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: BENDITA DE OLIVEIRA SIMAO
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0021848-09.2012.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DIVINA GONCALVES
ADVOGADO
: GUILHERME DUTRA NETO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0026020-91.2012.4.01.9199/RO
Processo Orig.: 0002222-60.2011.8.22.0003
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: THAIS VITORIA GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: ELISA DICKEL DE SOUZA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500131

2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2013.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038158-90.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 1086400-30.2008.8.13.0471
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: PALMIRA DA SILVA DE FARIA
ADVOGADO
: LUCIANO ANGELO ESPARAPANI E OUTRO(A)
REC. ADESIVO
: PALMIRA DA SILVA DE FARIA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
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7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Numeração Única: 411095720124019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0041109-57.2012.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 7423997320068130351
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ALMERITA CELESTINA DIAS
ADVOGADO
: ANDREIA SILVEIRA MARQUES E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DA COMARCA DE JANAUBA - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Consoante os princípios da instrumentalidade das formas os atos processuais somente
serão considerados nulos se houver prova do efetivo prejuízo à parte. A autarquia previdenciária não logrou êxito em demonstrar que a ausência de intimação para manifestar-se
sobre o laudo pericial lhe tenha causado efetivo prejuízo. Precedentes do STJ.
5. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se
necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência
Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por meio de perícia médica da
incapacidade laborativa para atividade que lhe garanta a subsistência, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
6. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
7. Ainda que a doença da segurada seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
8. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0038294-87.2012.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ANTONIA BATUIRA PERON COSTA
ADVOGADO
: GALILEU ZAMPIERI E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0039008-47.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0004217-73.2009.8.11.0007
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: SEVERIANO FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
: SEVERIANO FRANCISCO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500132
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5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0043561-40.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0008423-14.2010.8.11.0002
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: EURIDICE MARIA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GISELIA SILVA ROCHA E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
: EURIDICE MARIA DO NASCIMENTO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA

9. O conjunto probatório constante dos autos foi categórico em comprovar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
10. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
11. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão de
aposentadoria por invalidez.
12. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, deve ser fixado na data do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à
Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não
viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
13. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
14. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
15. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
16. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
17. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
18. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0043222-81.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0010084-28.2010.8.11.0002
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MERCEDES DE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: GISELIA SILVA ROCHA E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
: MERCEDES DE ARAUJO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500133
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ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0044680-36.2012.4.01.9199/AC

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0043698-22.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 1058791-16.2008.8.13.0134
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ESTELINA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO PEREIRA DOS REIS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
CARATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 004426468.2012.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CARLOS ALVES DA ROCHA
ADVOGADO
: MARCIA REGINA ARAUJO PAIVA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AGUAS FORMOSAS - MG
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500134
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JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
MANOEL FERREIRA DE LIMA
ODAIR DELFINO DE SOUZA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0045963-94.2012.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 1488974020098130511
RELATOR(A)
APELANTE
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
ROSA DE AZEVEDO DOS SANTOS
ROGERIO TAKEO HASHIMOTO E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º,
XXXV, DA CF. APLICAÇÃO DO ART. 515, §3º. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR
INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LEI 11.960/2009. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de
agir, ante a falta de requerimento administrativo.
2. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação ao princípio da
separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
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3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4 Exaurida a instrução, é desnecessário o retorno dos autos ao primeiro grau, devendo ser
aplicado o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC, com julgamento de mérito da ação.
5. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
6. No caso concreto, a documentação juntada aos autos, em que consta a qualificação de
rurícola, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido corroborada por prova
testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora,
atendendo ao período de carência exigido por lei.
7. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Esse entendimento não viola
os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91. No caso, o benefício é
devido da citação, conforme requerido na inicial.
8. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo
único), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, I, e 198, I, do
atual Código Civil.
9. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação, nos termos do enunciado da Súmula 111/STJ.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96.
12. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273).
13. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
1ª Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0047086-30.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0226306-30.2007.8.13.0522
RELATORA
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
REC. ADESIVO

2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, à remessa oficial e ao
recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0047110-58.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0001316-02.2010.8.11.0039
RELATORA
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
REC. ADESIVO

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
ONOFRE GOMES PEREIRA
VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA E OUTRO(A)
ONOFRE GOMES PEREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
ANA GOMES DE ABREU
ROGERIO TAKEO HASHIMOTO E OUTROS(AS)
ANA GOMES DE ABREU
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500135
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11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação do acórdão (Súmula 111/STJ).
13. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
14. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
15. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0050442-33.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0031776-33.2010.8.13.0324
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: PAULO HENRIQUE TRINDADE
ADVOGADO
: ANGELO BOER E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
0PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE
PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
4. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
5. Ainda que a doença da segurada seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. Não obstante o perito do juízo tenha concluído que a parte autora não está incapacitada para
o trabalho, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para
comprovar a incapacidade laborativa parcial e temporária do segurado.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão do auxílio-doença requerido na inicial.
9. Direito ao auxílio-doença desde a cessação do benefício anteriormente concedido, ressalvada a prescrição qüinqüenal.

7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, à remessa oficial e ao
recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0049066-12.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 56081727093
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: OSWALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADENIR SABARA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR
URBANO. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E
PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de
segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais,
com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por
perícia médica, de sua incapacidade laborativa para a atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
4. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
5. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
6. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
7. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez.
9. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, devidamente comprovada nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500136
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, à remessa oficial e ao
recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0055271-57.2012.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA
ADVOGADO
: WENDEL ALVES OLIVA
REC. ADESIVO
: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO RURAL. ATIVIDADE URBANA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 558414320124019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055841-43.2012.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 21638820108110011
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: TEREZINHA DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR URBANO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
2. A existência de perícia médica judicial atestando a incapacidade laborativa, em demanda
cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxíliodoença, é indispensável para o deslinde da questão.
3. No caso, o perito do juízo afirmou que a parte autora é portadora de discopatia degenerativa
da coluna, doença que não a torna incapaz para o exercício das atividades habituais, tendo em
vista que se encontra estabilizada.
4. Assim, não havendo nos autos elementos probatórios da alegada incapacidade laborativa, a
parte autora não faz jus ao benefício requerido na inicial.
5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
13. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
14. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
15. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0055025-61.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 624070125536
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: ROGERIO TAKEO HASHIMOTO E OUTRO(A)
REC. ADESIVO
: DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo parcialmente provido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500137
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2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0059755-18.2012.4.01.9199/RO
Processo Orig.: 0003762-68.2010.8.22.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOSE NILTON GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: ROSEANE MARIA VIEIRA TAVARES FONTANA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RURÍCOLA.
PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL
CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.
ISENÇÃO.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
4. No caso concreto, a documentação juntada aos autos, em que consta a qualificação de lavrador,
é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido corroborada por prova testemunhal
coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0056396-60.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002852-35.2010.8.11.0011
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DE FATIMA CLEMENTE GONCALVES
ADVOGADO
: VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA
REC. ADESIVO
: MARIA DE FATIMA CLEMENTE GONCALVES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0059653-93.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0013967-03.2010.8.13.0624
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOAO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO
: WENDEL ALVES OLIVA
REC. ADESIVO
: JOAO RODRIGUES FERREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500138
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0063402-21.2012.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: OLIMPIA FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: EDIMO JOSE DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0063506-13.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0047921-84.2011.8.13.0016
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: THAIS AGUIAR DE OLIVEIRA ALBANO (MENOR)
ADVOGADO
: LIDIANE DE CARVALHO ALVES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.

5. O conjunto probatório constante dos autos demonstrou, de forma cabal, que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada temporariamente para o exercício de atividade
rural.
6. Verifica-se, contudo, que a limitação laborativa do segurado para o exercício da profissão de
trabalhador rural, acrescentando-se o baixo grau de escolaridade, bem como idade avançada,
resta inviabilizada adaptação em atividade profissional diversa daquela que sempre exerceu,
impondo, assim, a concessão da aposentadoria por invalidez.
7. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício anteriormente
concedido, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
8. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 111 do STJ).
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
12. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0061679-64.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0036898-64.2010.8.13.0344
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DONIZETE APARECIDA BARBOSA
ADVOGADO
: ABIDAIR DE FREITAS FARIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500139
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2. Os documentos colacionados pela parte são inservíveis como início razoável de prova
material indispensável para a concessão do pedido.
3. Documento produzido próximo ou posteriormente à data do implemento etário, contemporaneamente ao requerimento do benefício, e/ou documento sem qualquer menção à atividade rural da parte autora ou de seu núcleo familiar não serve ao fim a que se destina.
4. Documentos que não se revestem das formalidades legais como carteiras, comprovantes e
declarações de Sindicatos sem a devida homologação pelo INSS ou Ministério Público; declarações escolares, de Igrejas, de ex-empregadores e afins; prontuários médicos; recibos de
atividades diversas daquelas ligadas à atividade rural; dentre outros não podem ser considerados como início razoável de prova material apto à comprovação do efetivo exercício da
atividade rural.
5. Declarações particulares, ainda que acompanhadas de registros de terras rurais em nome de
terceiros, constituem única e exclusivamente prova testemunhal instrumentalizada, não suprindo, portanto, a indispensabilidade de início de prova material.
6. Dispensável a análise da prova testemunhal porventura produzida, uma vez que, a teor da
Súmula 27 deste Tribunal, "não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural".
7. Apelação não provida e remessa oficial provida para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar provimento à remessa
oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0068133-60.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002233-54.2009.8.11.0007
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: NILDA DEL CANALE GUISONE
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
: NILDA DEL CANALE GUISONE
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo parcialmente provido.

6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0066087-98.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0120903-67.2010.8.13.0134
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OVIDIA MARIA ROSA
ADVOGADO
: RODOLFO DE ASSIS FERREIRA E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR (A) RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL: AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O exercício efetivo de atividade rural deve ser demonstrado por meio de razoável início de
prova material, corroborado por prova testemunhal.
2. Os documentos colacionados pela parte são inservíveis como início razoável de prova
material indispensável para a concessão do pedido.
3. Documento produzido próximo ou posteriormente à data do implemento etário, contemporaneamente ao requerimento do benefício, e/ou documento sem qualquer menção à atividade rural da parte autora ou de seu núcleo familiar não serve ao fim a que se destina.
4. Documentos que não se revestem das formalidades legais como carteiras, comprovantes e
declarações de Sindicatos sem a devida homologação pelo INSS ou Ministério Público; declarações escolares, de Igrejas, de ex-empregadores e afins; prontuários médicos; recibos de
atividades diversas daquelas ligadas à atividade rural; dentre outros não podem ser considerados como início razoável de prova material apto à comprovação do efetivo exercício da
atividade rural.
5. Declarações particulares, ainda que acompanhadas de registros de terras rurais em nome de
terceiros, constituem única e exclusivamente prova testemunhal instrumentalizada, não suprindo, portanto, a indispensabilidade de início de prova material.
6. Dispensável a análise da prova testemunhal porventura produzida, uma vez que, a teor da
Súmula 27 deste Tribunal, "não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural".
7. Apelação não provida e remessa oficial provida para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar provimento à remessa
oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0067468-44.2012.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0312617-86.2010.8.09.0083
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DE FATIMA FERREIRA BASTOS
ADVOGADO
: RONAM ANTONIO AZZI FILHO E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR (A) RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL: AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O exercício efetivo de atividade rural deve ser demonstrado por meio de razoável início de
prova material, corroborado por prova testemunhal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500140
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, à remessa oficial e ao
recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0068904-38.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002965-35.2009.8.11.0007
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
: MARIA JOSE PEREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0069090-61.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002814-69.2009.8.11.0007
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: IRACI DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
: IRACI DA SILVA ALVES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500141

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Numeração Única: 705586020124019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0070558-60.2012.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 8469384820098130040
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOSE SIMOES SOBRINHO
ADVOGADO
: RICARDO MACEDO LEANDRO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 3A VARA CIVEL DA COMARCA DE ARAXA
- MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. TIDA POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-
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Numeração Única: 718179020124019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0071817-90.2012.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 343046520108130251
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ANTONIO BENEDITO CARDOSO
ADVOGADO
: LINDALVA APARECIDA LIMA FRANCO E OUTRO(A)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS

95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de
segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais,
com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por
perícia médica, de sua incapacidade laborativa para a atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para a Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
7. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
8. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
9. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
10. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da
aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
11. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, deve ser fixado na data do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à
Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não
viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
12. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
13. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
15. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
16. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
17. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
18. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial, e negar
provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região -28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500142

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE
PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença da segurada fosse pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. . Não obstante o perito do juízo tenha concluído que a parte autora está permanentemente
incapacitada para o trabalho, reconhece, por outro lado, a possibilidade de sua reabilitação em
outra atividade, o que se evidencia pelas condições pessoais do segurado, quais sejam, idade,
nível econômico, grau de instrução e profissão, comprovadas pelos elementos probatórios
constantes nos autos.
7. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral da parte autora e não
havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão do auxíliodoença requerido na inicial.
8. Direito ao auxílio-doença desde a data da cessação do benefício anteriormente concedido,
devidamente comprovada nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
9. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0075631-13.2012.4.01.9199/AM
Processo Orig.: 0005608-42.2011.8.04.0027
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: ALDA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: JEAN CARLOS TENANI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Numeração Única: 762556220124019199
APELAÇÃO CÍVEL 0076255-62.2012.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 2261652320098130172
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: EDMA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: CARINA DA SILVA CELEGHINI
REC. ADESIVO
: EDMA RIBEIRO DA SILVA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do
STJ.Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste
Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa Oficial tida por interposta.

12. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
13. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
14. Apelação do INSS, apelação da parte autora e remessa oficial, tida por interposta, a que se
dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, à
apelação da parte autora e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0072982-75.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0150943-13.2009.8.13.0281
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: APARECIDA MARIA DOS REIS
ADVOGADO
: LUIZ CLAUDIO FONSECA PEREIRA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GUAPE - MG
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500143
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0077537-38.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002189-35.2009.8.11.0007
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: AUREA DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE E OUTROS(AS)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0077819-76.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0002907-32.2009.8.11.0007
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: VALNEIDA TORRES SILVA
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE E OUTROS(AS)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).

2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
5. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (certidão de casamento), é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido corroborada por prova testemunhal
coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao
período de carência exigido por lei.
6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
0multa imposta.
12. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
14. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
14. Apelação do INSS a que se nega provimento.
15. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
16. Recurso adesivo da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS, dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta e negar provimento ao recurso adesivo da
parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500144
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2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0079236-64.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0003107-39.2009.8.11.0007
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA MADALENA RIBEIRO
ADVOGADO
: VITOR PINHEIRO SEGANTINE E OUTROS(AS)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500145

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial e dar
provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0079489-52.2012.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0031551-32.2010.8.09.0095
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: MARIA ALVES RESENDE
ADVOGADO
: CICILIO JULIO FILHO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0079784-89.2012.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000279-30.2010.8.11.0106
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: LAUDEMIRA GERALDA DE JESUS
ADVOGADO
: MOACIR JESUS BARBOZA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a regra do § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região).
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001647-57.2013.4.01.3606/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ASSUNTA GIACHINI
ADVOGADO
: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devida a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b), observada a prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação, sendo
vedada a reformatio in pejus. Precedentes.

EMENTA
PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO.
DESNECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade
superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício
de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência, por
meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
4. A jurisprudência tem aceitado como início razoável de prova material, a que se refere o art.
55, § 3º, da Lei 8.213/91, documentos oficiais, em que consta a qualificação de rurícola, tais
como: Carteira de Identidade de Beneficiário do INAMPS; matrícula de filho em Instituição de
Ensino Público; Certificado de Alistamento Militar; Título Eleitoral; Certidão de Nascimento de
Filho; Certidão de Óbito; Certidão da Justiça Eleitoral, sem pedido de revisão pelo eleitor,
dentre outros.
5. No caso concreto, a parte autora juntou aos autos documentação oficial, contemporânea aos
fatos a que se visa comprovar, tendo sido corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de
carência exigido por lei.
6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir ajuizamento da ação. Esse entendimento não viola os
artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91. No caso, o benefício é
devido do ajuizamento da ação.
7. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 111 do STJ).
8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art. 109,
§ 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
10. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
11. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001049-09.2013.4.01.3605/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: EDITH GOMES DE BRITO
ADVOGADO
: JAIME RODRIGUES NETTO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500146
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5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região).
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018749-92.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ANTONIO FERREIRA NETO
ADVOGADO
: CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESAPOSENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO
DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM OUTRO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Cuidando os autos de pedido de renúncia e cancelamento de benefício concedido pela
Previdência Social, com o objetivo de concessão de novo benefício e não de pedido de revisão
do valor do benefício previdenciário, não há decadência do direito. Precedentes.
2. A aposentadoria é direito patrimonial e disponível, sendo, portanto, passível de renúncia,
podendo o titular contar o tempo de contribuição efetuada à Previdência após a primeira
aposentadoria para fins de obtenção de novo benefício da mesma espécie, sem que tenha que
devolver o que auferiu a esse título. Precedentes desta Corte e do STJ. Ressalva do ponto de
vista do relator.
3. As parcelas vencidas deverão ser compensadas com aquelas percebidas pela parte autora
com a aposentadoria anterior desde a data de início do novo benefício e pagas acrescidas de
correção monetária que incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada
prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
Federal. devendo-se, contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009,
tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das cadernetas
de poupança - como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme assentado
pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de
1% (hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em
vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% (meio por cento)
ao mês, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.
4. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, a exemplo do que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e
Mato Grosso. Tratando-se de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento
de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas
com oficial de justiça.
5. Sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da
prolação do acórdão, incidem honorários advocatícios à razão de 10%, de acordo com a
Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça e artigo 20,§ 3º, do CPC.
6. Apelação a que se dá parcial provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500147

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0000303-96.2013.4.01.3814/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ANTONIO DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADO
: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES
OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
5. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço
especial para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
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1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, não
havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, em inadequação da via eleita.
5. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a legislação vigente à época da prestação
laboral. Lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode
ser aplicada retroativamente. Precedentes do STJ.
6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária,
especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.
7. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º
do art. 57 da Lei 8.213/91, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas
relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial, exceto a
atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de regência.
8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm
presunção de veracidade e constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade
especial. A exigência de laudo técnico-pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/97, que regulamentou a Lei
9.528/97. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
9. A jurisprudência é no sentido de que os EPIs não afastam integralmente os agentes nocivos,
portanto, não descaracterizam o trabalho especial.
10. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no
REsp 1015694/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço especial
para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/MG- representativo de controvérsia).
11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.

11. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde
sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, ou quando tiver
exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, é permitida a conversão de
tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de
aposentadoria.
12. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, nos termos dos artigos 30, I, c/c o § 4º do art. 43 da Lei
8.212/91, e § 6º do art. 57 da Lei 8.213/91. Não pode o trabalhador ser penalizado pela falta
do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez que a autarquia previdenciária
possui meios próprios para receber seus créditos.
13. No caso, tendo sido comprovado o exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, por enquadramento profissional até a lei nº 9.032/1995, e/ou com a apresentação de formulários e laudos periciais fornecidos pelas empresas empregadoras, o segurado tem direito ao reconhecimento do tempo exercido em condições prejudiciais à saúde,
bem como ao benefício da aposentadoria especial.
14. Segundo o art. 57, § 2º, da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício será fixada nos termos
do art. 49, I, "b", da referida lei, que dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do
requerimento administrativo e, na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença tenha fixado termo inicial
mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
15. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
16. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
17. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
19. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de benefício
previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a partir da data
fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da multa imposta.
20. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
21. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
22. Apelação do INSS a que se nega provimento.
23. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0000844-32.2013.4.01.3814/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARILSON ROCHA BARBOSA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DE ASSIS VASCONCELOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500148
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EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0004302-04.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0169157-77.2009.8.13.0111
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DUILIO AUGUSTO DE MORAIS
ADVOGADO
: ANTONIO JOSE PANCOTTI E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPINA VERDE - MG
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.

15. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas STF 512 e STJ 105).
16. A parte impetrante faz jus à aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, uma
vez que os efeitos da sentença no mandado de segurança retroagem à data de sua impetração
e nesses limites irradia efeitos patrimoniais.
17. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
18. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficiala que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial.
Primeira Turma, do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 15328520134013816
APELAÇÃO CÍVEL 0001532-85.2013.4.01.3816/MG
Processo na Origem: 15328520134013816
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: DERVAL BORGES LUIZ
ADVOGADO
: ANTONIO ORNELES FRANCA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.
RENÚNCIA. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. LEI Nº 8.213/1991, ART. 18, § 2º.
1. Consoante jurisprudência firmada pelas duas Turmas que compõem a Primeira Seção deste
Tribunal, ressalvado o ponto de vista contrário do próprio relator, é possível a renúncia à
aposentadoria por tempo de contribuição anteriormente concedida e a obtenção de uma nova
aposentadoria, no mesmo regime ou em regime diverso, com a majoração da renda mensal
inicial, considerando o tempo de serviço trabalhado após a aposentação e as novas contribuições vertidas para o sistema previdenciário.
2. Fundamenta-se a figura da desaposentação em duas premissas: a possibilidade do aposentado
de renunciar à aposentadoria, por se tratar de direito patrimonial, portanto, disponível, e a natureza
sinalagmática da relação contributiva, vertida ao sistema previdenciário no período em que o aposentado continuou em atividade após a aposentação, sendo descabida a devolução pelo segurado
de qualquer parcela obtida em decorrência da aposentadoria já concedida administrativamente, por
consistir em direito regularmente admitido. Precedentes do STJ.
3. Apesar de a parte autora haver comprovado, com os documentos anexados à inicial, a
aposentadoria anteriormente concedida, a continuidade do exercício de atividade profissional
posterior à aposentação, suficientes à impetração da segurança postulada, o acolhimento do
pedido deve se restringir apenas à elaboração dos cálculos do período laborado após a
aposentadoria, posto não ser possível aferir, de plano, se o impetrante reúne todas as condições para a obtenção da nova aposentadoria.
4. Recurso de apelação da parte autora a que se dá parcial provimento, para determinar ao
INSS que apenas proceda aos cálculos do período laborado após a aposentadoria.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000780-66.2013.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0001284-79.2010.8.11.0044
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DORALICE ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVANA GREGORIO DA SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500149
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5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005926-88.2013.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0217372-19.2010.8.09.0125
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: BENEDITA MOREIRA MANSO
ADVOGADO
: FERNANDO DESTACIO BUONO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006281-98.2013.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000383-66.2011.8.11.0080
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JANDIRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA E OUTRO(A)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500150

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006630-04.2013.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000567-95.2012.8.11.0012
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ETELVINA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000698344.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
(CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DELECINA MARIA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO ANGELO ESPARAPANI
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
PARA DE MINAS -MG
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0007224-18.2013.4.01.9199/BA
Processo Orig.: 0000178-48.2009.8.05.0153
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: IZABEL FREIRE CALDAS
ADVOGADO
: MARCELO FERNANDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE
NOSSA SENHORA - BA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.

5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006922-86.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0007643-24.2011.8.13.0248
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: EVANGELISTA JOSE
ADVOGADO
: CLAUDIO ROBERTO ALVES DE LIMA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500151
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EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO RURAL. ATIVIDADE URBANA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008084-19.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0008958-34.2010.8.13.0568
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DO CARMO DE MIRANDA
ADVOGADO
: FERNANDA BARROSO MESQUITA E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA

7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0007798-41.2013.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2009000912152
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ARAGUACEMA - TO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0007913-62.2013.4.01.9199/RO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EZILEI CIPRIANO VEIGA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500152
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0010488-43.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS
ADVOGADO
: ROGERIO MIGUEL CEZARE
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012280-32.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 451080104180
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: MARIA MADALENA ALVES
ADVOGADO
: VIVIANE MARIA PEREIRA TEIXEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009171-10.2013.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA NADIR DE JESUS LIMA
ADVOGADO
: BENTO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0010176-67.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0008098-23.2010.8.13.0248
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS FERREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500153
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4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0012936-86.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0006263-19.2010.8.13.0080
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: TEREZINHA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO FAVERO CARDOSO DE OLIVEIRA
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BOM SUCESSO - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS

7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso
de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp nº
1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543B, do CPC.""
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0012344-42.2013.4.01.9199/TO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA NUNES LIMA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO FAVARO E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012845-93.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0562265-33.2010.8.13.0344
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: DILMA MARIA ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANTONIO RICARDO CORDEIRO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500154
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0013661-75.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: TOME HONORATO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 142169220134019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0014216-92.2013.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 1640496320098130080
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: NILZA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BOM SUCESSO - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE.
RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA
POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o §
3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do
plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior
competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0013155-02.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA APARECIDA DE MELO
MARCELO LIMA RODRIGUES

EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0013643-54.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0017714-52.2010.8.13.0335
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: HILDA FARIAS SANTOS
ADVOGADO
: ENIO ANDRADE RABELO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500155
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula nº 490 do
STJ.Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste
Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa Oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
5. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (certidão de casamento), é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido corroborada por prova testemunhal
coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao
período de carência exigido por lei.
6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. No caso, o termo inicial do
benefício deve ser a partir da citação, conforme requerido pela parte autoa.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
0multa imposta.
12. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
13. Apelação do INSS e Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento para,
mantendo a sentença que concedeu a aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo,
estabelecer o termo inicial do benefício a partir da citação e fixar o pagamento dos juros e correção
monetária conforme orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal,

3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
5. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (certidão de casamento) onde consta
lavrador como profissão do cônjuge do autor, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar,
tendo sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de carência exigido por lei.
6. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Caso a sentença tenha fixado
termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte
autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei
nº 8.213/91.
7. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
8. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art.
109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
11. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a
partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da
multa imposta.
12. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
14. Apelação do INSS a que se nega provimento.
15. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
16. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS, dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta e ao recurso de apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 144974820134019199
APELAÇÃO CÍVEL 0014497-48.2013.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 3756820128110011
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500156
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 001471576.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOAO DOMINGOS DE SOUZA
ADVOGADO
: ELEANDRO ESTEVES GUIMARAES E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CRUZILIA - MG
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO RURAL. ATIVIDADE URBANA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 147807120134019199
APELAÇÃO CÍVEL 0014780-71.2013.4.01.9199/RO
Processo na Origem: 71853620108220007
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: LUCIANO DE CARVALHO DUTRA
ADVOGADO
: GLORIA CHRIS GORDON E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a competência para processar e
julgar litígio em que se postula benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho é da
Justiça Comum Estadual, em ambos os graus de jurisdição, por força do disposto no art. 109,
I, da Constituição da República.
2. Incompetência recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarada de ofício e
determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, declarar de ofício a incompetência recursal do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça competente.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 13/05/2014
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500157

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015458-86.2013.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0003819-55.2011.8.11.0008
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DORVALINA BATISTA ARRUDA
ADVOGADO
: SAULO ALMEIDA ALVES E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015525-51.2013.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0137486-38.2010.8.09.0038
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OSMAR ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: ALVANDO ARAUJO DE CARVALHO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. TIDA POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0016163-84.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0011413-57.2011.8.13.0205
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ANTONIA DO ESPIRITO SANTO SILVA
ADVOGADO
: LEILA GOMES RIBEIRO E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CRISTINA - MG
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016971-89.2013.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0001665-79.2010.8.11.0079
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: TRINDADE FERNANDES COSTA
ADVOGADO
: RICARDO DE SOUZA MOURA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.

compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se
necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência
Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por meio de perícia médica, da
incapacidade laborativa para atividade que lhe garanta a subsistência, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Ainda que a doença da segurada fosse pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
7. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
8. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
9. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
10. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão de
aposentadoria por invalidez.
11. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, deve ser fixado na data do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à
Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não
viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
12. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.
14. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
15. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
16. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
17. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
18. Apelação do INSS a que se nega provimento.
19. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 14 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500158
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0017611-92.2013.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0380621-14.2010.8.09.0072
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: BELINO DELCIDIO PIRES
ADVOGADO
: LETACIO VARGAS LEITE E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE
INHUMAS - GO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0017949-66.2013.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0246723-48.2012.8.09.0034
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DELZIR CUSTODIO DE MORAIS E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JULIO CESAR AUN DA CUNHA E OUTRO(A)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos
vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 10 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0017149-38.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0067664-76.2010.8.13.0352
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ENILDA RODRIGUES DA MOTA
ADVOGADO
: AURO NOGUEIRA DE BARROS E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
JANUARIA - MG
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500159
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1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0024729-22.2013.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2010000896886
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEBORA REGINA MACEDO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0025546-86.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0142608-82.2009.8.13.0126
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ALICE SILVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: KEILA MEDEIROS DA SILVA E OUTRO(A)

1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91;
STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a
reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0018281-33.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: SILVIO ELIAS GONCALVES
ADVOGADO
: CICILIO JULIO FILHO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. O embargante limitou-se a rediscutir as questões já decididas no Acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas tão somente
aqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa.
3. Na esteira deste entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que, para fins de
prequestionamento, basta que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que
embasou o recurso de apelação ou as contrarrazões.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 26 de maio de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0019495-59.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: FORTUNATO FERREIRA MENDES
ADVOGADO
: CINTHIA APARECIDA BRAGA PINHEIRO DE PINHO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500160
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EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Numeração Única: 315322120134019199
REEXAME NECESSÁRIO 0031532-21.2013.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 11090245934
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AUTOR
: RENALDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: DIOGO FONSECA SOARES
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AIMORES - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500161

3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
5. Todavia, segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto
nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está
adstrita à existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal.
6. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que acomete
a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de atividade rural.
7. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez.
8. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, o benefício é devido do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à
Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não
viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
9. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº
8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198,
inciso I, do atual Código Civil.
10. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
12. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
13. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
14. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 19.03.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0033862-88.2013.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0002386-28.2012.8.09.0140
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DAYANE PEREIRA DIAS
ADVOGADO
: EVERALDO JOSE DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
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Numeração Única: 376536520134019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0037653-65.2013.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 58903620088110040
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: NEUZA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURO MEAZZA E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE SORRISO - MT
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. TIDA POR INTERPOSTA. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de
segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais,
com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por
perícia médica, de sua incapacidade laborativa para a atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para a Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
7. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
8. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
9. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
10. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da
aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
11. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício anteriormente
concedido, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
12. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
13. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035544-78.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0011200-55.2010.8.13.0021
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: GRAZIELA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSUE DE FREITAS SOUZA E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as
proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição"
que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum.
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada.
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito
a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a
solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão do posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
4. Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado
ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado.
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Exmª Sra Juíza Federal Gilda Maria
Carneiro Sigmaringa Seixas, relatora convocada.
Brasília, 11 de junho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500162
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8. Não obstante o perito do juízo tenha concluído que a parte autora está temporária e
parcialmente incapacitada para o trabalho, verifica-se que os elementos probatórios constantes
dos autos são suficientes para comprovar que a doença que acomete a parte autora torna-a
incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual, bem como a impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico, grau
de instrução e atividade habitual.
10. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da
aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
11. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, o benefício deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à
Autarquia, deve ela prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não
viola os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
12. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
13. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
15. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
16. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
17. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 19.3.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0040726-45.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0018168-10.2012.8.13.0352
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: HELENA RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO
: AURO NOGUEIRA DE BARROS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.

14. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
15. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
16. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
17. Remessa oficial e apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial e à
apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 393208620134019199
APELAÇÃO CÍVEL 0039320-86.2013.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 1098751720098130303
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CLEUSO HONORIO DIAS
ADVOGADO
: FABIANO BOSCO VERISSIMO E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se
necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência
Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por meio de perícia médica da
incapacidade laborativa para atividade que lhe garanta a subsistência, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para a Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
7. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500163
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0046086-58.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA LIMA DE SOUZA
ADVOGADO
: JAIR ROBERTO MARQUES E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a regra do § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região).
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0050300-92.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: NILZA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.

5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 11 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0044346-65.2013.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0001119-97.2010.8.11.0087
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CLEMILDA DE SOUZA BRAES
ADVOGADO
: ALEXSANDRO MANHAGUANHA
REC. ADESIVO
: CLEMILDA DE SOUZA BRAES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a)
segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida.
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto
no art. 142 da Lei 8.213/91.
4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a
prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal.
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula
111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte,
vedada a reformatio in pejus.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
8. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida. Recurso adesivo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação, dar parcial provimento à
remessa oficial e dar provimento ao recurso adesivo.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 10 de junho de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
RELATORA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500164
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0051010-15.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MERCES DIAS PEREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO BICHOFFE DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0051763-69.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DOROTEIA SOUZA LEAL DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.

2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0050563-27.2013.4.01.9199/TO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: RAIMUNDO LOPES DE AQUINO
ADVOGADO
: MARCIO AUGUSTO MALAGOLI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0050891-54.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA LUCIA DAS GRACAS ASSIS
ADVOGADO
: MARCELO FAVERO CARDOSO DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500165
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8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052126-56.2013.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA JOANA DOS SANTOS BARRETO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052132-63.2013.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
(CONV.)
APELANTE
: MARIA DE JESUS SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500166

3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052143-92.2013.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
(CONV.)
APELANTE
: ESTEVAM CHAGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052169-90.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: TEREZA DE BARROS LIMA
ADVOGADO
: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
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5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052213-12.2013.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA NOEMIA DE CARVALHO REGIS
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052222-71.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: TEREZINHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAYNER CARVALHO MEDEIROS
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500167

1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052294-58.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DIOLINA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052679-06.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
(CONV.)
APELANTE
: MARIA DO LIVRAMENTO FURTADO DA SILVA
ADVOGADO
: EDER CESAR DE CASTRO MARTINS E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052717-18.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ZELITA MOISES DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0052357-83.2013.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA MARTA EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052516-26.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: APARECIDA TOMAS RODRIGUES
ADVOGADO
: IURE DE CASTRO SILVA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS.
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
3. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a
imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e
4.357/DF, e, ainda, do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela
anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% da condenação (valor das parcelas vencidas até este julgamento).
6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos
interpostos contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do
STJ.
7. A Autarquia Previdenciária é isenta de custas (inclusive despesas com oficial de justiça), nos
feitos processados perante a Justiça Estadual, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500168
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0052984-87.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ANOR GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052997-86.2013.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
(CONV.)
APELANTE
: QUITERIA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 531216920134019199
APELAÇÃO CÍVEL N. 0053121-69.2013.4.01.9199/RO
Processo na Origem: 156705720088220019
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JUREMA ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI

6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0052860-07.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: HELENA PEREIRA BONIFACIO
ADVOGADO
: EDSON PAULO DA SILVA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500169
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
2. Segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas
Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita
à existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal.
3. No caso, o perito do juízo afirmou que a parte autora é portadora de "atrofia em região
hipotenar da mão direito, porém com manutenção da funcionalidade da mesma", concluindo
que, no momento, não há incapacidade para o exercício das atividades habituais.
4. Assim, não havendo nos autos elementos probatórios da alegada incapacidade laborativa, a
parte autora não faz jus ao benefício requerido na inicial.
5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 1.4.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0053428-23.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: VALTEMIR FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0053505-32.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOAO VICENTINI FILHO
ADVOGADO
: WILKER CHRISTI CORREA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500170

1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0053527-90.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: DIVINO MARTINS TEODORO
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
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2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa
para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0056890-85.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0024863-06.2011.8.13.0775
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: NATALIA SOARES RIBEIRO
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO SOARES ALVES FILHO E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA
ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, sem
a oitiva de testemunhas, por considerar suficiente a prova material juntada aos autos, dispensando a produção de prova testemunhal.
3. Não obstante tenha sido juntado aos autos início razoável de prova material do exercício de
atividade rural, verifica-se, contudo, que tais documentos não fazem prova direta sobre a sua
atividade profissional, de forma a autorizar o deferimento do benefício pleiteado. Na hipótese,
é forçoso anular a sentença, para que seja colhida a prova testemunhal e examinada a
pretensão como de direito. Precedentes desta Corte.
4. Sentença anulada de ofício.
5. Apelação do INSS prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, anular a sentença de ofício e julgar prejudicada a
apelação do INSS.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator

APELAÇÃO CÍVEL N. 0054417-29.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: TEREZA MARIA MOREIRA
ADVOGADO
: ELEANDRO ESTEVES GUIMARAES E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa
para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0056245-60.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ZULMIRA SILVA DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: ELIZABETH FIGUEIREDO MONSEF BORGES E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500171
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14. Implantação do benefício no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação
imediata à autarquia previdenciária.
15. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região -28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0057692-83.2013.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOSE DEMETRIO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE POSSARI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0057880-76.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA ROSA SOARES
ADVOGADO
: DENYS WELTON BRUNO E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS.
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
3. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a
imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e
4.357/DF, e, ainda, do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela
anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.

Numeração Única: 575109720134019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057510-97.2013.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 767422320118090174
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ETERNO JESUS PEREIRA
ADVOGADO
: IURE DE CASTRO SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE
PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença da segurada fosse pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. Não obstante o perito do juízo tenha concluído que a parte autora não está incapacitada para
o trabalho, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para
comprovar a incapacidade laborativa parcial e temporária do segurado.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral parcial e temporária da
parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão do auxílio-doença requerido na inicial.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data da juntada do laudo pericial em juízo, conforme
requerido na inicial.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
13. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art.
109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando
de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc.
I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500172
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0059031-77.2013.4.01.9199/TO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: FRANCISCO LUCAS FILHO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO FAVARO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0059338-31.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: EDINA DE FATIMA BUENO SANTOS
ADVOGADO
: MAURILIO PERES EVANGELISTA E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a regra do § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região).
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.

5. Honorários fixados em 10% da condenação (valor das parcelas vencidas até este julgamento).
6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos
interpostos contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do
STJ.
7. A Autarquia Previdenciária é isenta de custas (inclusive despesas com oficial de justiça), nos
feitos processados perante a Justiça Estadual, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0058722-56.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: NILZA RITA DE SOUZA
ADVOGADO
: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500173
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devida a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b), observada a prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação, sendo
vedada a reformatio in pejus. Precedentes.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região).
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0061458-47.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ANA SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.

11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0059804-25.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: GERALDO HARUO SASSAGIMA
ADVOGADO
: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0060417-45.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: SEBASTIAO HERMENEGILDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: LUIS AUGUSTO FERREIRA E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500174
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1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0061818-79.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ANGELA FONCECA DA COSTA
ADVOGADO
: GABRIELA PARRA SANTILIO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a regra do § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4.O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6.Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa
para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7.Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9.Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO

5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0061646-40.2013.4.01.9199/TO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MANOEL DA LUZ
ADVOGADO
: MARCOS PAULO FAVARO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0061719-12.2013.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOSE DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: JEAN CARLOS MARQUES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500175
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3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0061973-82.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: HILD LUCAS CARDOSO
ADVOGADO
: WALERIA ELLEN DE OLIVEIRA DORNELA E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062240-54.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARTA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: CASSIO AUGUSTO CINTRA TOLEDO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI

APELAÇÃO CÍVEL N. 0061824-86.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: VALDEMIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ELIO ALCENO SCHOWANTZ
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0061930-48.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA SELIA MAIA
ADVOGADO
: JEFERSON DE PAES MACHADO E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
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6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062351-38.2013.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: LUCIA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062382-58.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA CRISPIM DAS CHAGAS
ADVOGADO
: OTAVIO FREITAS QUEIROZ FARIA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITO ETÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
CONSECTÁRIOS.
1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão de aposentadoria rural por idade, início
de prova material da atividade, corroborada por prova testemunhal sólida e a implementação
do requisito etário exigido, deve ser reformada a sentença que indeferiu o direito do segurado
à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação. No caso de
postulação expressa do litigante em sentido diverso, é esta que deve prevalecer, nos limites
objetivos do pedido.
3. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região), ressaltada a imprestabilidade da TR como índice de correção monetária de
débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no
REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Os Juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às
parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% (dez por cento) da condenação (valor das parcelas vencidas até
este julgamento).
6. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos, já que eventuais recursos interpostos
contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal, o INSS
é isento do pagamento de custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a
referida isenção em lei estadual específica, a exemplo do que ocorre nos Estados do Acre,
Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062346-16.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ZILDA DOS SANTOS ARANTES
ADVOGADO
: MARIO JOAO DE RESENDE E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
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EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062911-77.2013.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: FRANCISCO CONCEICAO VIDAL
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062923-91.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: CICERA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS.
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.

3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062519-40.2013.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: LAURA DA CONCEICAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062545-38.2013.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOSE IRINALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500178
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2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
3. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a
imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e
4.357/DF, e, ainda, do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela
anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% da condenação (valor das parcelas vencidas até este julgamento).
6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação
imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos interpostos contra o
presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. A Autarquia Previdenciária é isenta de custas (inclusive despesas com oficial de justiça), nos
feitos processados perante a Justiça Estadual, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062937-75.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOSE GOMES DOS REIS
ADVOGADO
: ANDRE PIMENTEL CAMPOS E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITO ETÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
CONSECTÁRIOS.
1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão de aposentadoria rural por idade, início
de prova material da atividade, corroborada por prova testemunhal sólida e a implementação
do requisito etário exigido, deve ser reformada a sentença que indeferiu o direito do segurado
à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de requerimento
administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação. No caso de postulação expressa
do litigante em sentido diverso, é esta que deve prevalecer, nos limites objetivos do pedido.
3. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região), ressaltada a imprestabilidade da TR como índice de correção monetária de
débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no
REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Os Juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às
parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% (dez por cento) da condenação (valor das parcelas vencidas até
este julgamento).
6. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos, já que eventuais recursos interpostos
contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal, o INSS
é isento do pagamento de custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a
referida isenção em lei estadual específica, a exemplo do que ocorre nos Estados do Acre,
Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500179

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0063140-37.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: BENEDITA XAVIER DO VALE
ADVOGADO
: MOSAR FRATARI TAVARES E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0063181-04.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: DIVINA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: MARIANO CORREIA PERES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 633326720134019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063332-67.2013.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 5415312920078130324
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: VERA LUCIA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: SERGIO HENRIQUE SALVADOR E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR URBANO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.
2. A existência de perícia médica judicial atestando a incapacidade laborativa, em demanda
cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxíliodoença, é indispensável para o deslinde da questão.
3. No caso, o perito do juízo afirmou que a parte autora é portadora de proteinúria isolada,
hipotiroidismo e hipertensão arterial, doenças que não a tornam incapaz para o exercício das
atividades habituais.
4. Assim, não havendo nos autos elementos probatórios da alegada incapacidade laborativa, a
parte autora não faz jus ao benefício requerido na inicial.
5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região -28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
REEXAME NECESSÁRIO N. 0063451-28.2013.4.01.9199/PI
Processo Orig.: 0000216-63.2007.8.18.0090
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AUTOR
: TERESINHA DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO
: RAIMUNDO CARLOS NOGUEIRA ALMEIDA E OUTROS(AS)
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CONCEICAO DO CANINDE - PI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 20 DA LEI Nº 8.742/93 PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS. ISENÇÃO.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, sendo, portanto, inaplicável o § 2º do art. 475 do CPC. Súmula 490 do STJ. Igualmente
não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em
jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. O benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional, de caráter assistencial,
previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93, que consiste no pagamento de um salário mínimo mensal aos portadores de deficiência ou idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem
de tê-la provida pelo núcleo familiar.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0063251-21.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: SONILDA DE FATIMA DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIO ROBERTO ALVES DE LIMA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devida a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b), observada a prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação, sendo
vedada a reformatio in pejus. Precedentes.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região).
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500180
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3. Demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no art. 20 da Lei n.
8.742/93, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o benefício de amparo assistencial pleiteado e sem o qual o grupo familiar não pode auferir uma vida com o mínimo de
dignidade.
4. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
5. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art. 109,
§ 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
5. Remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0063709-38.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: GERALDA CONSOLADORA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GABRIELA PARRA SANTILIO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a regra do § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4.O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6.Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa
para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7.Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9.Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500181

Numeração Única: 637163020134019199
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0063716-30.2013.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 74070361071
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE LIBERIO RIBEIRO CAMARGOS
ADVOGADO
: MARIO CESAR HAMDAN GONTIJO
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE BOM
DESPACHO - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS
PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão do benefício de auxílio-doença faz-se necessária a observância dos
seguintes requisitos: a condição de segurado da Previdência Social, observada a carência de
12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n.
8.213/91 e incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias, nos termos
do art. 59 do referido diploma legal, e será mantido até que a parte autora restabeleça a sua
capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via administrativa, que
conclua pela inexistência de incapacidade.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora a tornou incapaz para a atividade que exerce habitualmente.
8. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral da parte autora e não
havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão de auxíliodoença, conforme estabelecido na sentença.
9. Direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, ou, na falta deste,
deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia médica, do início da
incapacidade. Caso a sentença tenha fixado termo inicial mais benéfico à Autarquia, deve ela
prevalecer à míngua de recurso da parte autora. Esse entendimento não viola os artigos 5º, LV,
da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91.
10. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação da sentença (Súmula 111/STJ).
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0064286-16.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: RUBENS APOLONIO DA SILVA
ADVOGADO
: ELIANA NUCCI ENSIDES E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0065498-72.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ERMINIA CHIODELLI
ADVOGADO
: ELIANA NUCCI ENSIDES E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.

13. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
14. Remessa oficial e apelação do INSS a que se dá parcial provimento.
15. Agravo retido não conhecido.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial e à
apelação do INSS. Agravo retido não conhecido
Primeira Turma do TRF da 1ª Região -28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0063920-74.2013.4.01.9199/TO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DIRONEL MOURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO FAVARO E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500182
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8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0066463-50.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE CLEMENTE RIBEIRO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 4A VARA CIVEL DA COMARCA DE ARAGUARI-MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESAPOSENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO
DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM OUTRO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A suspensão do processo até o julgamento da matéria sob repercussão geral perante o
Supremo Tribunal Federal é providência a ser avaliada quando do exame de eventual recurso
extraordinário a ser interposto, nos termos previstos no art. 543-B do Código de Processo Civil,
de acordo com o entendimento firmado pelo STJ.
2. Conforme entendimento pacificado nesta e. Corte é desnecessário o prévio requerimento
administrativo nas ações em que se requer a concessão ou revisão de benefício previdenciário.
3. Cuidando os autos de pedido de renúncia e cancelamento de benefício concedido pela
Previdência Social, com o objetivo de concessão de novo benefício e não de pedido de revisão
do valor do benefício previdenciário, não há decadência do direito. Precedentes.
4. A aposentadoria é direito patrimonial e disponível, sendo, portanto, passível de renúncia,
podendo o titular contar o tempo de contribuição efetuada à Previdência após a primeira
aposentadoria para fins de obtenção de novo benefício da mesma espécie, sem que tenha que
devolver o que auferiu a esse título. Precedentes desta Corte e do STJ.
5. As parcelas vencidas deverão ser compensadas com aquelas percebidas pela parte autora
com a aposentadoria anterior desde a data de início do novo benefício e pagas acrescidas de
correção monetária que incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada
prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
Federal.
6. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do valor de cada
parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de
quando devem ser reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, até a apuração definitiva dos
cálculos de liquidação.
7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, a exemplo do que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e
Mato Grosso. Tratando-se de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento
de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas
com oficial de justiça.
8. Sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da
prolação do acórdão, incidem honorários advocatícios à razão de 10%, de acordo com a
Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça e artigo 20,§ 3º, do CPC.
9. Apelação a que se nega provimento. Remessa oficial parcialmente provida.

2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa
para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0066281-64.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOZELINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ELIANA NUCCI ENSIDES E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa
para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500183
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
8. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
9. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
10. Direito à aposentadoria por invalidez desde a cessação do benefício anteriormente concedido, ressalvada a prescrição quinquenal.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
16. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
17. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0066922-52.2013.4.01.9199/MA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CREUSA PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ENOQUE DINIZ
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devida a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b), observada a prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação, sendo
vedada a reformatio in pejus. Precedentes.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região).
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 675114420134019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0067511-44.2013.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 321248220128130194
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: ROBERTO PEREIRA DE FATIMA
ADVOGADO
: JONAIR CORDEIRO SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500184
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, à
remessa oficial, tida por interposta, e à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0071068-39.2013.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOSE BENEZIO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO FERREIRA CARVALHO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0072595-26.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: PEDRA LEONICE DE SOUZA
ADVOGADO
: HELIO MACIEL DA SILVA E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500185

7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0074301-44.2013.4.01.9199/AM
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CARLOS FERREIRA DOURADO
ADVOGADO
: JEAN CARLOS TENANI E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devida a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b), observada a prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação, sendo
vedada a reformatio in pejus. Precedentes.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região).
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0075283-58.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: IVANY MENDES DO NASCIMENTO ANDRADE
ADVOGADO
: LEANDRO BICHOFFE DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0075376-21.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOSE FERNANDES
ADVOGADO
: LEANDRO BICHOFFE DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0075662-96.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOANA APARECIDA CEZARIO COSTA
ADVOGADO
: ROOSEVELT KRISNAMURT FERREIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500186

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0075668-06.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: CLEUSA BATISTA ALVES
ADVOGADO
: RITA CAROLINA DE SOUZA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0076052-66.2013.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0030050-23.2010.8.09.0134
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ARMANDA OLIVEIRA DE LIMA E SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO AMIN JORGE E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
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EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0077053-86.2013.4.01.9199/MA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: RAIMUNDO ANTONIO SANTOS
ADVOGADO
: JOSE RIBAMAR SALES NAZARENO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0077079-84.2013.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: AGENOR PAULO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE LOPES E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.

2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por
meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não
alcançada pela prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Apelação do INSS não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0076321-08.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA DAS GRACAS SOUZA
ADVOGADO
: RICARDO TORRES DE ALMEIDA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITO ETÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
CONSECTÁRIOS.
1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão de aposentadoria rural por idade, início
de prova material da atividade, corroborada por prova testemunhal sólida e a implementação
do requisito etário exigido, deve ser reformada a sentença que indeferiu o direito do segurado
à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação. No caso de
postulação expressa do litigante em sentido diverso, é esta que deve prevalecer, nos limites
objetivos do pedido.
3. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região), ressaltada a imprestabilidade da TR como índice de correção monetária de
débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no
REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Os Juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às
parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% (dez por cento) da condenação (valor das parcelas vencidas até
este julgamento).
6. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos, já que eventuais recursos interpostos
contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal, o INSS
é isento do pagamento de custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a
referida isenção em lei estadual específica, a exemplo do que ocorre nos Estados do Acre,
Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0076682-25.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA DA CONCEICAO SILVA COIMBRA
ADVOGADO
: FABRICIO JOSE DE AVELAR E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500187
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2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0077326-65.2013.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA ODETE DA CRUZ FIGUEIREDO
ADVOGADO
: JOVENTIL DA SILVA SENA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0077385-53.2013.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: CLEDIR MARIA BAGETTI
ADVOGADO
: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500188

5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
REEXAME NECESSÁRIO N. 0077610-73.2013.4.01.9199/MA
Processo Orig.: 0000385-02.2011.8.10.0068
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AUTOR
: GILDEANE DIAS SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GASPAR E OUTRO(A)
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA.
1. Tratando-se de salário maternidade e considerando o valor mínimo do benefício previdenciário, fica evidenciada a impossibilidade de a condenação de Primeiro Grau ultrapassar o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos, devendo, assim, ser aplicado in casu o disposto no
art. 475, § 2º, do CPC. Portanto, a sentença ora em análise não está sujeita ao duplo grau
obrigatório e, consequentemente, a produção de seus efeitos não carece de confirmação por
este Regional.
2. Remessa oficial não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, não conhecer da remessa oficial.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
Numeração Única: 6694820144019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000669-48.2014.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 7230220128110039
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: VILMA MARIA BEZERRA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. PRÉVIO
REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
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Numeração Única: 6816220144019199
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000681-62.2014.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 10118120078110052
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOAQUIM BRAS TISO
ADVOGADO
: VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA E OUTRO(A)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REMESSA OFICIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADOS.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez condiciona-se à
verificação concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 25, inciso I c/c os arts. 42 e 59, da Lei
n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o trabalho, aliado ao
cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.
5. Ainda que a doença do segurado seja pré-existente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento,
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Precedentes desta Corte.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
9. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
10. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte
autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da
aposentadoria por invalidez requerida nos autos.
11. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, ou, na
falta deste, o benefício deve ser fixado do ajuizamento da ação, salvo comprovação, por perícia
médica, da data da invalidez. No caso, o benefício é devido do requerimento administrativo,
devidamente comprovado nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
12. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
13. O INSS não trouxe argumentos ou elementos, em suas razões de apelação, que pudessem
justificar a reforma da sentença recorrida, como restou bem fundamentado por ocasião da
análise do reexame necessário.

1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula 490 do STJ.
Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial, tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. Para a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez de trabalhador urbano, faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a condição de
segurado da Previdência Social, observada a carência de 12 (doze) contribuições mensais,
com exceção das hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 e a comprovação, por
perícia médica, de sua incapacidade laborativa para a atividade habitual, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da referida lei.
5. Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para Previdência Social
em razão de incapacidade legalmente comprovada. Precedentes do STJ.
6. Período de carência comprovado nos termos do art. 25, I da Lei 8.213/91.
7. O laudo médico elaborado pelo perito oficial foi categórico em afirmar que a doença que
acomete a parte autora torna-a incapacitada permanentemente para o exercício de sua atividade habitual.
8. Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico,
grau de instrução e atividade habitual da parte autora.
9. Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral permanente da parte autora
e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez.
10. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, devidamente comprovada nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
11. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei
nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e
198, inciso I, do atual Código Civil.
12. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a
prolação do acórdão (Súmula 111/STJ).
14. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
15. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
16. Remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
17. Apelação da autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa, tida por interposta, e
dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região -26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500189
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5. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Esse entendimento não viola
os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91. No caso, o benefício é
devido do requerimento administrativo, devidamente comprovado nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
6. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 111 do STJ).
7. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art. 109,
§ 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
9. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
10. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003505-91.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ONIVAR FARIA BORGES
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003703-31.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA AUGUSTA DA SILVA
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.

14. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
15. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de
provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.
16. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
17. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
STJ. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a partir da data fixada na
sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da multa imposta.
18. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
19. Apelação do INSS a que se nega provimento.
20. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
21. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS, dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta, e dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001280-98.2014.4.01.9199/RO
Processo Orig.: 0001010-15.2013.8.22.0009
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: TEREZA INACIA ROSA
ADVOGADO
: DORISLENE MENDONCA CUNHA FERREIRA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO.
DESNECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
4. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (certidão de casamento), em que
consta a qualificação de lavrador, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo
sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de carência exigido por lei.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500190
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3. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a
imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e
4.357/DF, e, ainda, do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela
anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% da condenação (valor das parcelas vencidas até este julgamento).
6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos
interpostos contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do
STJ.
7. A Autarquia Previdenciária é isenta de custas (inclusive despesas com oficial de justiça), nos
feitos processados perante a Justiça Estadual, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004936-63.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ANTONIO SOARES RIBEIRO
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005119-34.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0034993-21.2012.8.13.0775
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOAO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NADIA OLIVEIRA VICENTE
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR
RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004555-55.2014.4.01.9199/TO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO FAVARO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004623-05.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA MOURA DA SILVA
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS.
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500191
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1. O segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, caso comprovada, por perícia médica, a superveniência da incapacidade para o trabalho e o cumprimento do período de carência, salvo nos casos de
dispensa legal deste último requisito (art. 25, 42, 59 e 151, Lei n.8.213/91).
2. A sentença apelada julgou improcedente o pedido, sem produção de prova pericial, sob o
fundamento de que a parte autora não comprovou a alegada incapacidade a justificar a
concessão do benefício.
3. Observa-se, contudo, que para a concessão de auxílio doença/aposentadoria por invalidez
impõe-se a verificação da incapacidade laborativa, configurando cerceamento de defesa o não
conhecimento do pedido de realização de prova pericial médica.
4. Sentença anulada.
5. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora para
anular a sentença monocrática e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para que
seja produzida a prova pericial, determinando o regular processamento e julgamento do feito.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005130-63.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0011774-46.2011.8.13.0570
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA DO CARMO DE JESUS
ADVOGADO
: LUCIANO BARBOSA BRAGA E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006390-78.2014.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500192

2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006450-51.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA SEBASTIANA COELHO LOPES
ADVOGADO
: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA COSTA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITO ETÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
CONSECTÁRIOS.
1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão de aposentadoria rural por idade, início
de prova material da atividade, corroborada por prova testemunhal sólida e a implementação
do requisito etário exigido, deve ser reformada a sentença que indeferiu o direito do segurado
à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação. No caso de
postulação expressa do litigante em sentido diverso, é esta que deve prevalecer, nos limites
objetivos do pedido.
3. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região), ressaltada a imprestabilidade da TR como índice de correção monetária de
débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no
REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Os Juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às
parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% (dez por cento) da condenação (valor das parcelas vencidas até
este julgamento).
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6. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos, já que eventuais recursos interpostos
contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal, o INSS
é isento do pagamento de custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a
referida isenção em lei estadual específica, a exemplo do que ocorre nos Estados do Acre,
Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006930-29.2014.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 2026449220098130093
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BURITIS - MG
ADVOGADO
: JULIANO CESAR MALDONADO MINGATI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BURITIS - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CÔNJUGE/COMPANHEIRO FALECIDO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR
INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA
ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento de que "a ausência
de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Rel.
Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010). Além disso, em
respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF, tal exigência não se compatibilizaria com o
direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Rel. Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), 1ª Turma, e-DJF1 p.251 de 30/06/2011], não
havendo, por essa mesma razão, falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF,
art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. A pensão por morte prevista no art. 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao conjunto dos
dependentes de trabalhador rural, está subordinada à demonstração da condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade
rural exercida pelo falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
4. A dependência econômica da esposa/companheira sobrevivente em relação ao ex-segurado
é presumida (Lei 8.213/91, art. 16, § 4º), conquanto cabível prova em contrário.
5. Verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 28/05/2009. O início de prova material, a que
se refere a Lei 8.213/91, foi demonstrado com a apresentação de certidão de óbito do cônjuge/companheiro da parte autora, falecido em 08/09/2004, constando declarada a profissão do
de cujus como lavrador. A prova testemunhal coerente e robusta, por sua vez, comprova a
qualidade de trabalhador rural do instituidor do benefício, além de confirmar que, à época do
evento morte, a parte autora e o de cujus viviam sob o mesmo teto.
6. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/97, que alterou a redação originária do art.
74 da Lei 8.213/91, o termo inicial do benefício deve ser: a data do óbito, quando requerido até 30
(trinta) dias depois deste; a data do requerimento administrativo, quando requerido após o decurso
do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição quinquenal; e, na sua ausência, a data do
ajuizamento da ação, conforme consolidada jurisprudência do STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500193

7. Direito ao benefício de pensão por morte reconhecido, no valor de um salário mínimo
mensal, a contar da data da citação, conforme requerido pela parte autora em sua petição
inicial.
8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até
a data da prolação do acórdão, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ.
10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96.
11. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
12. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28/05 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007372-92.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA AUCITA MENDONCA MACHADO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO GOMES DE MENESES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS.
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
3. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a
imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e
4.357/DF, e, ainda, do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela
anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% da condenação (valor das parcelas vencidas até este julgamento).
6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos
interpostos contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do
STJ.
7. A Autarquia Previdenciária é isenta de custas (inclusive despesas com oficial de justiça), nos
feitos processados perante a Justiça Estadual, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007832-79.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: IRENE DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007915-95.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007382-39.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: NILVA CARVALHO PAULILO
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007776-46.2014.4.01.9199/BA
Processo Orig.: 0000170-74.2010.8.05.0076
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: GILSA FERREIRA NOVAES
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007806-81.2014.4.01.9199/BA
Processo Orig.: 0000134-32.2010.8.05.0076
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500194
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007948-85.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA HELENA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008015-50.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ALICE FELICIANA GONCALVES
ADVOGADO
: FERNANDO DESTACIO BUONO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS.
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
3. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a
imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e
4.357/DF, e, ainda, do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela
anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% da condenação (valor das parcelas vencidas até este julgamento).
6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação
imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos interpostos contra o
presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.

2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007937-56.2014.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: NABOR DOMINGOS RANGEL
ADVOGADO
: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007947-03.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ZENAIDE MATOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500195

195

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
7. A Autarquia Previdenciária é isenta de custas (inclusive despesas com oficial de justiça), nos
feitos processados perante a Justiça Estadual, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008040-63.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DA ROCHA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS.
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
3. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a
imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e
4.357/DF, e, ainda, do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela
anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% da condenação (valor das parcelas vencidas até este julgamento).
6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação
imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos interpostos contra o
presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. A Autarquia Previdenciária é isenta de custas (inclusive despesas com oficial de justiça), nos
feitos processados perante a Justiça Estadual, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008669-37.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: TEREZINHA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: LILIAN TEIXEIRA BAZZO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500196

1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008706-64.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0058628-98.2012.8.13.0106
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA LOURENCO RIBEIRO
ADVOGADO
: LINDALVA APARECIDA LIMA FRANCO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. REQUISITOS DO ART. 20
DA LEI Nº 8.742/93. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. PROVA NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional, de caráter assistencial,
previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93, que consiste no pagamento de um salário mínimo mensal aos portadores de deficiência ou idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem
de tê-la provida pelo núcleo familiar.
3. O juízo a quo julgou improcedente o pedido, sem que fosse realizada a perícia médica oficial, procedimento este considerado indispensável para o deslinde da questão. Precedente desta Corte.
4. Apelação da parte autora parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009038-31.2014.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: VALCI ESPLINA DE SOUZA
ADVOGADO
: VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
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EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009556-21.2014.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 1567512420118130056
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: FRANCISCO GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO
: JOSUE DE FREITAS SOUZA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA FALECIDA. TRABALHADOR RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CNIS. VÍNCULOS
URBANOS. SEM RETORNO A ATIVIDADE RURAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO.
1. A pensão por morte prevista no art. 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao conjunto dos
dependentes de trabalhador rural, está subordinada à demonstração da condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade
rural exercida pelo falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a qualidade de segurado especial do
marido se estende para fins de reconhecimento da condição de rurícola de sua mulher, ainda que da
correspondente certidão a profissão dela conste como doméstica ou do lar.
3. No caso, contudo, não obstante a juntada aos autos de documentos (certidão de casamento,
celebrado em 30/07/1983, sem registro da ocupação profissional dos nubentes; certidão de
óbito da esposa, falecida em 27/03/2011, sem qualificação profissional da de cujus; carteira do
sindicato rural de Barbacena/MG, com data de inscrição do autor em 1984; e declaração
emitida pelo referido sindicato, dando conta que o associado manteve sua regularidade financeira até 29/03/1986), os quais, supostamente, configurariam início razoável de prova
material aceita pela jurisprudência, constatou-se a existência de CNIS, em nome do postulante,
comprovando o exercício de atividades tipicamente urbanas, por período considerável (1974 a
2005), o que descaracteriza a condição de rurícola que a lei quis amparar.
4. Ademais, não há nos autos comprovação de que o requerente tenha retornado à atividade
rural no período imediatamente anterior ao óbito de sua esposa.
5. Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para a comprovação do exercício de
atividade rural (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região).
6. Ausente conjunto probatório harmônico a respeito do exercício de atividade rural, mantém-se
a sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, ante a ausência do
preenchimento dos requisitos previstos na Lei 8.213/91 para a obtenção do benefício pleiteado.
7. Apelação do autor a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do autor.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500197

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010022-15.2014.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 994732920138090049
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: NEILDA GERALDA DE JESUS
ADVOGADO
: PEDRO PINTO DA CUNHA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA.
PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. EX-MARIDO FALECIDO. DIVÓRCIO. ART.
16, § 4º, DA LEI 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, sendo, portanto, inaplicável o § 2º do art. 475 do CPC. Súmula 490 do STJ. Igualmente
não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em
jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. A pensão por morte prevista no art. 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao conjunto dos
dependentes de trabalhador rural, está subordinada à demonstração da condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade
rural exercida pelo falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
3. Considerando que estava divorciada de seu marido à época do óbito, e não recebendo
pensão alimentícia como consequência da mencionada ruptura conjugal, não pode a parte
autora ser considerada dependente do falecido para fins previdenciários.
4. Os documentos juntados pela requerente não comprovam que o casal, após o divórcio,
tenha voltado a conviver em união estável em momento anterior ao óbito, não se podendo
presumir a sua dependência econômica (art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91).
5. A parte autora não faz jus ao benefício de pensão por morte, porquanto as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram suficientes para comprovar a sua
dependência econômica em relação ao de cujus, para a obtenção do benefício pleiteado.
6. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação do INSS e à remessa oficial tida
por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0010250-87.2014.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 178830720118130011
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: DORVALINA QUEROGA DIAS
ADVOGADO
: JACOB ALBUQUERQUE RIBEIRO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS
DA LEI 8.213/91. ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA. CNIS. VINCULOS URBANOS.
PERÍODO CONSIDERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO.
1. O benefício da aposentadoria rural por idade é concedido mediante a comprovação da
condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, por meio
de prova material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na
forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91, bem como a idade superior a 60 (sessenta) anos para
homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para mulher.
2. Como início razoável de prova material, a que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, a
parte autora juntou aos autos certidão de seu casamento, realizado em 11/10/1962, na qual os
nubentes constam qualificados como lavrador e "prendas domésticas".
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0010297-61.2014.4.01.9199/RO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OTAVINA RAIMUNDA DA CONCEICAO SOUSA
ADVOGADO
: ADRIANA KLEINSCHMITT PINTO E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0010363-41.2014.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 37364220128130689
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: CLEUSA MARIA PEREIRA
ADVOGADO
: RUY VICENTE DE PAULO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS
DA LEI 8.213/91. ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA. CNIS. VINCULO URBANO. ÁREA
DO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO.
1. O benefício da aposentadoria rural por idade é concedido mediante a comprovação da
condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, por meio
de prova material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na
forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91, bem como a idade superior a 60 (sessenta) anos para
homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para mulher.

3. No caso, contudo, referida certidão não pode ser aproveitada, pois o INSS apresentou CNIS e
extrato INFBEN, ambos em nome do marido da requerente, constando vínculos empregatícios em
atividade urbana, nos períodos de: 01/01/1997 a 31/10/2000 (Condomínio do Edifício Fazenda da
Praia) e 03/05/2004 a 05/12/2008 (Condomínio do Edifício Portal das Dunas), e o recebimento de
aposentadoria por idade (DIB: 22/01/2008), no ramo de atividade: comerciário, forma de filiação:
empregado, o que descaracteriza a condição de trabalhador rural que a lei quis amparar, uma vez
que a prova material consistiu em certidão com menção ao ofício do cônjuge.
4. A certidão eleitoral da parte autora, datada de 21/11/2006, não pode ser admitida como início
de prova material, por não ser amplamente aceita pela jurisprudência, uma vez que a ocupação
declarada pode ser, a qualquer tempo, retificada perante a Justiça Eleitoral, nem tampouco
contemporânea à época dos fatos alegados, pois foi emitida posteriormente à data de implemento do requisito etário (27/09/1998).
5. A prova testemunhal produzida não foi contundente na demonstração de que a parte autora
e seu cônjuge efetivamente exerciam atividade rural.
6. Ausente conjunto probatório harmônico a respeito do exercício de atividade rural, a parte
autora não tem direito à aposentadoria rural por idade, ante a ausência do preenchimento dos
requisitos previstos na Lei 8.213/91, para a obtenção do referido benefício.
7. Apelação da parte autora a qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0010263-86.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: DOMINGOS MARIANO PEREIRA
ADVOGADO
: EVANGELISTA TIAGO DA CRUZ
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS.
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
3. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a
imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e
4.357/DF, e, ainda, do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela
anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% da condenação (valor das parcelas vencidas até este julgamento).
6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação
imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos interpostos contra o
presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. A Autarquia Previdenciária é isenta de custas (inclusive despesas com oficial de justiça), nos
feitos processados perante a Justiça Estadual, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500198
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6. Benefício devido a partir da data do óbito do ex-segurado (LC 16/73, art. 8º), observada a prescrição quinquenal. No caso, contudo, mantenho o termo inicial do benefício a partir da data citação,
conforme fixado na sentença recorrida, à falta de insurreição recursal da parte autora a respeito.
7. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
9. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96.
10. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
STJ. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a partir da data fixada na
sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da multa imposta.
11. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
12. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e à remessa
oficial tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0010471-70.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0020459-68.2012.8.13.0453
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA :
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
APELANTE
:
MARIA GENI PEREIRA DUARTE
ADVOGADO
:
FABRICIO JOSE DE AVELAR E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEIS Nº 11.368.2006 E 11.718/2008. ARTIGOS
39, INCISO I C/C 48, §1º E 143 DA LEI Nº 8.213/91. BENEFÍCIO MANTIDO PELA LEGISLAÇÃO COM ALTERAÇÃO DA FORMA DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA.
1. O prazo decadencial previsto no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, inicialmente previsto para vigorar
até o dia 26 de julho de 2006, foi modificado pela Lei nº 11.386/2006 e posteriormente pela vigente
Lei nº 11.718/2008, que prorrogou o prazo até 31 de dezembro de 2010, introduzindo, ainda, novos
critérios para contagem de prazo para a aferição do tempo de serviço a ser comprovado para que o
trabalhador rural faça jus ao benefício de aposentadoria por idade.
2. Não se verifica a decadência proclamada, especialmente quando se observa no texto legal
que quando se estiver tratando de segurado especial enquadrado no art. 11, VII, da Lei
8.213/91, após o decurso do prazo estipulado no artigo 143 da Lei nº 8.213/91 segundo o que
está estabelecido na Lei nº 11.718/2008, a pretensão deve ser analisada à luz dos arts. 39, I
e 48, §1º, da lei de benefícios da previdência social, para fins de aposentadoria rural por
idade.
3. Tal situação resta evidenciada quando se constata que mesmo ultrapassado o prazo geral
estipulado no artigo 143 da Lei n. 8.213/91, permanecem íntegras e vigentes as disposições
relativas aos trabalhadores rurais em geral, especialmente os artigos 39, I e 48, §1º da Lei nº
8.213/91, aplicáveis ao exame da pretensão veiculada.
4. Ressalte-se que os artigos 2° e 3° da Lei 11.718/2008 não fazem menção ao trabalhador
rural em regime de economia familiar, qualificado como segurado especial, o que todavia não
conduz à proclamação de decadência, pois com a edição da Lei nº 11.718/2008, o que ocorreu,
além da modificação do prazo inscrito no artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Foi a inclusão de novas
formas e prazos de contagem e comprovação do exercício de trabalho rural.
5. Impossibilidade de análise do mérito por falta de instrução do processo.
6. Apelação provida, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de
origem para regular instrução e julgamento do processo.

2. A parte autora não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com documentos comprobatórios do exercício de atividade rural, uma vez que consta dos autos: certidão de casamento, realizado em 21/12/1985, sem anotação da ocupação profissional dos nubentes;
escritura pública de compra e venda de imóvel rural (Fazenda Cachoeira), datada de
18/03/1970, bem como de ITR/2009 e CCIR 2003/2004/2005 do referido imóvel, de propriedade do cônjuge da requerente, com área total de 248,5 hectares (Qtd módulos fiscais:
6,22); taxa de cadastro (1994) de imóvel rural (Fazenda Tiros), em nome do marido da
postulante, com área total de 20 hectares (Qtd módulos fiscais: 0,50); e CNIS apresentado pelo
INSS, em nome da autora, constando vínculo urbano, no período de 03/02/1979 a 20/12/1985
(Conservadora Juiz de Fora Ltda.).
3. Não se enquadra como pequeno produtor rural em regime de economia familiar o proprietário que possui imóvel de grande extensão. O tamanho da propriedade rural do cônjuge da
parte autora excede a quantidade de 4 (quatro) módulos fiscais, o que, por si só, afasta o
direito ao benefício.
4. Não se admite prova exclusivamente testemunhal para a comprovação do exercício de
atividade rural (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região).
5. Ausente conjunto probatório harmônico a respeito do exercício de atividade rural, a parte
autora não tem direito à aposentadoria rural por idade, ante a ausência do preenchimento dos
requisitos previstos na Lei 8.213/91, para a obtenção do referido benefício.
6. Apelação da parte autora a qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
;
APELAÇÃO CÍVEL N. 0010433-58.2014.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 3754296220108090020
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ELIZABETH SOARES DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: CLEITON DA SILVA LIMA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA.
PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. ÓBITO DO CÔNJUGE ANTERIOR À LEI
8.213/91. APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES 11/71 E 16/73. VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. QUALIDADE DE SEGURADO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, sendo, portanto, inaplicável o § 2º do art. 475 do CPC. Súmula 490 do STJ. Igualmente
não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em
jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do instituidor e, na
presente hipótese, a sua concessão, mediante o reconhecimento da qualidade de trabalhador
rural do extinto, está subordinada à demonstração da condição de segurado do falecido e a
dependência da parte autora (LC 11/71, art. 3º).
4. A dependência econômica da esposa sobrevivente em relação ao ex-segurado é presumida
(Decretos 73.617/74, 83.080/79 e 89.312/84).
5. O início de prova material foi demonstrado com a apresentação de certidão de casamento e
de título eleitoral do falecido cônjuge da parte autora, em que se verifica a profissão de
lavrador. A prova testemunhal coerente e robusta, por sua vez, comprova a qualidade de
trabalhador rural do instituidor do benefício, além de confirmar que, à época do evento morte,
a parte autora e o de cujus viviam sob o mesmo teto.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500199
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à unanimidade, dar
provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
instrução e julgamento, nos termos do voto da relatora.
Brasília, 23 de julho de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011192-22.2014.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 3451077120128090155
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: LAZARA SILVA DIONIZIO
ADVOGADO
: ANA MARIA DE SALES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE
PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.
1. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
2. Nos termos da Lei 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
3. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (documentação comprobatória referente à pequena propriedade rural, na qual a parte autora exerceu atividade campesina,
atestando a sua condição de rurícola), é contemporânea aos fatos que se visa comprovar,
tendo sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de
trabalhadora rural da parte autora, atendendo ao período de carência exigido por lei.
4. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, b, dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. No presente caso, o benefício
é devido a partir da data do requerimento administrativo, conforme pleiteado na inicial e
devidamente comprovado nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
5. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo
único), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos arts. 3º, I, e 198, I, do atual
CC.
6. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
7. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação (Súmula 111 do STJ).
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96.
9. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
10. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500200

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011216-50.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ANISIA ROSA GONCALVES SOBRINHO
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DA ROCHA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS.
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
3. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a
imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e
4.357/DF, e, ainda, do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela
anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% da condenação (valor das parcelas vencidas até este julgamento).
6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos
interpostos contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do
STJ.
7. A Autarquia Previdenciária é isenta de custas (inclusive despesas com oficial de justiça), nos
feitos processados perante a Justiça Estadual, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011267-61.2014.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: CONCEICAO DE MARIA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: CLAUDEMIR MINGORANCE E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
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1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por
meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não
alcançada pela prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Apelação do INSS não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
Numeração Única: 127000320144019199
APELAÇÃO CÍVEL 0012700-03.2014.4.01.9199/RO
Processo na Origem: 572229220098220010
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ANTONIO MIGUEL RODRIGUES
ADVOGADO
: JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO.
DESNECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
4. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (certidão de casamento), em que
consta a qualificação de agricultor, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo
sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de carência exigido por lei.
5. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação.
6. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 111 do STJ).
7. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art. 109,
§ 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011348-10.2014.4.01.9199/AC
Processo na Origem: 7002390920128010011
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: FRANCISCA DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE LOPES E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS
DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL AMPLAMENTE ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. CTPS COMPROVANDO VINCULOS URBANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO.
1. O benefício da aposentadoria rural por idade é concedido mediante a comprovação da
condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, por meio
de prova material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na
forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91, bem como a idade superior a 60 (sessenta) anos para
homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para mulher.
2. A jurisprudência não tem aceitado como início razoável de prova material, a que se refere o
art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, documentos, tais como: certidão da Justiça Eleitoral, eis que
retificável a qualquer tempo; carteira de filiação ao sindicato rural, sem comprovantes de
recolhimento de contribuições sindicais; documentos públicos em nome da parte autora, consignando outras profissões e não a de rurícola; prontuário médico, que possui natureza meramente declaratória; certidão de nascimento da parte autora, com a informação de ter nascido
em zona rural, dentre outros.
3. No caso concreto, a parte autora trouxe aos autos prova documental que a jurisprudência
não tem aceitado como início razoável de prova material, quais sejam: certidão de seu nascimento, com a informação de que nasceu em 25/06/1954, em Sena Madureira/AC; certidão de
casamento religioso, de nascimento de filhos, de batismo dos mesmos, e de óbito do cônjuge,
todos sem qualificação profissional dos nubentes/genitores/falecido; e carteira de trabalho da
requerente, constando vínculos urbanos nos períodos: 15/05 a 13/09/1997 e 11/10/1998 a
30/05/1999, ambos no cargo: doméstica, estabelecimento: residência, o que descaracteriza a
condição de trabalhador rural que a lei quis amparar.
4. Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento de tempo de
exercício de atividade urbana e rural (Súmula 27 deste Tribunal).
5. Não comprovada a qualidade de trabalhador rural, por início de prova material corroborada
por prova testemunhal, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na Lei
8.213/91, para a obtenção do benefício pleiteado na inicial.
6. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 26.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012655-96.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0035669-49.2012.8.13.0134
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JULIANA DE SOUZA VIANA CIEL
ADVOGADO
: GERALDO JORDAN DE SOUZA JUNIOR
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500201
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9. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273).
10. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
11. Remessa Oficial tida por interposta a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora e dar
parcial provimento à Remessa Oficial tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região -28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012701-85.2014.4.01.9199/AC
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA DALVA FIRMO DE SOUSA
ADVOGADO
: ODAIR DELFINO DE SOUZA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0013448-35.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: EUNICE ALVES MARQUES
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO SILVA BUENO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500202

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013721-14.2014.4.01.9199/MA
Processo Orig.: 0001137-48.2012.8.10.0129
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ELISANE SANTOS CAMARCO
ADVOGADO
: JOSE RIBAMAR SALES NAZARENO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por
meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não
alcançada pela prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Apelação do INSS não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0013985-31.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 317080979725
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: LOURIVAL DE OLIVEIRA REIS FILHO
ADVOGADO
: JULIANA MARIA RIBEIRO FRANCA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a competência para processar e
julgar litígio em que se postula benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho é da
Justiça Comum Estadual, em ambos os graus de jurisdição, por força do disposto no art. 109,
I, da Constituição da República.
2. Incompetência recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarada de ofício e
determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, declarar de ofício a incompetência recursal do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça competente.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014039-94.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ALICE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO BICHOFFE DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
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3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014373-31.2014.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2011000081937
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OSELICE ALVES DA TRINDADE SOUSA
ADVOGADO
: PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por meio
de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não alcançada pela
prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Apelação do INSS não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014447-85.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0004444-48.2012.8.13.0251
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JAIR DE LIMA RIBEIRO
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO.
DESNECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.

1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014045-04.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA HELENA DIAS
ADVOGADO
: LEANDRO BICHOFFE DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014265-02.2014.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOAO MARIA DE LIMA
ADVOGADO
: PATRICIA MARIANO DA SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500203
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0014613-20.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: FLORISVAL DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: JEAN CARLOS MARQUES E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014616-72.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: EDVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JEAN CARLOS MARQUES E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014669-53.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO FRANCISCO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI

3. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
4. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (certidão de casamento), em que
consta a qualificação de lavrador, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo
sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de carência exigido por lei.
5. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Esse entendimento não viola
os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91. No caso, o benefício é
devido do requerimento administrativo, devidamente comprovado nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
6. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 111 do STJ).
7. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art. 109,
§ 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
9. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
10. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014591-59.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA DALVA GONCALVES
ADVOGADO
: JEAN CARLOS MARQUES E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500204
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1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015024-63.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0216326-38.2011.8.09.0067
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JACKELINE GOMES MENDES LEMES
ADVOGADO
: RUI FERREIRA BARBOSA JUNIOR E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por meio
de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não alcançada pela
prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
4. Apelação do INSS parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015130-25.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0349474-74.2012.8.09.0144
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ADEMAR JOSE DE SOUSA
ADVOGADO
: NORBERTO MACHADO DE ARAUJO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO.
DESNECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de
que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado
pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art.
5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto
de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma
razão, que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes.
Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014722-34.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: HELENITA BARBOSA
ADVOGADO
: JEAN CARLOS MARQUES E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014764-83.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA APARECIDA DA COSTA
ADVOGADO
: LILIAN TEIXEIRA BAZZO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade
superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício
de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência, por
meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
4. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (certidão de casamento), em que
consta a qualificação de lavrador, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo
sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de carência exigido por lei.
5. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Esse entendimento não viola
os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91. No caso, o benefício é
devido do requerimento administrativo, devidamente comprovado nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
6. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 111 do STJ).
7. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art. 109,
§ 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
9. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
10. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015225-55.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MIRALVA DA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADO
: JEAN CARLOS MARQUES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500206

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015490-57.2014.4.01.9199/RO
Processo Orig.: 0011171-27.2012.8.22.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOSEFA MARIA DE FRANCA
ADVOGADO
: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO.
DESNECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se
compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
3. Nos termos da Lei nº 8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o
segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com
idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à
respectiva carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta.
4. No caso concreto, a documentação juntada aos autos (certidão de casamento), em que
consta a qualificação de lavrador, é contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo
sido corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de carência exigido por lei.
5. A Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da
data do requerimento administrativo. Na sua ausência, o benefício, de acordo com consolidada
jurisprudência do STJ, é devido a partir do ajuizamento da ação. Esse entendimento não viola
os artigos 5º, LV, da CF/1988; 219 do CPC e 49, II, da Lei nº 8.213/91. No caso, o benefício é
devido do requerimento administrativo, devidamente comprovado nos autos, ressalvada a prescrição qüinqüenal.
6. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 111 do STJ).
7. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art. 109,
§ 3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.
9. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
10. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018415-26.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0045662-56.2011.8.13.0133
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA PEDROSA SANTIAGO
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MINGATI E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018641-31.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0033616-24.2011.8.13.0460
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: CLEUSA PEREIRA
ADVOGADO
: FABIANA BATISTA DE LIMA E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. REQUISITOS DO ART. 20
DA LEI Nº 8.742/93. NECESSIDADE DE ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO. PROVA NÃO PRODUZIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016165-20.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ILSENI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RINGLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018146-84.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0086789-59.2013.8.09.0118
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: VILMA MARIA FERREIRA
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018206-57.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0087406-19.2013.8.09.0118
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: VILMA DAS GRACAS PAULA
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500207
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1. O benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional, de caráter assistencial,
previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93, que consiste no pagamento de um salário mínimo mensal aos portadores de deficiência ou idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem
de tê-la provida pelo núcleo familiar.
2. O juízo a quo julgou improcedente o pedido, sem que fosse realizado o prévio estudo sócioeconômico do caso, procedimento este considerado indispensável para o deslinde da questão.
Precedente desta Corte.
3. Apelação da parte autora parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018657-82.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ROBERTO CARLOS ALVES
ADVOGADO
: LEANDRO BICHOFFE DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018662-07.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0184018-19.2013.8.09.0118
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARTA LUCINDO DA SILVA
ADVOGADO
: ISMAIL LUIZ GOMES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500208

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018681-13.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0049362-50.2013.8.09.0143
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ALZIRA NOLETO DUARTE
ADVOGADO
: LEANDRO BICHOFFE DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018913-25.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0223079-66.2013.8.09.0123
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ANTONIO FRANCISCO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO LIMA RODRIGUES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0019079-57.2014.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0001811-78.2012.8.11.0038
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: LUANA ANDRESSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JAIR ROBERTO MARQUES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por meio
de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não alcançada pela
prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
4. Apelação do INSS parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019083-94.2014.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 5000109-12.2008.8.27.2720
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MARIA AUGUSTA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIO AUGUSTO MALAGOLI
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019378-34.2014.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2011000602864
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ANA PAULA DIAS DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA VILLANOVA VIDAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500209

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por
meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não
alcançada pela prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Apelação do INSS não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019381-86.2014.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2011000602805
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: VENUZA BEZERRA DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA VILLANOVA VIDAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por
meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não
alcançada pela prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
4. Apelação do INSS parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019390-48.2014.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2010001222234
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ROSILENE DE SOUZA PIRES LIMA
ADVOGADO
: PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por
meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não
alcançada pela prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Apelação do INSS não provida.
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019527-30.2014.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE VALDIR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL MOREIRA ANSELMO E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devida a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b), observada a prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação, sendo
vedada a reformatio in pejus. Precedentes.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região).
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019528-15.2014.4.01.9199/TO
Processo Orig.: 2010001222226
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: SIMONE DE SOUZA COUTINHO
ADVOGADO
: RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONCA E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500210

1. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores
à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (art. 93,§2º, do Decreto 3.048/99).
2. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei nº 8.213/91, por
meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho em data não
alcançada pela prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o salário maternidade.
3. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
4. Apelação do INSS parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal Néviton Guedes
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019588-85.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIANO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JORGE ALBERTO JOSE MELHEN E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
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2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020103-23.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ANTONIO DE LUNA
ADVOGADO
: MARCELO LIMA RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020111-97.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0103572-92.2012.8.09.0076
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ADNA AUGUSTO DA FONSECA
ADVOGADO
: SILVANA DE SOUSA ALVES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019743-88.2014.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ALICE MENDONCA PEREIRA
ADVOGADO
: ELIANA NUCCI ENSIDES E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020093-76.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: HELENA COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEAN CARLOS MARQUES
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500211
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0020274-77.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0393726-75.2012.8.09.0076
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: LEIA RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO FRANCISCO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 202790220144019199
APELAÇÃO CÍVEL 0020279-02.2014.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 151212920128130287
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOSE ALBERTO MAGALHAES SILVA
ADVOGADO
: LUDMILA XIMENES DE BRITO NETTO DA SILVA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. DECADÊNCIA E
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. DESAPOSENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. LEI Nº 8.213/1991, ART. 18, § 2º.
1. Não compete ao relator determinar o sobrestamento do processo em face de reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, pois é providência a
ser avaliada quando do exame de eventual recurso extraordinário a ser interposto, nos termos
previstos no art. 543-B, § 1º do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
2. Consoante jurisprudência firmada pelas duas Turmas que compõem a Primeira Seção deste
Tribunal, ressalvado o ponto de vista contrário do próprio relator, é possível a renúncia à
aposentadoria por tempo de contribuição anteriormente concedida e a obtenção de uma nova
aposentadoria, no mesmo regime ou em regime diverso, com a majoração da renda mensal
inicial, considerando o tempo de serviço trabalhado após a aposentação e as novas contribuições vertidas para o sistema previdenciário.
3. Fundamenta-se a figura da desaposentação em duas premissas: a possibilidade do aposentado
de renunciar à aposentadoria, por se tratar de direito patrimonial, portanto, disponível, e a natureza
sinalagmática da relação contributiva, vertida ao sistema previdenciário no período em que o aposentado continuou em atividade após a aposentação, sendo descabida a devolução pelo segurado
de qualquer parcela obtida em decorrência da aposentadoria já concedida administrativamente, por
consistir em direito regularmente admitido. Precedentes do STJ.
4. Implantação do novo benefício, na ausência de requerimento administrativo, a partir da data
do ajuizamento da ação.
5. As parcelas vencidas deverão ser compensadas com aquelas percebidas pela parte autora
com a aposentadoria anterior desde a data de início do novo benefício e pagas acrescidas de
correção monetária e juros de mora, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020121-44.2014.4.01.9199/BA
Processo Orig.: 0000413-10.2010.8.05.0208
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: EDINHO BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JEAN CARLOS MARQUES E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020211-52.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0025310-10.2010.8.13.0393
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: JOAO BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: NADIA OLIVEIRA VICENTE
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500212
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Este Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para
que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no
REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/06/2010), bem como que sua
exigência como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício previdenciário
não se coaduna com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), Primeira Turma, eDJF1 30/06/2011, p. 251), não havendo falar, de outro modo, em violação ao Princípio da
Separação dos Poderes (CF, art. 2º) ao se assegurar ao jurisdicionado o pleno acesso à
Justiça. Precedentes. Ressalva do ponto de vista em contrário do Relator.
2. Apelação da parte autora a que se dá provimento.
3. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, ressalvado o entendimento do Relator, dar provimento ao
recurso de apelação e anular a sentença.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020646-26.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: JOAO CORREA PAES
ADVOGADO
: FABIO DIAS DE OLIVEIRA MOURA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITO ETÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
CONSECTÁRIOS.
1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão de aposentadoria rural por idade, início
de prova material da atividade, corroborada por prova testemunhal sólida e a implementação
do requisito etário exigido, deve ser reformada a sentença que indeferiu o direito do segurado
à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de requerimento
administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação. No caso de postulação expressa
do litigante em sentido diverso, é esta que deve prevalecer, nos limites objetivos do pedido.
3. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região), ressaltada a imprestabilidade da TR como índice de correção monetária de
débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no
REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Os Juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às
parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% (dez por cento) da condenação (valor das parcelas vencidas até
este julgamento).
6. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos, já que eventuais recursos interpostos
contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal, o INSS
é isento do pagamento de custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a
referida isenção em lei estadual específica, a exemplo do que ocorre nos Estados do Acre,
Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO

6. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111/STJ.
7. O INSS é isento do pagamento das custas processuais, por força do disposto no art. 4º, I,
da Lei n. 9.289/96, exceto as em reembolso.
8. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.05.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020288-61.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: DIVINA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: KAREN FERNANDES MARTINS
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITO ETÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
CONSECTÁRIOS.
1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão de aposentadoria rural por idade, início
de prova material da atividade, corroborada por prova testemunhal sólida e a implementação
do requisito etário exigido, deve ser reformada a sentença que indeferiu o direito do segurado
à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de requerimento
administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação. No caso de postulação expressa
do litigante em sentido diverso, é esta que deve prevalecer, nos limites objetivos do pedido.
3. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região), ressaltada a imprestabilidade da TR como índice de correção monetária de
débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no
REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Os Juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às
parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% (dez por cento) da condenação (valor das parcelas vencidas até
este julgamento).
6. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos, já que eventuais recursos interpostos
contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal, o INSS
é isento do pagamento de custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a
referida isenção em lei estadual específica, a exemplo do que ocorre nos Estados do Acre,
Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020294-68.2014.4.01.9199/BA
Processo Orig.: 0001771-10.2010.8.05.0208
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: ANTONIA DUARTE NETA
ADVOGADO
: MARCELO LIMA RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500213
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0020785-75.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ANTONIO BALDUINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO FRANCISCO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020786-60.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: BRAZILINA LOPES MENDONCA
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO FRANCISCO E OUTROS(AS)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020939-93.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ELZA MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADRIANE CRISTINA AGUIAR
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500214

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITO ETÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
CONSECTÁRIOS.
1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão de aposentadoria rural por idade, início
de prova material da atividade, corroborada por prova testemunhal sólida e a implementação
do requisito etário exigido, deve ser reformada a sentença que indeferiu o direito do segurado
à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação. No caso de
postulação expressa do litigante em sentido diverso, é esta que deve prevalecer, nos limites
objetivos do pedido.
3. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região), ressaltada a imprestabilidade da TR como índice de correção monetária de
débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no
REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
4. Os Juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às
parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% (dez por cento) da condenação (valor das parcelas vencidas até
este julgamento).
6. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos, já que eventuais recursos interpostos
contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal, o INSS
é isento do pagamento de custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a
referida isenção em lei estadual específica, a exemplo do que ocorre nos Estados do Acre,
Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0021255-09.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0383475-32.2011.8.09.0076
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: DINA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: HELLEN BEATRIZ FERREIRA GALVAO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS
DA LEI 8.213/91. PROVA MATERIAL NÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS A QUE SE VISA
COMPROVAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. O benefício da aposentadoria rural por idade é concedido mediante a comprovação da
condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, por meio
de prova material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na
forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91, bem como a idade superior a 60 (sessenta) anos para
homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para mulher. É inadmissível prova exclusivamente
testemunhal.
2. A prova material juntada aos autos, embora aceita pela jurisprudência, não é contemporânea
aos fatos a que se visa comprovar.
3. Não comprovada a qualidade de trabalhador rural, por início de prova material corroborada
por prova testemunhal, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na Lei
8.213/91 para a obtenção do benefício pleiteado na inicial.
4. Apelação a qual se nega provimento.
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1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a regra do § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0022141-08.2014.4.01.9199/TO
Processo na Origem: 2008000730978
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: NEURACI FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA.
PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CÔNJUGE/COMPANHEIRO FALECIDO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.
1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do
pleito, sendo, portanto, inaplicável o § 2º do art. 475 do CPC. Súmula 490 do STJ. Igualmente
não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em
jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta.
2. Esta Corte, na linha da jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento de que "a ausência
de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Rel.
Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010). Além disso, em
respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF, tal exigência não se compatibilizaria com o
direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Rel. Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (conv.), 1ª Turma, e-DJF1 p.251 de 30/06/2011], não havendo,
por essa mesma razão, falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º).
Precedentes. Ressalva do ponto de vista em sentido contrário do Relator.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 28 de maio de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0021342-62.2014.4.01.9199/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DE NAZARE ALVES RODRIGUES
ADVOGADO
: BENTO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a regra do § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia REsp 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
6. Os juros de mora são devidos à razão de 0,5% ao mês, a contar da citação, com fundamento
na Lei n.º 11.960/09.
7. Honorários advocatícios reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento e à
remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 5 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0021763-52.2014.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSEFA APARECIDA FRANCISCO
ADVOGADO
: MOSAR FRATARI TAVARES E OUTRO(A)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500215
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2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0022588-93.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: MARIA APARECIDA BORGES
ADVOGADO
: FERNANDO DESTACIO BUONO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023609-07.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: ZACARIAS DE JESUS
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO TERENCIO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.

3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado. Precedentes desta Corte.
4. A pensão por morte prevista no art. 74 da Lei 8.213/1991, que é devida ao conjunto dos
dependentes de trabalhador rural, está subordinada à demonstração da condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade
rural exercida pelo falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta.
5. A dependência econômica da esposa/companheira sobrevivente em relação ao ex-segurado
é presumida (Lei 8.213/1991, art. 16, § 4º), conquanto cabível prova em contrário.
6. O início de prova material, a que se refere a Lei 8.213/1991, foi demonstrado com a
apresentação de certidão de nascimento de filho em comum do casal e de certidão de óbito do
cônjuge/companheiro da parte autora, nas quais consta a qualificação de lavrador. A prova
testemunhal coerente e robusta, por sua vez, comprova a qualidade de trabalhador rural do
instituidor do benefício, além de confirmar que, à época do evento morte, a parte autora e o de
cujus viviam sob o mesmo teto.
7. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/1997, que alterou a redação originária
do art. 74 da Lei 8.213/1991, o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito, quando
requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do requerimento administrativo, quando requerido
após o decurso do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição quinquenal, e, na sua
ausência, a partir do ajuizamento da ação, vedada, entretanto, a reformatio in pejus.
8. Na presente hipótese, mantenho o termo inicial do benefício a partir da citação, conforme
fixado na sentença recorrida, diante da ausência de prova de prévio requerimento administrativo e à falta de insurreição recursal da parte autora a respeito.
9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ.
Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve
ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora.
11. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996.
12. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por atraso na implantação de
benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do
STJ. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o benefício a partir da data fixada na
sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo pagamento da multa imposta.
13. Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com
comunicação imediata à autarquia previdenciária.
14. Apelação do INSS a que se nega provimento.
15. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial tida por interposta.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região - 28.5.2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0022363-73.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: CAROLINA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDIMO JOSE DE OLIVEIRA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500216
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023682-76.2014.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: CARMELIA FIRMINO VIEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO GOMES DA SILVA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0024360-91.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: CLEUZA DA COSTA RAMOS
ADVOGADO
: ABIDAIR DE FREITAS FARIA
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITO ETÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
CONSECTÁRIOS.
1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão de aposentadoria rural por idade, início
de prova material da atividade, corroborada por prova testemunhal sólida e a implementação
do requisito etário exigido, deve ser reformada a sentença que indeferiu o direito do segurado
à percepção do benefício.
2. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei n.
8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação. No caso de
postulação expressa do litigante em sentido diverso, é esta que deve prevalecer, nos limites
objetivos do pedido.
3. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região), ressaltada a imprestabilidade da TR como índice de correção monetária de
débitos judiciais, conforme posições do STF nas ADI nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no
REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500217

4. Os Juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às
parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês.
5. Honorários fixados em 10% (dez por cento) da condenação (valor das parcelas vencidas até
este julgamento).
6. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos, já que eventuais recursos interpostos
contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
7. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal, o INSS
é isento do pagamento de custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a
referida isenção em lei estadual específica, a exemplo do que ocorre nos Estados do Acre,
Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0024927-25.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: NILSON ALVES VILELA
ADVOGADO
: FERNANDO DESTACIO BUONO
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE DE AGIR DA
PARTE AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES.
1. O TRF da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia
postulação administrativa para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de
benefício previdenciário. Precedentes.
2. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário
aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado.
3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do
art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos retornar a vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora, determinando o
retorno dos autos à vara de origem.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0025229-54.2014.4.01.9199/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ROSA BERTELI DA COSTA LUIZ
ADVOGADO
: RONAN GUERZONI CLETO DUARTE
REC. ADESIVO
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
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5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0029309-61.2014.4.01.9199/GO

1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável
na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0026131-07.2014.4.01.9199/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JOSE CAVALHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: JEREMIAS CRUZ DIAS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500218

RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO

JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
BERTOLINA ALVES DOS SANTOS
RAFAEL THIAGO DIAS DA SILVA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
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9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0029624-89.2014.4.01.9199/GO
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

DESPACHOS/DECISÕES
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0001663-67.2010.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 430070032015
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: CLAUDINEIA DONIZETE DA SILVA
ADVOGADO
: MIGUEL NARCIZO DE OLIVEIRA
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou os honorários
periciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Informa que a agravada ajuizou ação na qual pretende seja o agravante condenado a restabelecer o benefício de auxílio-doença e, sucessivamente, a conceder aposentadoria por
invalidez.
A agravada narrou ser portadora de doença que a incapacita para o trabalho, razão pela qual
faria jus ao recebimento de benefício por incapacidade.
Para a realização da perícia oficial, foi nomeado o Dr. Milton Gaiotto Júnior, médico ortopedista.
Intimados da referida nomeação (fls. 93/94), somente o perito nomeado se manifestou (fl. 95),
apresentando proposta de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O agravante se insurgiu contra tal proposta (fls. 97/99), alegando que seus termos afrontam a
sistemática estabelecida na Resolução nº 541, de 18/01/2009, do Conselho da Justiça Federal,
norma que vincula os juízes estaduais no âmbito da competência delegada.
Alega que o MM. Juízo a quo, desconsiderando os parâmetros fixados pela Resolução nº
541/09 do CJF, arbitrou os aludidos honorário periciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
(fl. 100).
Sustenta, em síntese, que o valor arbitrado para o exame não se coaduna com os limites
previstos na Resolução 541/2009 do CJF.
Ressalta que, em se tratando de perícia médica para arrimar pedido de benefício previdenciário
por incapacidade, os exames são, em regra, de pequena complexidade e realizados no próprio
consultório do perito, não devendo, por mais esse motivo, incidir a majorante prevista na
Resolução do CJF (que possibilita a majoração do valor a ser pago), muito menos o pagamento
do montante fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 1.200,00).
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do presente recurso, a fim
de desobrigar a antecipação dos honorários pelo agravante, bem como para fixar os valores
dos honorários periciais nos parâmetros fixados pela Resolução nº 541/2007 do Conselho da
Justiça Federal.
Relatados, decido.
Assiste razão ao agravante.
Tratando-se de honorários periciais na Justiça Federal, deve ser aplicada a Resolução nº
541/2007 do Conselho da Justiça Federal, que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos
relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita,
no âmbito da jurisdição federal delegada, e fixa os honorários periciais entre R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), reajustados na forma do art. 8º daquela resolução.
Cumpre ressaltar que o Juiz pode ultrapassar em até 03 (três) vezes o limite máximo, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua
realização (parágrafo único, art. 3º).
In casu, a perícia foi determinada a fim de dirimir dúvida sobre a incapacidade laborativa da
parte, para fins de convencimento do juízo sobre o benefício previdenciário pretendido. Assim,
considerando a justificativa expendida pelo respeitável juízo a quo (parágrafo único, art. 3º),
devem os honorários periciais ser arbitrados no patamar máximo estabelecido pela citada
resolução, ou seja, em R$ 200,00 (duzentos reais), aumentados até o limite de 3 (três) vezes,
perfazendo o total de R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem pagos nos moldes estabelecidos
nos artigos 3º e 4º da Resolução nº 541/2007 do CJF.
Ressalto que a parte autora pretende por meio da presente demanda a concessão do benefício
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez fundamentada na incapacidade laboral, perante magistrado investido de jurisdição federal delegada, sendo imperiosa a observação da
Resolução nº 541/2007 do CFJ (§3º, art. 109 CF/88).

JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
IRACILDA MARIA RIBEIRO
RAFAEL THIAGO DIAS DA SILVA

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta
no § 2º do art. 475 do CPC.
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário
exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício.
3. A qualificação de lavrador constante de certidão de registro civil é válida como início de
prova documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes.
4. O benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei
nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição qüinqüenal. À míngua de
requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento
firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 1369165/SP,
publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.
5. A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do
TRF da 1ª Região)
6. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a
taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em
atraso. Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC.
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das custas somente
quando lei estadual específica prevê a isenção.
9. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas
por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangidas, inclusive, as despesas com oficial de
justiça.
10. Presentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC, fica assegura a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma do TRF da 1ª Região, 23 de julho de 2014.
JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500219
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A decisão, sem qualquer justificativa, fixou os honorários periciais acima do limite máximo legal,
a saber, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Inexistindo complexidade adicional para que o médico-perito nomeado pelo Juízo de base
elabore o laudo necessário para concluir se a doença que acomete a parte autora efetivamente
a incapacita para o trabalho, os correspondentes honorários periciais devem ser reduzidos aos
limites daquela norma.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. 1. Apesar de ilíquida a sentença, tendo em vista o curto período
entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença, e considerando o valor mínimo do
benefício previdenciário, fica evidenciada a impossibilidade de a condenação de 1º grau ultrapassar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, devendo, assim, ser aplicado in casu o
disposto no art. 475, § 2º, do CPC. 2. Conforme reiterados precedentes desta Corte, em ações
de natureza previdenciária, a verba honorária deve ser fixada no percentual de 10% (dez por
cento) incidentes apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos
da Súmula nº 111 do STJ, bem como em atendimento ao disposto no art. 20, § 4º, do Código
de Processo Civil. 3. Dispõe a Resolução 541/2007, do Conselho de Justiça Federal, que (art.
3º, parágrafo único) os honorários periciais serão fixados entre R$ 50,00 (cinqüenta reais) e R$
200,00 (duzentos reais), observando-se a diligência e o zelo profissional, podendo o Juiz de
Direito, contudo, ultrapassar em até 3 (três) vezes o limite máximo, atendendo ao grau de
especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua realização. 4. Exame
técnico realizado pelo médico perito sem grau de complexidade que justifique a fixação dos
honorários periciais acima do valor máximo da Tabela de Honorários do Conselho da Justiça
Federal. Redução que se impõe para o valor máximo da referida Tabela. 5. É possível a
concessão de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes
os requisitos específicos do art. 273 do CPC. Precedentes. 6. Remessa oficial de que não se
conhece, Apelação do INSS a que se dá parcial provimento para reduzir os honorários periciais
para R$600,00 (seiscentos reais), e Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento
para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas
vencidas até a prolação da sentença.
(AC 0062071-38.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES
MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.124 de 11/09/2013)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS
PERICIAIS. PAGAMENTO ANTECIPADO DO PERITO. ÔNUS DO ESTADO. TABELA DA CJF.
[...].
2. Estabelece o art. 6º da Resolução 558/2007 do CFJ, que os pagamentos efetuados aos
peritos não eximem o vencido de reembolsá-los ao Erário, exceto quando beneficiário da
assistência
judiciária
gratuita.
3. Fixados os honorários periciais em valor superior àquele constante da tabela de honorários
do Conselho da Justiça Federal, para pagamentos de honorários de peritos em processos que
tramitam sob o pálio da justiça gratuita, devem eles ser reduzidos para os patamares nela
previstos. Dessa forma, os honorários devem ser arbitrados em R$ 200,00
(duzentos reais), visto que a perícia realizada não é de alta complexidade, a serem pagos a
tempo e modo estabelecidos nos arts. 3º e 4º da Resolução nº. 541/2007 do CJF. [...].
(AG 0019917-88.2010.4.01.0000/MG, Relator Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1 de 22/08/2011, p. 80)
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO ESTADUAL. JURISDIÇÃO DELEGADA. HONORÁRIOS DE PERITO. PAGAMENTO CUSTEADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
RESOLUÇÃO 541/2007, DO CJF. VALOR DA VERBA PERICIAL ACIMA DO LIMITE LEGAL.
REDUÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em ação originária em trâmite perante juízo estadual investido de jurisdição delegada, o pagamento dos honorários
periciais rege-se pela Resolução nº 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, que prevê a
fixação da verba, de regra, entre R$ 50,00 e R$ 200,00, podendo o Juiz de Direito ultrapassar
em até três vezes o limite máximo, somente diante elementos específicos do caso concreto que
assim o justifiquem. 2. O valor dos honorários periciais deve ser reduzido quando, além de a
decisão que o fixar estar fundamentada genericamente, não avultar nenhuma complexidade
excepcional que atraia a fixação dos honorários para além dos limites previstos na Resolução
nº 541, do CJF. 3. O pagamento antecipado dos honorários periciais pela Justiça Federal
ocorre somente após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo ou,
em havendo solicitação de esclarecimentos, após prestados (art. 3º da Resolução nº 541, do
CJF). 4. Agravo de instrumento provido.
(TRF-2 - AG: 201202010074956, Relator: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE
SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 25/07/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
Data de Publicação: 06/08/2012)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500220

Fixados os honorários periciais em valor superior àquele constante da tabela de honorários do
Conselho da Justiça Federal, para pagamentos de honorários de peritos em
processos que tramitam sob o pálio da justiça gratuita, devem eles ser reduzidos para os
patamares nela previstos. Dessa forma, os honorários devem ser arbitrados em R$ 200,00
(duzentos reais), visto que a perícia realizada não é de alta complexidade, a serem pagos a
tempo e modo estabelecidos nos arts. 3º e 4º da Resolução nº. 541/2007 do CJF.
Em face do exposto, estando a decisão em dissonância com a orientação jurisprudencial
firmada a respeito do tema, defiro o efeito suspensivo à decisão agravada.
Solicitem-se informações ao Juizo a quo, no prazo de dez dias, para que esclareça de forma
fundamentada a razão do valor arbitrado, uma vez que a extrapolação do estabelecido na
tabela depende de fundamentação, nos termos da Resolução nº 541/2007 do CJF.
Após, intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões, se o desejar.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0026160-48.2010.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0011396-11.2007.4.01.3800
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ELIFAS SANDY
AGRAVADO
: ROMEU MACEDO CRUZ JUNIOR
ADVOGADO
: ROMEU MACEDO CRUZ JUNIOR
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pleito de
realização de penhora na forma do art. 655-A, utilizando-se o sistema de informática denominado "BACENJUD".
A agravante ressalta as inovações do Código de Processo Civil que expressamente autorizam
o procedimento e fixa a ordem de preferência de garantias hábeis a garantir o juízo da
execução.
Requer que seja o presente recurso conhecido, uma vez presentes os pressupostos legais para
a sua admissão e julgado procedente, reformando a decisão de indeferimento da penhora on
line.
Após esse breve relatório, passo às razões de decidir.
Gravita a questão controvertida na possibilidade de se proceder ao bloqueio de depósitos em
contas bancárias, bem como aplicações financeiras, em nome do executado, diretamente pelo
Juízo, por intermédio do sistema BACENJUD, independentemente de a exeqüente comprovar
que tenha diligenciado, visando encontrar outros bens do devedor.
Constato que razão assiste à agravante.
Inicialmente, cumpre registrar que, conforme reiterada jurisprudência, "não malfere os artigos
620 e 655 do Código de Processo Civil a decisão que determina a penhora sobre os depósitos
bancários dos devedores, (...)" (AgRg no Ag 674.999/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, julgado em 28.06.2005, DJ 24.10.2005 p. 318).
Ademais, conforme disposto no artigo 11, da Lei 6.830/80, não obstante o rol nele contido não
ser exaustivo, consagra, contudo, o dinheiro como primeiro bem penhorável.
Dessa forma, conforme já firmado na jurisprudência desta Corte, "a recente possibilidade de
'bloqueio' de dinheiro suficiente via BACENJUD reflete o aprimoramento do sistema oficial na
integração de suas atividades básicas em nome do bem comum e da realização da sua
finalidade" (AG nº 2006.01.00.040738-6/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino
Amaral).
Objetivando dar maior racionalidade e agilidade à tramitação de ações executivas, o legislador,
reconhecendo a eficácia do procedimento de penhora on-line já adotado por muitos Tribunais,
pelo sistema BACENJUD, ao editar a Lei 11.382/06, introduziu textualmente no Código de
Processo Civil a prioridade do uso de meios eletrônicos para bloquear recursos - artigo 655-A,
in verbis:
"Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do
executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na
execução.
§ 1o As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor
indicado na execução.
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§ 2o Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de
outra forma de impenhorabilidade.
§ 3o Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exeqüente as quantias
recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida."
Importa ainda destacar que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "o bloqueio
de conta bancária sobre o numerário devido não significa imediata transferência dos valores,
mas garantia da satisfação ulterior pelo credor" (AgRg no AgRg no Ag 693.958/MG, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05.10.2006, DJ 26.10.2006 p. 227).
Note-se que, encontra-se disposto no parágrafo 2º do artigo 655-A que "compete ao executado
comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV do
caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade".
Assim sendo, ao adotar tal medida, não se está a afastar a possibilidade de eventual substituição do valor bloqueado por outros bens nomeados pelo próprio executado, considerando as
particularidades que cada caso possa revelar, prestigiando-se, assim, o preceito legal de que a
execução se faça da maneira menos gravosa ao devedor.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para determinar que se proceda ao bloqueio de
dinheiro em depósito ou aplicações financeiras, até o limite do débito exeqüendo, porventura
existentes em contas bancárias de titularidade dos executados (CPC, 557, §1º-A c/c RITRF/1ª
Região, artigo 29, inciso XXIV).
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao MM. Juízo a quo, para os fins devidos.
Publique-se. Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0021745-17.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001602-70.2011.4.01.3817
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: MARIA JOSE PEREIRA MELO
ADVOGADO
: MIGUEL PEREIRA GOULART JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO ANGELO ESPARAPANI
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Miguel Pereira Goulart Junior interpõe agravo de instrumento em face de decisão proferida nos
autos da ação reivindicatória de aposentadoria por idade indeferiu "o pedido de arbitramento de
honorários pois, apesar de se tratar de execução de pequeno valor, o rito adotado nos presentes autos não foi o do Juizado Especial, porquanto a ação tramitou junto ao Juizado
estadual, em face de competência delegada, e sim o rito de Execução contra a Fazenda
Pública, com citação do executado nos termos do art. 730 do CPC."
O Agravante na qualidade de advogado propôs ação em nome de segurado para obter aposentadoria por idade em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Depois de longa tramitação o pedido foi julgado procedente, sendo concedido à parte autora o
benefício pleiteado.
Contudo, o INSS não pagou as parcelas vencidas, sendo necessária a execução da sentença,
que se deu dentro dos próprios autos, tendo o débito sido honrado pela expedição de RPVs, já
que a condenação somava valores inferiores a 60 salários mínimos.
Fundado na necessidade de execução que culminou com o recebimento do valor por RPVs, o
Agravante requereu o arbitramento de honorários em fase de execução em atenção ao que
está assentado perante o Supremo Tribunal Federal.
A pretensão, contudo, foi indeferida pela decisão impugnada.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
A matéria comporta exame direto do recurso.
Com efeito, a pretensão do recorrente encontra amparo no entendimento do Superior Tribunal
de Justiça sobre a questão, senão, vejamos:
CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO
VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MP 2.180/01. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500221

1. A teor de inúmeros precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "o julgamento da causa
não resta frustrado ante a ausência de expressa indicação do dispositivo legal em que a parte
autora ampara sua pretensão, quando há fundamentação suficiente para se inferir o pedido
rescisório" (AR 3.382/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2/8/2010).
2. Quanto ao cabimento da presente rescisória, há de ser pontuado que, "segundo a doutrina,
viola-se a lei não apenas quando se afirma que a mesma não está em vigor mas também
quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está posto, não só quando há
afronta direta ao preceito mas também quando ocorre exegese induvidosamente errônea" (AR
236/RJ,
Rel.
Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA,
DJ
12/10/1990).
3. Não obstante o início da execução ter ocorrido em data posterior à edição da MP 2.180/01,
em se tratando de execução dita "de pequeno valor", incide, na espécie, o entendimento
firmado pelo Plenário do STF no Recurso Extraordinário 420.816/PR, que declarou, "incidentalmente, a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001,
com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução, por
quantia certa, contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil, art. 730), excluídos os
casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor, objeto do § 3º do
art. 100 da Constituição." - grifos acrescidos
4. Precedentes desta Corte em harmonia com a posição fixada pelo Excelso Pretório: AgRg no
AREsp 217.652/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
14/9/2012;
REsp
1.097.727/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009; e AR
3.382/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 2/8/2010.
5. Registra-se, ainda, que, no âmbito interno da Advocacia da União, a matéria também já se
encontra pacificada, com a edição do verbete sumular 39/AGU, segundo o qual: "São devidos
honorários advocatícios nas execuções, não embargadas, contra a Fazenda Pública, de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3º, da Constituição Federal)".
6. Ação rescisória procedente para desconstituir o acórdão impugnado e restabelecer o aresto
proferido pelo Tribunal Regional Federal - 4ª Região, que determinou o pagamento de honorários advocatícios em sede de execução de sentença (AR nº 3562/PR, Relator Ministro Og
Fernandes, DJ de 03/05/2013)
Ante o exposto, com base no artigo 557, parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil, c/c o
artigo 29, inciso XXV, do RITRF-1ª Região, dou provimento ao presente recurso, para determinar sejam arbitrados honorários advocatícios na execução do título executivo judicial em
questão, nos termos em que postulados.
Comunique-se imediatamente ao Juízo monocrático para ciência e cumprimento da decisão.
(via e-mail).
Publique-se. Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0021782-44.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001852-06.2011.4.01.3817
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: MIGUEL PEREIRA GOULART JUNIOR
ADVOGADO
: MIGUEL PEREIRA GOULART JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO ANGELO ESPARAPANI
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Miguel Pereira Goulart Junior interpõe agravo de instrumento em face de decisão proferida nos
autos da ação reivindicatória de aposentadoria por idade indeferiu "o pedido de arbitramento de
honorários pois, apesar de se tratar de execução de pequeno valor, o rito adotado nos presentes autos não foi o do Juizado Especial, porquanto a ação tramitou junto ao Juizado
estadual, em face de competência delegada, e sim o rito de Execução contra a Fazenda
Pública, com citação do executado nos termos do art. 730 do CPC."
O Agravante na qualidade de advogado propôs ação em nome de segurado para obter aposentadoria por idade em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Depois de longa tramitação o pedido foi julgado procedente, sendo concedido à parte autora o
benefício pleiteado.
Contudo, o INSS não pagou as parcelas vencidas, sendo necessária a execução da sentença,
que se deu dentro dos próprios autos, tendo o débito sido honrado pela expedição de RPVs, já
que a condenação somava valores inferiores a 60 salários mínimos.
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Fundado na necessidade de execução que culminou com o recebimento do valor por RPVs, o
Agravante requereu o arbitramento de honorários em fase de execução em atenção ao que
está assentado perante o Supremo Tribunal Federal.
A pretensão, contudo, foi indeferida pela decisão impugnada.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
A matéria comporta exame direto do recurso.
Com efeito, a pretensão do recorrente encontra amparo no entendimento do Superior Tribunal
de Justiça sobre a questão, senão, vejamos:
CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO
VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MP 2.180/01. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
1. A teor de inúmeros precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "o julgamento da causa
não resta frustrado ante a ausência de expressa indicação do dispositivo legal em que a parte
autora ampara sua pretensão, quando há fundamentação suficiente para se inferir o pedido
rescisório" (AR 3.382/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2/8/2010).
2. Quanto ao cabimento da presente rescisória, há de ser pontuado que, "segundo a doutrina,
viola-se a lei não apenas quando se afirma que a mesma não está em vigor mas também
quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está posto, não só quando há
afronta direta ao preceito mas também quando ocorre exegese induvidosamente errônea" (AR
236/RJ,
Rel.
Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA,
DJ
12/10/1990).
3. Não obstante o início da execução ter ocorrido em data posterior à edição da MP 2.180/01,
em se tratando de execução dita "de pequeno valor", incide, na espécie, o entendimento
firmado pelo Plenário do STF no Recurso Extraordinário 420.816/PR, que declarou, "incidentalmente, a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001,
com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução, por
quantia certa, contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil, art. 730), excluídos os
casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor, objeto do § 3º do
art. 100 da Constituição." - grifos acrescidos
4. Precedentes desta Corte em harmonia com a posição fixada pelo Excelso Pretório: AgRg no
AREsp 217.652/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
14/9/2012;
REsp
1.097.727/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009; e AR
3.382/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 2/8/2010.
5. Registra-se, ainda, que, no âmbito interno da Advocacia da União, a matéria também já se
encontra pacificada, com a edição do verbete sumular 39/AGU, segundo o qual: "São devidos
honorários advocatícios nas execuções, não embargadas, contra a Fazenda Pública, de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3º, da Constituição Federal)".
6. Ação rescisória procedente para desconstituir o acórdão impugnado e restabelecer o aresto
proferido pelo Tribunal Regional Federal - 4ª Região, que determinou o pagamento de honorários advocatícios em sede de execução de sentença (AR nº 3562/PR, Relator Ministro Og
Fernandes, DJ de 03/05/2013)
Ante o exposto, com base no artigo 557, parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil, c/c o
artigo 29, inciso XXV, do RITRF-1ª Região, dou provimento ao presente recurso, para determinar sejam arbitrados honorários advocatícios na execução do título executivo judicial em
questão, nos termos em que postulados.
Comunique-se imediatamente ao Juízo monocrático para ciência e cumprimento da decisão.
(via e-mail).
Publique-se. Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0025500-49.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0017570-26.2013.4.01.3800
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: EPONINA MARIA TAMEIRAO COUTO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO GUSMAN PEREIRA
ADVOGADO
: MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
ADVOGADO
: MARCELO AROEIRA BRAGA
ADVOGADO
: ALESSANDRO HENRIQUE SOARES CASTELO BRANCO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500222

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

MARCELINA CARREIRA ALVIM
RICARDO SADI HENRIQUES
RENATO FERREIRA PIMENTA
ROBERTO MIGLIO SENA
THAIS CHICARELLI CALDEIRA BRANT
TIAGO JONAS GONCALVES TOMAZ DE AQUINO
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG contra decisão proferida pelo
MM. Juiz Federal da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais que, nos autos da
ação sob o rito ordinário movida por EPONINA MARIA TAMEIRÃO COUTO E OUTROS,
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à parte ré que se abstenha de
promover desconto dos vencimentos da autora decorrente da supressão da vantagem denominada "hora extra - incorporação judicial", até ulterior exame pelo juízo.
A agravante alega, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam da UFMG, visto que é
mera executora da determinação emanada pelo Tribunal de Contas da União, impondo-se a
extinção do processo sem resolução de mérito.
No mérito, defende a legalidade da supressão das horas extras incorporadas por sentença
proferida antes do advento da Lei 8.112/90, argumentando que (a) não houve ofensa ao
instituto da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, pois houve a implantação da
reestruturação da carreira, que limitou os efeitos financeiros da sentença trabalhista; (b) inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico; e (c) não se consumou a decadência
prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/99, visto que a parcela questionada caracteriza-se como
prestação de trato sucessivo.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Inicialmente, verifico ainda que o Acórdão 1018/2009-TCU, bem como o Acórdão 5471/2011TCU, ambos proferidos pela 2ª Câmara, não apreciaram especificamente a legalidade dos
valores percebidos pelos autores a título de incorporação de horas extras, mas apenas determinaram à UFMG que realize a correta conversão das parcelas denominadas horas extras
judicialmente incorporadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, promovendo o levantamento e o ressarcimento ao Erário das quantias porventura pagas indevidamente.
Embora a supressão da parcela denominada hora extra e a reposição ao erário terem ocorrido
em função de determinação do TCU, no exercício de competência fiscalizadora e de controle
dos atos da Administração Pública, cabe à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG a
materialização do ato impugnado, em cujas atribuições se insere, entre outras, o gerenciamento das folhas de pagamento dos seus servidores. Desta feita, impõe-se a rejeição da
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela agravante.
No tocante à questão de fundo, buscam os agravados, servidores públicos federais , a manutenção, em folha de pagamento, da rubrica "hora extra - incorporação judicial", relativa ao
emprego público ocupado quando do julgamento de reclamação trabalhista transitada em
julgado.
A Lei n. 9.784, de 29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabeleceu expressamente, em seu art. 53, a possibilidade de a
Administração anular os seus próprios atos (quando eivados de ilegalidade) ou revogá-los (por
motivo de conveniência ou oportunidade). Todavia, o art. 54 da mesma lei estipulou o prazo
decadencial de cinco anos para a anulação dos atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários, salvo comprovada má-fé.
Sobre o regular transcurso do lustro decadencial para atos revisionais, independentemente de
orientado ou não pelo TCU, confiram-se, entre outros:
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APOSENTADORIA - REGISTRO - REVISÃO - ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO LEI Nº 9.784/99 - ADEQUAÇÃO. Em se tratando de ato do Tribunal de Contas da União a
alterar situação administrativa constituída, incide o prazo quinquenal previsto no artigo 54 da
Lei nº 9.784/99. APOSENTADORIA - REGISTRO - GLOSA - OPORTUNIDADE. Não havendo
transcorrido, entre o registro da aposentadoria e a glosa do Tribunal de Contas da União, o
prazo de cinco anos estabelecido no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, descabe cogitar de preclusão
administrativa. APOSENTADORIA - REGISTRO - REVISÃO - DIREITO DE DEFESA. Surgindo
do processo notícia sobre a ciência do beneficiário do registro da aposentadoria revisto, tem-se
como observado o devido processo administrativo. APOSENTADORIA - TEMPO DE TRABALHO RURAL. Sendo o sistema de aposentadoria contributivo, cabe exigir, relativamente ao
tempo de serviço rural, a comprovação do recolhimento das contribuições.
(MS 26872, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2010, DJe-145
DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-03 PP-00553 RSJADV out.,
2010, p. 40-44).
SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário. Aposentadoria. Cumulação de gratificações. Anulação pelo
Tribunal de Contas da União - TCU. Inadmissibilidade. Ato julgado legal pelo TCU há mais de
cinco (5) anos. Anulação do julgamento. Inadmissibilidade. Decadência administrativa. Consumação reconhecida. Ofensa a direito líquido e certo. Respeito ao princípio da confiança e
segurança jurídica. Cassação do acórdão. Segurança concedida para esse fim. Aplicação do
art. 5º, inc. LV, da CF, e art. 54 da Lei federal nº 9.784/99. Não pode o Tribunal de Contas da
União, sob fundamento ou pretexto algum, anular aposentadoria que julgou legal há mais de 5
(cinco) anos.
(MS 25963, Relator Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2008, DJe-222
DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00323 RB v. 21, n. 544,
2009, p. 33-34 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 195-198)
A leitura atenta dos presentes autos revela que, desde a data de 1991, a parte agravada vem
percebendo a vantagem referente à jornada extraordinária incorporada, com base em decisão
transitada em julgado.
Ocorre que, em maio de 2012, ou seja, quase 20 (vinte) anos após a incorporação da parcela,
a parte agravada foi notificada da supressão daquela vantagem, em cumprimento ao Acórdão
n. 1018/2009, do Tribunal de Contas da União.
Ao que se observa, houve o transcurso do quinquênio decadencial. Assim, em uma análise
perfunctória, entendo que a Administração não pode mais rever tal ato, vez que a situação em
tela encontra-se consolidada no tempo, integrando o patrimônio jurídico da parte agravada.
Em questão semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido
de que
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. HORAS EXTRAS. DIREITO ADQUIRIDO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. VPNI. DECADÊNCIA DO
ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. ATO CONCRETO, ÚNICO E DE EFEITOS PERMANENTES. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Descabe a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, cuja
competência é atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
2. A Administração Pública, ao buscar a alteração do parâmetro estabelecido para cálculo das
horas extras, procurou corrigir ato administrativo próprio, anterior ao advento da Lei 9.784/99,
motivo pelo qual deve submeter-se ao prazo decadencial estabelecido no artigo 54 da referida
Lei, contando-se como termo inicial para a contagem da decadência, sua entrada em vigor.
3. A alteração ou supressão do cálculo de parcelas remuneratórias, no caso em debate, em
que houve determinação expressa da administração, constitui-se ato comissivo, único e de
efeitos permanentes, não havendo que se falar em prestação de trato sucessivo, nos termos da
remansosa jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1282972/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 15/02/2013)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO
DAS HORAS EXTRAS. ATO CONCRETO, ÚNICO E DE EFEITOS PERMANENTES. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, caso o ato acoimado de ilegalidade haja sido
praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a Administração tem prazo de cinco anos a
partir da vigência da aludida norma para anulá-lo; e, se tiver sido realizado após a edição da
mencionada Lei, o prazo quinquenal da Administração contar-se-á da prática do ato tido por
ilegal, sob pena de decadência, salvo comprovada má-fé.
2. Na hipótese dos autos, as horas extras eram atualizadas com respaldo na aplicação contínua e automática de percentuais incidentes sobre todas as parcelas salariais dos servidores,
por força de decisão judicial transitada em julgado em data anterior à publicação da Lei
9.784/99. Todavia, o ato administrativo do Tribunal de Contas da União, que determinou que o
pagamento das horas extras fosse feito em valores nominais, decorre do Acórdão 2.161/2005,
constante da Representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal - SEFIP,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500223

Proc. 019.074/2005-o, sessão realizada em 7.12.2005, publicado no DOU de 23.12.2005, ou
seja, após o decurso do prazo decadencial de cinco anos contados da entrada em vigor da
mencionada norma. Assim, é inequívoca a consumação da decadência.
3. Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, a supressão de vantagem pecuniária ou a
alteração da base de cálculo caracterizam-se como ato comissivo de efeitos permanentes e
constituem o termo a quo do prazo de decadência, não havendo falar em prestações de trato
sucessivo.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1314724/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/02/2013, DJe 08/03/2013)
Impende acrescentar que os princípios da segurança jurídica e da boa-fé estão diretamente
ligados à inevitável presunção de legalidade que têm os atos administrativos, bem como a
necessidade de defesa dos administrados frente à fria e mecânica aplicação da lei, com a
anulação de atos que geraram benefícios e vantagens de há muito incorporados ao patrimônio
jurídico dos servidores.
Além de ter decaído o direito de Administração Pública de excluir a vantagem percebida pelos
servidores, a parte agravada alegou, ainda, na petição inicial, que não lhe foi garantido o direito
de produzir provas e contraprovas em desfavor dos critérios de cálculo adotados para a
supressão da vantagem, o que demonstra a violação dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Assim, entendo configurados os pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da
tutela, devendo ser mantida, portanto, a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0032279-20.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001879-86.2011.4.01.3817
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: MIGUEL PEREIRA GOULART JUNIOR
ADVOGADO
: MIGUEL PEREIRA GOULART JUNIOR
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Miguel Pereira Goulart Junior interpõe agravo de instrumento em face de decisão proferida nos
autos da ação reivindicatória de aposentadoria por idade indeferiu "o pedido de arbitramento de
honorários pois, apesar de se tratar de execução de pequeno valor, o rito adotado nos presentes autos não foi o do Juizado Especial, porquanto a ação tramitou junto ao Juizado
estadual, em face de competência delegada, e sim o rito de Execução contra a Fazenda
Pública, com citação do executado nos termos do art. 730 do CPC."
O Agravante na qualidade de advogado propôs ação em nome de segurado para obter aposentadoria por idade em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Depois de longa tramitação o pedido foi julgado procedente, sendo concedido à parte autora o
benefício pleiteado.
Contudo, o INSS não pagou as parcelas vencidas, sendo necessária a execução da sentença,
que se deu dentro dos próprios autos, tendo o débito sido honrado pela expedição de RPVs, já
que a condenação somava valores inferiores a 60 salários mínimos.
Fundado na necessidade de execução que culminou com o recebimento do valor por RPVs, o
Agravante requereu o arbitramento de honorários em fase de execução em atenção ao que
está assentado perante o Supremo Tribunal Federal.
A pretensão, contudo, foi indeferida pela decisão impugnada.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
A matéria comporta exame direto do recurso.
Com efeito, a pretensão do recorrente encontra amparo no entendimento do Superior Tribunal
de Justiça sobre a questão, senão, vejamos:
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CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO
VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MP 2.180/01. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
1. A teor de inúmeros precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "o julgamento da causa
não resta frustrado ante a ausência de expressa indicação do dispositivo legal em que a parte
autora ampara sua pretensão, quando há fundamentação suficiente para se inferir o pedido
rescisório" (AR 3.382/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2/8/2010).
2. Quanto ao cabimento da presente rescisória, há de ser pontuado que, "segundo a doutrina,
viola-se a lei não apenas quando se afirma que a mesma não está em vigor mas também
quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está posto, não só quando há
afronta direta ao preceito mas também quando ocorre exegese induvidosamente errônea" (AR
236/RJ,
Rel.
Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA,
DJ
12/10/1990).
3. Não obstante o início da execução ter ocorrido em data posterior à edição da MP 2.180/01,
em se tratando de execução dita "de pequeno valor", incide, na espécie, o entendimento
firmado pelo Plenário do STF no Recurso Extraordinário 420.816/PR, que declarou, "incidentalmente, a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001,
com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução, por
quantia certa, contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil, art. 730), excluídos os
casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor, objeto do § 3º do
art. 100 da Constituição." - grifos acrescidos
4. Precedentes desta Corte em harmonia com a posição fixada pelo Excelso Pretório: AgRg no
AREsp 217.652/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
14/9/2012; REsp 1.097.727/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009; e
AR 3.382/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 2/8/2010.
5. Registra-se, ainda, que, no âmbito interno da Advocacia da União, a matéria também já se
encontra pacificada, com a edição do verbete sumular 39/AGU, segundo o qual: "São devidos
honorários advocatícios nas execuções, não embargadas, contra a Fazenda Pública, de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3º, da Constituição Federal)".
6. Ação rescisória procedente para desconstituir o acórdão impugnado e restabelecer o aresto
proferido pelo Tribunal Regional Federal - 4ª Região, que determinou o pagamento de honorários advocatícios em sede de execução de sentença (AR nº 3562/PR, Relator Ministro Og
Fernandes, DJ de 03/05/2013)
Ante o exposto, com base no artigo 557, parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil, c/c o
artigo 29, inciso XXV, do RITRF-1ª Região, dou provimento ao presente recurso, para determinar sejam arbitrados honorários advocatícios na execução do título executivo judicial em
questão, nos termos em que postulados.
Comunique-se imediatamente ao Juízo monocrático para ciência e cumprimento da decisão.
(via e-mail).
Publique-se. Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0037998-80.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0568080-02.2006.8.13.0713
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: MARIA MAURILIA LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação
previdenciária que declinou da competência para apreciação da ação previdenciária diante da
instalação de Vara Federal.
Alega que, embora a Vara Federal seja melhor aparelhada ao fito de mover ação previdenciária, os indicadores de correção monetária usadas no manual de cálculo, a exemplo, são
menos auspiciosos que os indicadores da egrégia corregedoria do TJMG. A forma de quitação
de valores se dá via alvará - o que torna até certo ponto, mais seguro o pagamento.
Relata que em outras ações, cuja condenação está abaixo de 60 salários mínimos, há o
prejuízo dos honorários em primeira instância e que a jurisprudência das Turmas Recursais
difere da jurisprudência do Tribunal, a ponto de vislumbrarem decadência do fundo do direito
que é a própria aposentadoria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500224

Sustenta, em síntese, que deve prevalecer o disposto no art. 87 do CPC, segundo o qual a
competência c fixada no momento da propositura da ação, só podendo ser alterada quando
modificada em razão da matéria ou da hierarquia ou suprimido o órgão judiciário.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
A disposição inscrita no parágrafo 3º do artigo 109 da Carta da República, segundo o qual as
causas em que forem partes instituição de previdência social e segurado, serão processadas e
julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, sempre que
não seja a Comarca sede de Vara do Juízo Federal.
Trata-se de competência delegada instituída em favor do segurado, que somente cessa se a
respectiva comarca passar a sediar Vara Federal.
Sobre o tema, este Tribunal vem se posicionando no sentido de que é prerrogativa do segurado
a opção em ajuizar ação previdenciária perante a Justiça Estadual ou Federal, com vistas a
facilitar o acesso dos hipossuficientes ao Judiciário, não cabendo ao Juiz de Direito, investido
de jurisdição federal delegada, declinar de ofício da competência que, no caso, é absoluta,
enquanto não instalada vara federal no local de domicílio do segurado.
Transcrevo julgados recentes da Primeira Seção a respeito:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
DE DIREITO E JUÍZO FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF/1988). COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. É assente o entendimento neste TRF1 de que é prerrogativa do segurado a opção em
ajuizar ação previdenciária perante a Justiça Estadual ou Federal, com vistas a facilitar o
acesso dos hipossuficientes ao Judiciário, não cabendo ao Juiz de Direito, investido de jurisdição federal delegada, declinar de ofício da competência que, no caso, é absoluta, enquanto
não instalada vara federal no local de domicílio do segurado. Precedente do STF.
2. Tratando-se de competência federal delegada, esta só cessa quando na sede do município,
onde reside o segurado, se dá a instalação de vara federal, não havendo, por essa razão,
qualquer margem de escolha para o segurado pugnar pela posterior remessa dos autos ao
Juízo Federal que passou a ter jurisdição sobre o seu local de domicílio, tampouco para o Juízo
de Direito acolher o pedido e declinar da competência que, como dito, é absoluta.
3. Conflito de competência que se conhece, para declarar a competência do Juízo de Direito da
Comarca de Alvinópolis/MG, o Suscitado.
(CC 0033700-45.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.29 de 30/05/2014)
PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
RECÉM INSTALADA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM JUÍZO ESTADUAL,
COM COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA - PRERROGATIVA DA PARTE - INEXISTENTE
VARA FEDERAL NA SEDE DA COMARCA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE.
1 - A competência da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas/BA, cuja jurisdição abrange a
Comarca de Itanhém/BA, não faz cessar a competência do Juízo suscitado, considerando que
o Município, foro do domicílio da parte autora, não é sede de vara federal.
2 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Comarca de Itanhém,
Suscitado.
(CC 0022759-36.2013.4.01.0000 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA
(CONV.), PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.1614 de 21/05/2014)
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS ESTADUAIS, SENDO UMA A DO DOMICÍLIO DO SEGURADO E A
OUTRA ESCOLHIDA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLINADA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.
1 - Esta Egrégia Seção tem decidido, reiteradamente, que, proposta ação judicial contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Vara da Justiça Estadual, no exercício de
competência federal delegada (Constituição Federal, art. 109, § 3º), indiscutível a competência
absoluta do Juízo de Direito da Comarca de domicílio do segurado.
2 - Sendo absoluta a competência discutida, correta a redistribuição determinada pelo Juízo
Suscitado.
3 - Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito
da Comarca de São Miguel do Guaporé - RO, suscitante.
(CC 0007759-93.2013.4.01.0000 / RO, Rel. JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA
(CONV.), PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.97 de 07/04/2014)
Na hipótese dos autos, a instalação da Subseção Judiciária de Viçosa/MG não atrai a competência
para o processamento de feito de índole previdenciária ajuizado perante a Justiça Estadual, mesmo
que o município esteja abrangido pela jurisdição da referida Subseção Judiciária.
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Ante o exposto, dou provimento ao agravo, com fundamento no artigo 557, § 1º-A, do CPC, para
revogar a decisão recorrida, reconhecer da competência do Juízo Estadual de Minas Gerais.
Comunique-se imediatamente ao Juízo monocrático. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002830-80.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0096383-83.2013.8.13.0216
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ALCIDES APARECIDO DA COSTA
ADVOGADO
: ALESSANDRA MARIZE PEREIRA
ADVOGADO
: ADAO CESAR DOS SANTOS
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Diamantina/MG que, nos autos de ação sob o rito
ordinário proposta por ALCIDES APARECIDO DA COSTA E OUTROS, deferiu o pedido de
antecipação de tutela para determinar à autarquia ré a implantação de benefício previdenciário
de pensão por morte.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Verifico, preliminarmente, que o agravante não acostou à petição de interposição do presente
recurso os documentos indispensáveis à formação do instrumento, notadamente a cópia integral da decisão agravada.
O artigo 525 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída: (Redação dada pela Lei nº 9.139,
de 1995)
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e
das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (Redação dada pela
Lei nº 9.139, de 1995)
II - facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis. (Redação dada pela Lei
nº 9.139, de 1995)
Pela simples leitura do citado dispositivo legal, nota-se que é ônus do agravante formar o
instrumento com as peças ali arroladas, sendo consideradas obrigatórias as cópias correspondentes à decisão agravada, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas aos
advogados do agravante e do agravado.
Outrossim, a falta de qualquer uma das peças obrigatórias arroladas no art. 525 do Código de
Processo Civil para a formação do agravo de instrumento ou seu traslado incompleto enseja o
não conhecimento do recurso.
Ressalte-se, ainda, que a formação do instrumento deve se dar no momento da interposição do
recurso, não sendo possível a conversão do feito em diligência para o suprimento da deficiência.
Uma vez verificada a ausência de documento indispensável à formação do instrumento no caso
presente, inviabiliza-se o conhecimento do recurso interposto.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500225

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA CONCEDIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - NEGADO
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O TERMO A QUO DO PRAZO RECURSAL
- PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
a) Recurso - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento.
b) Decisão agravada - Negado seguimento ao Agravo de Instrumento interposto para impugnar
decisão que concedera antecipação dos efeitos da tutela em Ação Ordinária.
1 - A jurisprudência pátria é pacífica e torrencial no sentido de que o único momento para a
juntada de peças obrigatórias, previstas no art. 525, I, do CPC, é o da interposição do Agravo
de Instrumento, dada a impossibilidade de conversão em diligência ou de outra oportunidade,
posterior à interposição do recurso, para se suprir a omissão, em virtude da preclusão, constituindo, dessa forma, ônus processual da parte recorrente a correta formação do instrumento
de Agravo.
2 - A juntada posterior das peças de traslado obrigatório não viabiliza o conhecimento do
Agravo de Instrumento em razão da preclusão consumativa.
3 - Agravo Regimental denegado.
4 - Decisão confirmada.
(AGA 0045736-66.2006.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma,e-DJF1 p.232 de 19/03/2010)
........................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓPIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO.
1. É obrigação do agravante zelar pela formação do instrumento, a falta de documento essencial à solução da controvérsia impede o seguimento do agravo.
2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é remansoso no sentido de que é flagrantemente inadmissível agravo de instrumento, cuja petição de interposição não esteja instruída
com as peças obrigatórias a que alude o inciso I do art. 525 do CPC, quais sejam, cópias da
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos
advogados do agravante e do agravado." (AGA 2009.01.00.009306-6/MG, Rel. Juiz Federal
Osmane Antonio Dos Santos (conv.), Oitava Turma,e-DJF1 p.355 de 24/07/2009)
3. Agravo regimental não provido.
(AGA 2006.01.00.037183-8/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma,e-DJF1 p.314 de 18/09/2009)
........................................................................................................................
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO DOS DEMAIS AGRAVADOS. TRASLADO OBRIGATÓRIO. CPC, ART. 525, I.
1. Confirma-se decisão que negou seguimento ao agravo, em razão de não estar instruído com
cópia das procurações de todos os agravados (CPC, art. 525, I). A juntada extemporânea da
peça faltante não sana o defeito, porque implicaria indevida extensão do prazo para recurso.
Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AGA 2008.01.00.009103-8/PI, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues,
Sexta Turma,e-DJF1 p.363 de 14/09/2009)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO A ADVOGADO. PEÇA
ESSENCIAL. AUSÊNCIA.
1. A não-apresentação da cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado leva ao
não-conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade formal (CPC,
art. 525, inciso I).
2. Constitui obrigação da agravante zelar pela formação do instrumento, inclusive as peças
juntadas à petição do recurso, sendo que a falta de regularização formal impede o seguimento
do agravo.
3. Agravo que se nega seguimento.
(AG 2003.01.00.020008-6/GO, Rel. Desembargador Federal Francisco De Assis Betti, Segunda
Turma,e-DJF1 p.123 de 04/09/2008)
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo por ser manifestamente inadmissível, nos termos
do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0015651-19.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0061087-88.2011.4.01.3400
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO MORENO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO GUIMARAES
ADVOGADO
: EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA
ADVOGADO
: FABIO DUTRA CABRAL
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MAURÍCIO MORENO E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 7ª Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal que, em ação sob o rito ordinário ajuizada contra a UNIÃO
FEDERAL, declinou da competência para uma das varas da Justiça do Trabalho da 10ª Região.
Os agravantes sustentam que a Justiça Federal tem competência para julgar a ação considerando que a competência judiciária é fixada a partir da causa de pedir e do pedido
processuais e, ainda, porque a causa possui natureza administrativa.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Compulsando os autos, verifico que a questão é realmente da competência da justiça do trabalho.
Isso porque a pretensão dos autores é a aplicação dos reajustes concedidos aos servidores
públicos estatutários que não foram estendidos aos servidores celetistas readmitidos por força
da anistia.
Não se discute nesse processo o enquadramento jurídico como celetista, que seria da competência da justiça federal, mas apenas a extensão aos servidores celetistas de parcelas
concedidas aos estatutários.
Como bem destacou o ilustre magistrado a quo na r. decisão recorrida, "não se busca discutir
na presente ação a regularidade do decreto de anistia, cujos termos os autores concordam,
mas sim a implementação desse decreto pela Administração, ao fixar os salários e demais
direitos trabalhistas dos autores".
Em resumo, os celetistas pedem uma equiparação salarial tendo como paradigmas os estatutários. É típica causa trabalhista, já que são celetistas.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0022090-46.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0003611-45.2014.4.01.3802
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: VIVALDO VARGAS DE CASTRO
ADVOGADO
: MATEUS RODRIGUES CARDOSO FERREIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500226

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por VIVALDO VARGAS DE CASTRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara
da Subseção Judiciária de Uberaba/MG que, nos autos de ação sob o rito ordinário proposta
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o
pedido de pagamento de dano moral, com base no art. 285-A do CPC, e, em relação ao pedido
de desaposentação, declinou da competência para a Vara do Juizado Especial Federal Cível
daquela Subseção Judiciária, nos termos do artigo 3º da Lei 10.259/20014.
O agravante alega, em síntese, que a demanda objetiva a sua desaposentação, bem com a
reparação de danos morais advindos do indeferimento do pedido administrativo.
Discorre sobre a competência da Justiça comum federal, sob o argumento de que o indeferimento de plano dos danos morais não altera o valor da causa, visto que, nos termos do
art. 259, inciso IIII, do CPC, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia
correspondente à soma dos valores de todos eles, e a competência é determinada no momento
em que a ação é proposta.
Requer, ainda, seja deferido o pedido de justiça gratuita formulado na origem, visto que a
hipossuficiência da parte autora restou demonstrada pela declaração de pobreza apresentada.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso.
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Inicialmente, verifico que o agravante requereu o benefício da assistência judiciária.
Dispõe o art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Verifico que o agravante na exordial declara a insuficiência de recursos, razão pela qual
entendo que deve ser concedido o benefício, ainda mais considerando que a lide versa sobre
concessão de benefício previdenciário.
Nesses termos, já decidiu esta Corte, como se infere dos excertos dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N.
1.060/50, ART. 4º. LEI N. 7.115/83, ART. 1º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - ART. 5º, LXXIV.
I - A simples afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do referido benefício,
podendo ser requerida a qualquer tempo (Lei n. 1.060/50, art. 4º).
II - Nos termos do art. 1º da Lei n. 7.155/83, a declaração de pobreza firmada pela própria parte
interessada, ou por seu representante legal, presume-se verdadeira.
(...)
V - Agravo provido. (AG 2002.01.00.029357-6/MG, Relator Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 1ª Turma, DJ 1º.09.2003, p. 85, unânime.)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/50,
ARTIGO 4º, PARÁGRAFOS 1º E 2º.
1. O Juiz não deve indeferir liminarmente pedido de assistência judiciária gratuita, eis que, de
acordo com o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, "A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
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PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/2001. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL
QUANTIFICADO. DANO MORAL ILÍQUIDO. PRETENSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO SUPERIOR A R$ 578.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS). VALOR DA
CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A competência do Juizado Especial
Federal Cível, de natureza absoluta, é definida em razão do valor da causa, a teor do § 3º do
art. 3º da Lei 10.259/2001. 2. É certo que o valor atribuído à causa, na petição inicial, deve
corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, podendo o Julgador, apoiado em
elementos concretos dos autos, determinar, de ofício, que a parte efetue sua retificação. 3. Nas
ações de reparação por danos materiais e morais, o montante estimado pelo Autor, a título de
indenização, deve servir como parâmetro para a fixação do valor da causa. Precedentes do
STJ e deste Tribunal. 4. Na hipótese, embora o Promovente não tenha estipulado, especificamente, na parte do pedido, o montante que objetiva receber, a título de indenização, por
danos materiais e morais, declarou, todavia, no decorrer da petição inicial, que o seu prejuízo
patrimonial e moral é superior a 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais), o que
determina, por si só, providências saneadoras da peça vestibular no sentido da compatibilização da pretensão econômica com o valor da causa. 5. Conflito julgado procedente, para
declarar competente o Juiz Federal suscitado da 5ª Vara da Seção Judiciária da Bahia.
(CC 0008086-87.2003.4.01.0000 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE
DEUS, Rel.Conv. JUIZ REYNALDO SOARES DA FONSECA (CONV.), TERCEIRA SEÇÃO, DJ
p.31 de 05/08/2003)
Por outro lado, a regra do art. 87 do CPC consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, ou
seja, delimita a competência no momento da propositura da ação, razão pela qual as alterações supervenientes não influirão na competência do juízo.
Assim, o julgamento de improcedência de um dos pedidos, como ocorreu em relação ao
pagamento de danos morais, é irrelevante para fins de modificação do órgão autorizado para
o processamento e julgamento do feito.
Impende salientar, ainda, que a aplicação do art. 285-A do CPC é restrita para as demandas
em que a matéria de mérito for unicamente de direito, sendo, portanto, inapropriada para a
hipótese em que há pedido de indenização por danos morais, que, como dito acima, depende
de valoração da prova produzida nos autos.
Ademais, tenho que o julgamento liminar de improcedência com base no referido art. 285-A
somente é possível quando a totalidade dos pedidos formulados na exordial puder ser prontamente rejeitada pelo magistrado, visto que é medida excepcional prevista para acelerar o
curso daquelas ações em que não há expectativa de êxito, a fim de economizar tempo e
atividade jurisdicional, o que não ocorreria na hipótese do julgamento de improcedência parcial
do pedido, que apenas tornaria mais lenta e truncada a marcha processual diante da recorribilidade da decisão.
Desse modo, considerando que o conteúdo econômico da lide, fator determinante para atribuição do valor da causa, deve levar em conta o somatório dos pedidos, o que, no caso dos
autos, supera o montante de 60 (sessenta) salários mínimos estipulados pela Lei dos Juizados
Especiais Federais, compete ao Juízo comum federal apreciar o feito.
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, § 1º-A, do
CPC, para cassar a decisão agravada que declinou da competência em favor da Vara do
Juizado Especial Federal Cível da Subseção Judiciária de Uberaba, mantendo a competência
para processo e julgamento da ação no Juízo da 1ª Vara daquela Subseção Judiciária.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de origem.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0022254-11.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0025561-19.2014.4.01.3800
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: ADAO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JULIANA DE CASSIA BENTO BORBA
ADVOGADO
: HENRIQUE LOPES DE FARIA
ADVOGADO
: AGDA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SIMONE FERREIRA REIS
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI

que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família" (art. 4º), esclarecendo que "Presume-se pobre, até prova em
contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei, sob pena de pagamento até o décuplo
das custas judiciais" (§ 1º).
2. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo de instrumento provido. (AG 1998.01.00.097688-7/MG, Relator Desembargador Federal Plauto Ribeiro, 3ª Turma, DJ 27.09.2002, p. 37, unânime.)
Passo ao exame da questão de fundo.
Para definição da competência absoluta dos Juizados Especiais Federais, o valor da causa é
relevante e determinante quando a matéria tratada não está incluída entre as exceções à sua
competência.
A Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, estabelece em seu artigo 3º a competência
absoluta do Juizado Especial Federal Cível para processar, conciliar e julgar causas da competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem com executar as
suas sentenças.
Dispõe o artigo 3º do supracitado diploma legal:
Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de
competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar
as suas sentenças.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:
I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de
segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por
improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos;
II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;
III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza
previdenciária e o de lançamento fiscal;
IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores
públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do
Juizado Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o valor referido no art. 3o,
caput.
§ 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta.
Na hipótese em apreço, a pretensão autoral engloba não só o pedido de desaposentação,
como também a indenização por danos morais, estimados na petição inicial no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Desse modo, o valor atribuído à causa deve corresponder ao valor do novo benefício pretendido, qual seja, R$ 3.549,74 (três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro
centavos), somados a 12 prestações mensais, mais o valor estimado da indenização por danos
morais (R$ 30.000,00), o que totaliza, na espécie, limite superior ao estabelecido na Lei
10.259/2001.
Todavia, o MM. Magistrado a quo, ao proferir a decisão agravada, aplicou a regra prevista no
art. 285-A do CPC para julgar improcedente, de plano, o pedido de pagamento de dano moral,
sob o fundamento de que "o conceito de dano moral não comporta a extensiva interpretação
almejada pelo autor" (fl. 09). E, em relação ao pedido remanescente, declinou da competência
e determinou a remessa do processo à vara local do Juizado Especial Federal, considerando
que o somatório das 12 (doze) prestações vincendas está aquém de 60 (sessenta) saláriosmínimos, a teor do disposto no art. 260 do CPC.
É certo que, ao propor a ação, não há como o autor precisar o conteúdo econômico da
condenação por danos morais, que inclusive depende da valoração da prova produzida no
curso da demanda. Assim, para fins de fixação de valor da causa, cabe ao autor, segundo a
regra do art. 258 do CPC, atribuir valor estimativo aos danos morais, que se soma aos demais
pedidos, consoante dispõe o art. 259, II, daquele diploma processual, não cabendo o magistrado modificá-lo, de ofício, sob pena de pré-julgamento do tema.
Sobre o tema, citam-se os seguintes julgados desta Corte Regional:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E
JUÍZO FEDERAL COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA.
MONTANTE ESTIMADO PELO AUTOR. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na ação de reparação de dano moral, o montante
postulado pelo autor, a título de indenização, é meramente estimativo, devendo, porém, servir
como parâmetro para a fixação do valor da causa, o qual, por isso, não pode ser modificado,
de ofício, pelo magistrado, sob pena de pré-julgamento. 2. Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo Suscitado, ou seja, o Juízo Federal da 17ª Vara da Seção Judiciária do
Estado de Minas Gerais. (CC 0038231-48.2011.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.026 de 10/04/2012)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500227
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DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ADÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da
19ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais que, nos autos da Ação Ordinária proposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, declinou da competência para o processamento e julgamento da causa em favor de uma das Varas do Juizado Especial Federal.
O agravante alega que o critério a ser aplicado para aferir o proveito econômico da demanda
é aquele fixado pelo art. 260 do CPC, qual seja, a soma das prestações vencidas e doze
vincendas, que devem englobar o valor do novo benefício pleiteado.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
No presente caso, o agravante pretende a condenação do agravado à concessão de um novo
benefício de aposentadoria, com a renúncia do benefício que atualmente recebe.
Ou seja, a pretensão autoral é o cancelamento da atual aposentadoria e a obtenção de nova
aposentadoria, mais vantajosa. Não se trata de simples majoração do benefício atual. Assim, o
valor da causa deve refletir o benefício previdenciário pleiteado.
Desse modo, o valor atribuído à causa deve corresponder ao valor do novo benefício pretendido, qual seja, R$ 3.440,77 (três mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e sete
centavos), somado a 12 prestações mensais, por expressa previsão do CPC.
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, §1º-A, do CPC, para
cassar a decisão agravada, determinando a manutenção do feito na vara de origem.
Publique-se. Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0022337-27.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0006246-63.2013.8.22.0003
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: CARLOS RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: JHONATAN APARECIDO MAGRI
ADVOGADO
: WAGNER ALVARES DE SOUZA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por CARLOS RIBEIRO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Comarca de Jaru/RO que, nos autos de ação sob o rito ordinário ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nomeou o médico Everson Campos de
Queiroz para realizar a perícia judicial.
À fl. 132, o agravante requereu a desistência do recurso.
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, com fundamento no artigo 501, do CPC,
c/c o artigo 30, VII, do RI/TRF-1ª Região.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500228

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0022480-16.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0004203-56.2013.8.22.0003
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: ALCIONE APARECIDA DA CRUZ
ADVOGADO
: JHONATAN APARECIDO MAGRI
ADVOGADO
: WAGNER ALVARES DE SOUZA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por ALCIONE APARECIDA DA CRUZ contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Comarca de Jaru/RO que, nos autos de ação sob o rito ordinário ajuizada em
desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nomeou o médico Everson
Campos de Queiroz para realizar a perícia judicial.
À fl. 141, a agravante requereu a desistência do recurso.
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, com fundamento no artigo 501, do CPC,
c/c o artigo 30, VII, do RI/TRF-1ª Região.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0027659-28.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0003598-46.2014.4.01.3802
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: OZANA PEREIRA GONCALVES
ADVOGADO
: FERNANDO CUNHA RODOVALHO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por OZANA PEREIRA GONÇALVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara
da Subseção Judiciária de Uberaba/MG que, nos autos de ação sob o rito ordinário proposta
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, declinou da competência para a Vara do Juizado Especial Federal Cível daquela Subseção Judiciária, nos
termos do artigo 3º da Lei 10.259/20014, considerando desproporcional o valor atribuído à
causa em relação ao efetivo conteúdo econômico da pretensão autoral.
A agravante alega, em síntese, que a demanda objetiva a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, bem com a reparação de danos morais e materiais
advindos do indeferimento do pedido administrativo.
Discorre sobre a competência da Justiça comum federal, sob o argumento de que o indeferimento de plano dos danos morais não altera o valor da causa, visto que, nos termos do
art. 259, inciso IIII, do CPC, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia
correspondente à soma dos valores de todos eles, e a competência é determinada no momento
em que a ação é proposta.
Requer, ainda, seja deferido o pedido de justiça gratuita formulado na origem, visto que a hipossuficiência da parte autora restou demonstrada pela declaração de pobreza apresentada.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso.
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
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§ 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta.
Na hipótese em apreço, a pretensão autoral engloba não só a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, como também a indenização por danos morais,
estimados na petição inicial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim o conteúdo
econômico da demanda alcança o valor de R$ 43.786,00 (quarenta e três mil e setecentos e
oitenta e seis reais), superior ao limite estabelecido pela Lei 10.259/2001.
É certo que, ao propor a ação, não há como o autor precisar o conteúdo econômico da
condenação por danos morais, que inclusive depende da valoração da prova produzida no
curso da demanda. Assim, para fins de fixação de valor da causa, cabe ao autor, segundo a
regra do art. 258 do CPC, atribuir valor estimativo aos danos morais, que se soma aos demais
pedidos, consoante dispõe o art. 259, II, daquele diploma processual, não cabendo o magistrado modificá-lo, de ofício, sob pena de pré-julgamento do tema.
Sobre o tema, citam-se os seguintes julgados desta Corte Regional:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E
JUÍZO FEDERAL COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA.
MONTANTE ESTIMADO PELO AUTOR. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Na ação de reparação de dano moral, o montante postulado pelo autor, a título de indenização, é meramente estimativo, devendo, porém, servir como parâmetro para a fixação do
valor da causa, o qual, por isso, não pode ser modificado, de ofício, pelo magistrado, sob pena
de pré-julgamento.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, ou seja, o Juízo Federal da
17ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. (CC 0038231-48.2011.4.01.0000/MG,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, e-DJF1
p.026 de 10/04/2012)
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/2001. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL
QUANTIFICADO. DANO MORAL ILÍQUIDO. PRETENSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO SUPERIOR A R$ 578.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS). VALOR DA
CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A competência do Juizado Especial Federal Cível, de natureza absoluta, é definida em razão
do valor da causa, a teor do § 3º do art. 3º da Lei 10.259/2001.
2. É certo que o valor atribuído à causa, na petição inicial, deve corresponder à pretensão
econômica objeto do pedido, podendo o Julgador, apoiado em elementos concretos dos autos,
determinar, de ofício, que a parte efetue sua retificação.
3. Nas ações de reparação por danos materiais e morais, o montante estimado pelo Autor, a
título de indenização, deve servir como parâmetro para a fixação do valor da causa. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Na hipótese, embora o Promovente não tenha estipulado, especificamente, na parte do
pedido, o montante que objetiva receber, a título de indenização, por danos materiais e morais,
declarou, todavia, no decorrer da petição inicial, que o seu prejuízo patrimonial e moral é
superior a 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais), o que determina, por si só,
providências saneadoras da peça vestibular no sentido da compatibilização da pretensão
econômica com o valor da causa.
5. Conflito julgado procedente, para declarar competente o Juiz Federal suscitado da 5ª Vara
da Seção Judiciária da Bahia.
(CC 0008086-87.2003.4.01.0000/BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE
DEUS, Rel.Conv. JUIZ REYNALDO SOARES DA FONSECA (CONV.), TERCEIRA SEÇÃO, DJ
p.31 de 05/08/2003)
Desse modo, considerando que o conteúdo econômico da lide, fator determinante para atribuição do valor da causa, deve levar em conta o somatório dos pedidos, o que, no caso dos
autos, supera o montante de 60 (sessenta) salários mínimos estipulados pela Lei dos Juizados
Especiais Federais, compete ao Juízo comum federal apreciar o feito.
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, § 1º-A, do
CPC, para cassar a decisão agravada que declinou da competência em favor da Vara do
Juizado Especial Federal Cível da Subseção Judiciária de Uberaba , mantendo a competência
para processo e julgamento da ação no Juízo da 2ª Vara daquela Subseção Judiciária.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de origem.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora

Inicialmente, verifico que a agravante requereu o benefício da assistência judiciária.
Dispõe o art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Verifico que a agravante na exordial declara a insuficiência de recursos, razão pela qual
entendo que deve ser concedido o benefício, ainda mais considerando que a lide versa sobre
concessão de benefício previdenciário.
Nesses termos, já decidiu esta Corte, como se infere dos excertos dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N.
1.060/50, ART. 4º. LEI N. 7.115/83, ART. 1º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - ART. 5º, LXXIV.
I - A simples afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do referido benefício,
podendo ser requerida a qualquer tempo (Lei n. 1.060/50, art. 4º).
II - Nos termos do art. 1º da Lei n. 7.155/83, a declaração de pobreza firmada pela própria parte
interessada, ou por seu representante legal, presume-se verdadeira.
(...)
V - Agravo provido. (AG 2002.01.00.029357-6/MG, Relator Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 1ª Turma, DJ 1º.09.2003, p. 85, unânime.)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/50,
ARTIGO 4º, PARÁGRAFOS 1º E 2º.
1. O Juiz não deve indeferir liminarmente pedido de assistência judiciária gratuita, eis que, de
acordo com o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, "A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família" (art. 4º), esclarecendo que "Presume-se pobre, até prova em
contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei, sob pena de pagamento até o décuplo
das custas judiciais" (§ 1º).
2. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo de instrumento provido. (AG 1998.01.00.097688-7/MG, Relator Desembargador Federal Plauto Ribeiro, 3ª Turma, DJ 27.09.2002, p. 37, unânime.)
Passo ao exame da questão de fundo.
Para definição da competência absoluta dos Juizados Especiais Federais, o valor da causa é
relevante e determinante quando a matéria tratada não está incluída entre as exceções à sua
competência.
A Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, estabelece em seu artigo 3º a competência
absoluta do Juizado Especial Federal Cível para processar, conciliar e julgar causas da competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem com executar as
suas sentenças.
Dispõe o artigo 3º do supracitado diploma legal:
Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de
competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar
as suas sentenças.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:
I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de
segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por
improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos;
II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;
III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza
previdenciária e o de lançamento fiscal;
IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores
públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o valor referido no art. 3o, caput.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500229
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0029478-97.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0005310-51.2010.8.13.0049
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ELVIRA SANTOS DE PAULA
ADVOGADO
: CESAR LABUIQUE DE SOUZA AMARAL
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO SILVERIO PRUDENTE
ADVOGADO
: ALVARO FONSECA DA SILVA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Baependi/MG que, nos autos da ação sob o rito ordinário
ajuizada por ELVIRA SANTOS DE PAULA, fixou os honorários periciais no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais).
O agravante alega, em síntese, que o valor da verba honorária se mostra absolutamente
excessivo e exorbitante; que a perícia médica a ser realizada não se revela complexa; e que
devem ser adotados os parâmetros razoáveis das Resoluções 541/2007 e 558/2007-CJF.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso.
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Inicialmente, verifico que a parte autora litiga sob o pálio da assistência judiciária.
Nos casos de assistência judiciária, assim dispõe o artigo 19 do Código de Processo Civil:
Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde
o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito
declarado pela sentença (destaquei).
A Lei 1.060/50, que trata sobre a concessão de assistência judiciária, estabelece:
Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:
I - das taxas judiciárias e dos selos;
II - dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários
da justiça;
III - das despesas com as publicações indispensáveis no jornal encarregado da divulgação dos
atos oficiais;
IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando empregados, receberão do empregador salário integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo
contra o poder público federal, no Distrito Federal e nos Territórios; ou contra o poder público
estadual, nos Estados;
V - dos honorários de advogado e peritos.
VI - das despesas com a realização do exame de código genético - DNA que for requisitado
pela autoridade judiciária nas ações de investigação de paternidade ou maternidade.
[...]
Art. 11. Os honorários de advogados e peritos, as custas do processo, as taxas e selos
judiciários serão pagos pelo vencido, quando o beneficiário de assistência for vencedor na
causa.
§ 1º. Os honorários do advogado serão arbitrados pelo juiz até o máximo de 15% (quinze por
cento) sobre o líquido apurado na execução da sentença.
§ 2º. A parte vencida poderá acionar a vencedora para reaver as despesas do processo,
inclusive honorários do advogado, desde que prove ter a última perdido a condição legal de
necessitada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500230

Verifico ainda que, na hipótese vertente, há o exercício de competência delegada, tendo em
vista que a Comarca de Baependi/MG não é sede de vara federal, estando, portanto, o Juízo
de Direito dessa Comarca investido de jurisdição federal, face o disposto no §3º do artigo 109
da Constituição Federal.
Às perícias a serem realizadas nas ações previdenciárias ajuizadas perante a Justiça Estadual,
no exercício de jurisdição federal delegada, em caso de assistência judiciária, aplica-se o
disposto nas Resoluções 541, de 18.01.2007, e 558, de 22.05.2007, do Conselho da Justiça
Federal.
A Resolução 541/2007, que dispõe sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de
honorários de advogados dativos e de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no
âmbito da jurisdição delegada, estabelece:
Art. 1º As despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, nos termos desta Resolução.
[...]
Art. 4º Após a realização dos serviços, o Juiz de Direito encaminhará ofício, nos moldes do
anexo I, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado em que estiver tramitando a ação,
acompanhado do ato de nomeação de peritos e advogados, com solicitação de pagamento.
Serão informados o nome da comarca e todos os dados necessários à Conselho da Justiça
Federal efetivação dos depósitos em nome de cada um, discriminando-se, em caso de perito,
os tipos de perícias realizadas.
[...]
§ 2º Juntamente com o anexo I, será encaminhado o cadastro do advogado dativo ou do perito
de que trata o anexo II, devidamente preenchido.
§ 3º É dispensável a remessa do anexo II, salvo se já existir cadastro na Seção Judiciária do
Estado, mantida a exigência, porém, se for necessária a atualização dos dados.
§ 4º A Seção Judiciária fará o pagamento dos honorários no mês subseqüente ao recebimento
do ofício referido no caput deste artigo com base nas informações contidas no § 1º e na tabela
vigente à época do efetivo pagamento, desde que exista disponibilidade orçamentária.
§ 5º Os valores destinados ao pagamento de honorários serão depositados pela Seção Judiciária de cada estado na conta do advogado dativo ou do perito, devendo ser o ato imediatamente comunicado ao Juiz de Direito, com a discriminação dos valores depositados.
[...]
Art. 6º Os pagamentos efetuados de acordo com esta Resolução não eximem o vencido de
reembolsá-los ao erário, exceto quando beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Dessa forma, os honorários periciais devem ser pagos pelo Estado na forma prevista no artigo
4º, acima transcrito, ou seja, o MM. Juiz de Direito que preside o feito deve oficiar o Diretor do
Foro da Seção Judiciária respectiva, solicitando o pagamento da verba.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AMPARO SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO E ATOS DA VIDA EM
COMUM. RENDA PER CAPITA FAMILIAR SUPERIOR AO LIMITE CONSTITUCIONAL DE ¼
DO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Não merece prosperar a alegação do INSS de que não fora intimado para se manifestar
sobre os documentos de fls. 49/50, haja vista que inexiste prejuízo a justificar a declaração de
nulidade.
2. O benefício de prestação continuada para a pessoa portadora de deficiência, consoante
disciplina o art. 20 da Lei 8.742/93, condiciona-se à demonstração da deficiência, da incapacidade dela resultante e do requisito econômico.
3. Requisito econômico não demonstrado (art. 20, §3o da Lei 8.745/93), ante a ausência de
elementos a comprovar a vulnerabilidade social para concessão do benefício.
4. Condenada a parte autora ao pagamento da custas processuais, bem como honorários
advocatícios da ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a execução
suspensa em virtude da gratuidade concedida.
5. Os honorários do perito deverão ser quitados nos limites e na forma da Resolução nº 541 de
18.01.2007 do CJF, que dispõe acerca do pagamento da referida verba no âmbito da jurisdição
delegada, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.
6. Apelação do INSS e remessa oficial providas, para julgar improcedente o pedido.
(TRF1, AC 2006.01.99.030984-2/GO, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da
Silva, Juíza Federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira ( CONV.), 2ª Turma, DJ de
14/03/2008)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - INVERSÃO DO ÔNUS.
1. As despesas periciais incluem-se no benefício da assistência judiciária gratuita, devendo o
ônus ser assumido pelo Estado - precedente do STJ.
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2. Sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária, o Estado deve arcar com as
despesas da perícia médica judicial, na forma prevista na Resolução do CJF, devendo o juízo
a quo oficiar a Direção do Foro Federal no Estado de Minas Gerais solicitando o pagamento
conforme tabela em vigor.
3. Agravo regimental provido.
(TRF1, AGA 2009.01.00.001948-8/MG, Relator Desembargador Federal José Amilcar Machado, 1ª Turma, DJ de 12/08/2009)
..................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. SFH. AÇÃO REVISIONAL E MÚTUO HABITACIONAL. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DETERMINA A CEF QUE
PAGUE HONORÁRIOS PERICIAIS, REQUERIDOS PELO AUTOR. ÔNUS DE ARCAR COM O
PAGAMENTO ANTECIPADO DO PERITO. ÔNUS DO ESTADO.
1. Deve a parte que requereu a realização da perícia pagar os honorários.
2. O benefício da justiça gratuita transfere ao Estado e não à parte contrária, segundo jurisprudência dominante, o ônus de arcar com o pagamento antecipado do perito.
3. Agravo de instrumento provido.
(AG 2004.01.00.004875-8/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Quinta
Turma,DJ p.78 de 13/09/2004)
No tocante ao valor dos honorários periciais, a Resolução 558/2007 do CJF, aplicável inclusive
aos processos de competência delegada, que tem efeito vinculante para a Justiça Federal por
força de norma constitucional, traz tabela que fixa o valor mínimo - R$ 140,88 (cento e quarenta
reais e oitenta e oito centavos) - e o valor máximo - R$ 352,20 (trezentos e cinqüenta e dois
reais e vinte centavos) para tal verba.
A Resolução 558/2007 dispõe:
Art. 3º O pagamento dos honorários periciais, nos casos de que trata esta Resolução, só será
efetuado após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo ou, havendo
solicitação de esclarecimentos, depois de serem prestados.
§ 1º Na fixação dos honorários periciais estabelecidos nas Tabelas II e IV do Anexo I será
observado, no que couber, o contido no caput do art. 2º, podendo, contudo, o juiz ultrapassar
em até 3 (três) vezes o limite máximo, atendendo ao grau de especialização do perito, à
complexidade do exame e ao local de sua realização, comunicando-se ao Corregedor-Geral.
§ 2º Nos Juizados Especiais Federais, os honorários de perito serão pagos à conta de verba
orçamentária da respectiva Seção Judiciária e, quando vencida na causa a entidade pública,
seu valor será incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor da Seção Judiciária.
§ 3º Poderá haver adiantamento de até 30% (trinta por cento) do valor máximo da verba
honorária nos casos em que o perito, comprovadamente, necessitar de valores para a satisfação antecipada de despesas decorrentes do encargo assumido;
[...]
Art. 6º Os pagamentos efetuados de acordo com esta Resolução não eximem o vencido de
reembolsá-los ao Erário, exceto quando beneficiário da assistência judiciária gratuita.
O juiz da causa é que é senhor da complexidade da perícia a ser realizada, bem como da
existência de profissional da competência exigida para o caso em exame na Comarca.
E mais: o profissional habilitado que produzirá a perícia não está obrigado a trabalhar recebendo como contraprestação remuneração abaixo de sua qualificação.
Assim, considerando que o Juiz de Direito, ao avaliar as circunstâncias do caso concreto,
arbitrou os honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que deve ser requisitado ao Diretor do Foro da Seção Judiciária respectiva, na forma da Resolução 541/2007,
três vezes o limite máximo previsto na Tabela II do Anexo I da Resolução 558/2007, o que
importa o montante de R$ 1.056,60 (mil e cinqüenta e seis reais e sessenta centavos),
conforme autorizado pelo § 1º do artigo 3º deste último ato normativo, acima transcrito.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIARIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZO ESTADUAL.
HONORARIOS PERICIAIS. INDEVIDA A ANTECIPACAO DO PAGAMENTO PELO INSS. RESOLUCOES No 541/2007 E No 558/2007 DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL. PERCENTUAL ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Objetiva
o INSS a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação da autarquia em
honorários periciais. II - A ação originária tramita perante juízo estadual investido de jurisdição
federal, na esteira da norma constitucional insculpida no artigo 109, § 3o, da Carta Magna.
Aplicável ao caso a Resolução nº 541, de 18/01/2007, do Conselho da Justiça Federal. A
referida norma trata dos honorários de advogados dativos e de peritos no âmbito da jurisdição
delegada. III - Nos termos da Resolução no 541/2007, descabe o pagamento antecipado dos
honorários periciais pelo agravante. Contudo, a mencionada norma não exime a parte vencida
do reembolso ao erário dos honorários periciais, conforme o disposto em seu artigo 6º, exceto
quando esta for beneficiária da assistência jurídica gratuita. IV - No caso, o autor é beneficiário
da justiça gratuita, o que abrange a gratuidade dos honorários periciais. Caso seja vencido, não
deve ocorrer o reembolso ao erário, devendo o Estado assumir os ônus advindos da produção
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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da prova pericial deferida. V - No que se refere ao valor arbitrado para os honorários periciais,
a Resolução nº 558, de 22/05/07, do Conselho da Justiça Federal por sua vez, estabelece que
na fixação dos honorários periciais o juiz poderá ultrapassar até 03 (três) vezes o limite máximo
estabelecido na mesma Resolução. VI - Dessa forma, em que pese as alegações do INSS,
considera-se adequado o valor fixado a título de honorários periciais pelo Juízo a quo (R$
300,00), vez que em consonância com o disposto no § 1º da Resolução nº 558, de 22/05/07,
do Conselho da Justiça Federal. Caso a parte vencida seja a autarquia, ao final do processo
devera ser feito, a Justiça Federal, o reembolso dos honorários periciais. VII - Agravo de
instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TRF2, AG 201102010149940/ES, Rel. Desembargador Federal Abel Gomes, Primeira Turma
Especializada, DJ 12.03.2012)
Quando da prolação da sentença, o magistrado de primeiro grau deverá reavaliar o valor dos
honorários periciais.
Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557,
§ 1º-A, do CPC, para determinar seja oficiado o Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato
Grosso, a fim de que sejam providenciados, na forma do artigo 4º da Resolução 541, de
18.01.2007, do Conselho da Justiça Federal, os recursos financeiros para o pagamento dos
honorários periciais, que fixo provisoriamente em1.056,60 (mil e cinqüenta e seis reais e
sessenta centavos).
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030098-12.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0016492-31.2012.4.01.3800
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: MARCIA ETELVINO CARDOSO
ADVOGADO
: CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por MARCIA ETELVINO CARDOSO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal
da 17ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais que deixou de receber o recurso de apelação
interposto pela agravante contra a sentença proferida nos autos de ação sob o rito ordinário
ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sob o fundamento da deserção.
A agravante alega, em síntese, que se trata de ação de revisão de benefício previdenciário na
qual a parte autora está sendo representada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS
PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS, entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, de modo que descabida a exigência de comprovação da precariedade financeira da
referida associação, o que nem mesmo foi oportunizado à parte autora, importando em cerceamento de defesa; que o magistrado a quo, na sentença, alterou o pólo ativo da relação
processual e condenou a associação no pagamento de custas e honorários, com o que não
concordou a parte autora, que interpôs apelação, declarada deserta na decisão agravada; e
que o juiz de primeiro grau está "perseguindo" a associação pela quantidade de ações previdenciárias ajuizadas.
Requer a concessão de justiça gratuita, com o conseqüente afastamento da exigência de
preparo e remessa da apelação para processo e julgamento.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
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§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
À fl. 34, destacou a decisão hostilizada:
De acordo com a Súmula 481, do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais."
2. A parte autora, a despeito do fato de haver interposto apelação (fls. 65/77), não efetuou o
preparo do recurso, nem tampouco coligiu aos autos documentos hábeis à comprovação de
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Diante da assunção de tal risco pela parte autora, mister reconhecer a deserção do recurso
interposto.
Verifico que na sentença o magistrado a quo alterou o pólo ativo da demanda, para constar a
ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASPB em substituição a Marcia Etelvino Cardoso, julgou improcedente o pedido de revisão
do benefício previdenciário e condenou a ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e a ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASBP ao pagamento de custas e honorários na
ordem de 20% sobre o valor da causa (fls. 44/61).
A alteração do pólo ativo deu-se por considerar o juiz que há comunhão/identidade de interesses, dirigentes e procuradores entre tais associações, as quais estariam na verdade
atuando em substituição processual (legitimação extraordinária) aos segurados da Previdência
Social, diversamente da alegada representação processual.
Entretanto, o juiz não pode impedir que a apelação interposta pela parte autora suba ao exame
da segunda instância em razão do não recolhimento de custas que não existiam antes da
prolação da sentença.
Com efeito, na sentença recorrida o magistrado, após alterar o pólo ativo da demanda, condenou as
associações autoras no pagamento de custas e ressaltou que "como não ocorreu o recolhimento de
custas iniciais, deverá fazê-lo para requerer o que for de direito, sob pena de suportar o ônus".
Assevere-se que a parte autora, pessoa física, segurado da Previdência Social, havia requerido
a concessão dos benefícios da assistência judiciária já na petição inicial, afirmando sua pobreza e impossibilidade de arcar com as despesas e demais ônus decorrentes da demanda
(fls.37/), pedido este reiterado quando da interposição do recurso de apelação (fls. 70/82).
Dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
§ 2º. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será
feita em autos apartados.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária.
Considerando que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer tempo e grau de
jurisdição e que a agravante afirmou a insuficiência de recursos, deve ser concedido o benefício.
Ademais, é de se ver a que parte autora pleiteia a revisão de benefício previdenciário, o que faz
presumir não ter esta condições de arcar com as custas do processo, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária.
Assim, deve-se afastar a penalidade de deserção aplicada e conceder a gratuidade de justiça, de
modo que o recurso de apelação, tempestivamente interposto, seja recebido e processado, remetendo-se os autos a esta instância superior para o exame de todo o mérito da controvérsia,
ocasião em que poderá ou não ser mantido o entendimento firmado na sentença recorrida.
Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, §
1º-A, do CPC, para conceder à agravante o benefício da assistência judiciária e determinar o
recebimento e o processamento do recurso de apelação por ela interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
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RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: JOSE JANUARIO FILHO
ADVOGADO
: CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por JOSÉ JANUÁRIO FILHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 17ª
Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais que deixou de receber o recurso de apelação
interposto pelo agravante contra a sentença proferida nos autos de ação sob o rito ordinário
ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sob o fundamento da deserção.
O agravante alega, em síntese, que se trata de ação de revisão de benefício previdenciário na
qual a parte autora está sendo representada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS
PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS, entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, de modo que descabida a exigência de comprovação da precariedade financeira da
referida associação, o que nem mesmo foi oportunizado à parte autora, importando em cerceamento de defesa; que o magistrado a quo, na sentença, alterou o pólo ativo da relação
processual e condenou a associação no pagamento de custas e honorários, com o que não
concordou a parte autora, que interpôs apelação, declarada deserta na decisão agravada; e
que o juiz de primeiro grau está "perseguindo" a associação pela quantidade de ações previdenciárias ajuizadas.
Requer a concessão de justiça gratuita, com o conseqüente afastamento da exigência de
preparo e remessa da apelação para processo e julgamento.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
À fl. 14, destacou a decisão hostilizada:
De acordo com a Súmula 481, do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais."
2. A parte autora, a despeito do fato de haver interposto apelação, não efetuou o preparo do
recurso, nem tampouco coligiu aos autos documentos hábeis à comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Diante da assunção de tal risco pela parte autora, mister reconhecer a deserção do recurso
interposto.
Verifico que na sentença o magistrado a quo alterou o pólo ativo da demanda, para constar a
ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASPB em substituição a José Antonio Senhorini, julgou improcedente o pedido com fundamento na decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário e
condenou a ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS E
COMÉRCIO/ASBP ao pagamento de custas e honorários na ordem de 20% sobre o valor da
causa (fls. 26/39).
A alteração do pólo ativo deu-se por considerar o juiz que há comunhão/identidade de interesses, dirigentes e procuradores entre tais associações, as quais estariam na verdade
atuando em substituição processual (legitimação extraordinária) aos segurados da Previdência
Social, diversamente da alegada representação processual.
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processual e condenou a associação no pagamento de custas e honorários, com o que não
concordou a parte autora, que interpôs apelação, declarada deserta na decisão agravada; e
que o juiz de primeiro grau está "perseguindo" a associação pela quantidade de ações previdenciárias ajuizadas.
Requer a concessão de justiça gratuita, com o conseqüente afastamento da exigência de
preparo e remessa da apelação para processo e julgamento.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
À fl. 14, destacou a decisão hostilizada:
De acordo com a Súmula 481, do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais."
2. A parte autora, a despeito do fato de haver interposto apelação, não efetuou o preparo do
recurso, nem tampouco coligiu aos autos documentos hábeis à comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Diante da assunção de tal risco pela parte autora, mister reconhecer a deserção do recurso
interposto.
Verifico que na sentença o magistrado a quo alterou o pólo ativo da demanda, para constar a
ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASPB em substituição a José Antonio Senhorini, julgou improcedente o pedido de revisão
do benefício previdenciário e condenou a ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e a ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASBP ao pagamento de custas e honorários na
ordem de 20% sobre o valor da causa (fls. 23/40).
A alteração do pólo ativo deu-se por considerar o juiz que há comunhão/identidade de interesses, dirigentes e procuradores entre tais associações, as quais estariam na verdade
atuando em substituição processual (legitimação extraordinária) aos segurados da Previdência
Social, diversamente da alegada representação processual.
Entretanto, o juiz não pode impedir que a apelação interposta pela parte autora suba ao exame
da segunda instância em razão do não recolhimento de custas que não existiam antes da
prolação da sentença.
Com efeito, na sentença recorrida o magistrado, após alterar o pólo ativo da demanda, condenou as associações autoras no pagamento de custas e ressaltou que "como não ocorreu o
recolhimento de custas iniciais, deverá fazê-lo para requerer o que for de direito, sob pena de
suportar o ônus".
Assevere-se que a parte autora, pessoa física, segurado da Previdência Social, havia requerido
a concessão dos benefícios da assistência judiciária já na petição inicial, afirmando sua pobreza e impossibilidade de arcar com as despesas e demais ônus decorrentes da demanda
(fls.17/22), pedido este reiterado quando da interposição do recurso de apelação (fls. 48/57).
Dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
§ 2º. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será
feita em autos apartados.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Considerando que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer tempo e grau de jurisdição e que o agravante afirmou a insuficiência de recursos, deve ser concedido o benefício.

Entretanto, o juiz não pode impedir que a apelação interposta pela parte autora suba ao exame
da segunda instância em razão do não recolhimento de custas que não existiam antes da
prolação da sentença.
Com efeito, na sentença recorrida o magistrado, após alterar o pólo ativo da demanda, condenou as associações autoras no pagamento de custas e ressaltou que "como não ocorreu o
recolhimento de custas iniciais, deverá fazê-lo para requerer o que for de direito, sob pena de
suportar o ônus".
Assevere-se que a parte autora, pessoa física, segurado da Previdência Social, havia requerido
a concessão dos benefícios da assistência judiciária já na petição inicial, afirmando sua pobreza e impossibilidade de arcar com as despesas e demais ônus decorrentes da demanda
(fls.17/25), pedido este reiterado quando da interposição do recurso de apelação (fls. 46/54).
Dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
§ 2º. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será
feita em autos apartados.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Considerando que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer tempo e grau de
jurisdição e que o agravante afirmou a insuficiência de recursos, deve ser concedido o benefício.
Ademais, é de se ver a que parte autora pleiteia a revisão de benefício previdenciário, o que faz
presumir não ter esta condições de arcar com as custas do processo, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária.
Assim, deve-se afastar a penalidade de deserção aplicada e conceder a gratuidade de justiça,
de modo que o recurso de apelação, tempestivamente interposto, seja recebido e processado,
remetendo-se os autos a esta instância superior para o exame de todo o mérito da controvérsia, ocasião em que poderá ou não ser mantido o entendimento firmado na sentença
recorrida.
Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, §
1º-A, do CPC, para conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária e determinar o
recebimento e o processamento do recurso de apelação por ele interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030397-86.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0021755-44.2012.4.01.3800
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO SENHORINI
ADVOGADO
: MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por JOSÉ ANTONIO SENHORINI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da
17ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais que deixou de receber o recurso de apelação
interposto pelo agravante contra a sentença proferida nos autos de ação sob o rito ordinário
ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sob o fundamento da deserção.
O agravante alega, em síntese, que se trata de ação de revisão de benefício previdenciário na
qual a parte autora está sendo representada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS
PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS, entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, de modo que descabida a exigência de comprovação da precariedade financeira da
referida associação, o que nem mesmo foi oportunizado à parte autora, importando em cerceamento de defesa; que o magistrado a quo, na sentença, alterou o pólo ativo da relação
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500233

233

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
De acordo com a Súmula 481, do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais."
2. A parte autora, a despeito do fato de haver interposto apelação, não efetuou o preparo do
recurso, nem tampouco coligiu aos autos documentos hábeis à comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Diante da assunção de tal risco pela parte autora, mister reconhecer a deserção do recurso
interposto.
Verifico que na sentença o magistrado a quo alterou o pólo ativo da demanda, para constar a
ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASPB em substituição a Francisco Manoel da Silva, julgou improcedente o pedido de
revisão do benefício previdenciário e condenou a ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASBP ao pagamento de custas (fls.
28/45).
A alteração do pólo ativo deu-se por considerar o juiz que há comunhão/identidade de interesses, dirigentes e procuradores entre tais associações, as quais estariam na verdade
atuando em substituição processual (legitimação extraordinária) aos segurados da Previdência
Social, diversamente da alegada representação processual.
Entretanto, o juiz não pode impedir que a apelação interposta pela parte autora suba ao exame
da segunda instância em razão do não recolhimento de custas que não existiam antes da
prolação da sentença.
Com efeito, na sentença recorrida o magistrado, após alterar o pólo ativo da demanda, condenou as associações autoras no pagamento de custas e ressaltou que "como não ocorreu o
recolhimento de custas iniciais, deverá fazê-lo para requerer o que for de direito, sob pena de
suportar o ônus".
Assevere-se que a parte autora, pessoa física, segurado da Previdência Social, havia requerido
a concessão dos benefícios da assistência judiciária já na petição inicial, afirmando sua pobreza e impossibilidade de arcar com as despesas e demais ônus decorrentes da demanda
(fls.16/25), pedido este reiterado quando da interposição do recurso de apelação (fls. 48/54).
Dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
§ 2º. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será
feita em autos apartados.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Considerando que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer tempo e grau de
jurisdição e que o agravante afirmou a insuficiência de recursos, deve ser concedido o benefício.
Ademais, é de se ver a que parte autora pleiteia a revisão de benefício previdenciário, o que faz
presumir não ter esta condições de arcar com as custas do processo, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária.
Assim, deve-se afastar a penalidade de deserção aplicada e conceder a gratuidade de justiça,
de modo que o recurso de apelação, tempestivamente interposto, seja recebido e processado,
remetendo-se os autos a esta instância superior para o exame de todo o mérito da controvérsia, ocasião em que poderá ou não ser mantido o entendimento firmado na sentença
recorrida.
Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, §
1º-A, do CPC, para conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária e determinar o
recebimento e o processamento do recurso de apelação por ele interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora

Ademais, é de se ver a que parte autora pleiteia a revisão de benefício previdenciário, o que faz
presumir não ter esta condições de arcar com as custas do processo, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária.
Assim, deve-se afastar a penalidade de deserção aplicada e conceder a gratuidade de justiça,
de modo que o recurso de apelação, tempestivamente interposto, seja recebido e processado,
remetendo-se os autos a esta instância superior para o exame de todo o mérito da controvérsia, ocasião em que poderá ou não ser mantido o entendimento firmado na sentença
recorrida.
Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, §
1º-A, do CPC, para conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária e determinar o
recebimento e o processamento do recurso de apelação por ele interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030420-32.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0022028-86.2013.4.01.3800
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO MANOEL DA SILVA
ADVOGADO
: MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por FRANCISCO MANOEL DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 17ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais que deixou de receber o recurso de
apelação interposto pelo agravante contra a sentença proferida nos autos de ação sob o rito
ordinário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sob
o fundamento da deserção.
O agravante alega, em síntese, que se trata de ação de revisão de benefício previdenciário na
qual a parte autora está sendo representada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS
PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS, entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, de modo que descabida a exigência de comprovação da precariedade financeira da
referida associação, o que nem mesmo foi oportunizado à parte autora, importando em cerceamento de defesa; que o magistrado a quo, na sentença, alterou o pólo ativo da relação
processual e condenou a associação no pagamento de custas e honorários, com o que não
concordou a parte autora, que interpôs apelação, declarada deserta na decisão agravada; e
que o juiz de primeiro grau está "perseguindo" a associação pela quantidade de ações previdenciárias ajuizadas.
Requer a concessão de justiça gratuita, com o conseqüente afastamento da exigência de
preparo e remessa da apelação para processo e julgamento.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
À fl. 14, destacou a decisão hostilizada:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500234
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litisconsorte passivo necessário. Precedentes. 2. O benefício de amparo assistencial ao idoso
e ao deficiente foi criado com o intuito de beneficiar as pessoas incapazes de sobreviver sem
a ação estatal, independentemente de contribuição para a Seguridade Social. Para fazer jus ao
benefício o portador de deficiência deve comprovar a doença incapacitante e demonstrar a
hipossuficiência financeira não apenas sua, mas também do núcleo familiar, nos exatos termos
do art. 203, V da Carta Magna e do art. 20 da Lei 8.742/93. 3. Tal benefício tem caráter
assistencialista e não contributivo, com feição temporária, haja vista dever ser revisto a cada
dois anos, para avaliação das condições que lhe deram origem (art. 21, Lei 8742/93). 4.
Apenas foram carreados aos autos atestados, receituários e exames unilaterais, não servindo
à comprovação da incapacidade física e psíquica do beneficiário, que deve ser atestada por
profissional habilitado, como sustentáculo à convicção judicial. 5. Para a comprovação do
requisito objetivo previsto na Lei 8.742/93 e bem municiar o julgador, faz-se necessária, in
casu, a realização de pesquisa sócio-econômica das reais condições de vida da autora. Grifei.6. Sentença anulada, para que seja realizada tanto a perícia médica quanto pesquisa sócioeconômica, elucidativas da questão a ser dirimida e imprescindíveis ao exame do mérito da
causa, para que, somente então, venha a ser decidido o feito. 7. Remessa oficial, tida por
interposta, provida. Apelações prejudicadas.(AC 0028404-11.2001.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, SEGUNDA TURMA, DJ p.64
de 05/06/2006)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, do CPC e artigo 29, XXIV, do
RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030606-55.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0009393-65.2014.8.13.0051
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: SILVANIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: FLORIANO DE OLIVEIRA VON DOLLINGER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao INSS que inicie o pagamento do beneficio na modalidade de
Auxílio-reclusão as requerentes.
Sustenta, em síntese, que a parte autora não juntou qualquer documento comprovando que
tenha feito algum requerimento administrativo perante o Instituto.
Alega que todos os procedimentos do INSS são realizados através de processos administrativos, sendo todos documentados e todas as decisões são comunicadas aos requerentes.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
O auxílio reclusão é regulamentado pelo art. 80 da Lei 8.213/91, para os segurados do Regime
Geral da Previdência Social. Sua finalidade é amparar os dependentes do segurado face à
ausência temporária deste, quando presentes os requisitos do art. 80 da Lei 8.213/91.
O genitor das autoras ainda detinha a condição de segurado ao ser recolhido à prisão.
Esta Corte, na linha da jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento de que "a ausência de
prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro
Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º,
XXXV, da CF, tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à
justiça [cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), 1ª Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se
falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º).
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. PENSÃO POR MORTE.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. CÔNJUGE FALECIDO SEGURADO ESPECIAL.
DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA
DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA.
TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCA-

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030605-70.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0008353-48.2014.8.13.0051
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: POLIANA ALVES DE OLIVEIRA CORNELIO
ADVOGADO
: BRUNO LOMBARDI DE ANDRADE
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela
antecipada e determinou que o INSS inicie o pagamento do Benefício de Prestação Continuada
ao requerente, no prazo de 05 (cinco) dias.
O autor ingressou com a ação visando a condenação do Instituto à implantação de benefício
assistencial (LOAS), o qual havia sido indeferido pela constatação de que o autor não satisfaz
as exigências do art. 20 da Lei nº 8.742/93, que exige impedimento de longo prazo.
Sustenta, em síntese, que foi constatado que a família do autor é capaz de se manter, não se
achando o autor em estado de miserabilidade, já que a renda "per capita" é superior ao limite
legal.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
Esta Corte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento
de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o
segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp
1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao
que estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, eDJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao
princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista
em sentido contrário do Relator.
Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela
pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente,
firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício,
tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança
do direito material alegado; razão, inclusive, para afastar a pretensão do INSS de recebimento
do recurso de apelação em seu duplo efeito.
Observo que o juízo a quo concedeu a tutela antecipada para o pagamento do benefício de
amparo assistencial, previsto no art. 20 da Lei n. 8.742/93, sob o fundamento de constar nos
autos o prévio estudo sócio-econômico do caso, procedimento este considerado indispensável
para o deslinde da questão.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20, DA LEI 8.742/93.
DEFICIÊNCIA E MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA.1. Nos
casos em que a condenação for de valor incerto, inaplicável à espécie a regra inserta no § 2º
do art. 475 do CPC. 2. O benefício da prestação continuada previsto no art. 20 da Lei n.
8.742/93, é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência que
comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua
família, nos termos do art. 1º do Decreto 1.744/95. 3. A realização de perícia médica, bem
como do estudo sócio-econômico ou laudo social são procedimentos essenciais para o julgamento da lide, nos casos em que se busca a concessão de benefício assistencial de amparo
ao portador de deficiência, com fulcro na Lei 8.742/93. Precedentes. Grifei.4. Nulidade da
sentença reconhecida de ofício. Remessa dos autos à instância de origem para a realização de
perícia médica e da pesquisa sócio-econômica. 7. Apelações das partes e remessa oficial, tida
por interposta, prejudicadas.(AC 0018078-86.2004.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL CARLOS OLAVO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.85 de 17/03/2010)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.
DEFICIENTE FÍSICO. ART. 203, V, CF/88. ARTS. 2º, V E 20, §§ 1º, 2º E 3º, DA LEI 8.742/93.
ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE
DE PERÍCIA MÉDICA E PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA. SENTENÇA ANULADA. 1. Nas
ações que versam sobre o benefício assistencial disciplinado pela Lei nº 8.742/93 o INSS é
parte legitima para figurar no pólo passivo da lide. Desnecessária a inclusão da União como
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500235
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TÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do CPC. Igualmente
não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em
jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do
tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta. 2. Esta Corte, na linha da
jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento
administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu
benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe
7.6.2010). Além disso, em respeito ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF, tal exigência não
se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 000551295.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa (Convocado), 1ª Turma, e-DJF1
30.6.2011 p. 251], não havendo, por essa mesma razão, que se falar em violação ao princípio
da separação dos Poderes (CF, art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista em sentido
contrário do Relator. 3. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que
os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total
ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão
da verossimilhança do direito material alegado. Precedentes desta Corte. 4. A pensão por
morte, prevista no artigo 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao conjunto de dependentes de
trabalhador rural, está subordinada à demonstração da condição de dependente de segurado,
nos termos do art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade rural exercida pelo
falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e
robusta. 5. A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido é presumida, conquanto cabível prova em contrário 6. O início de prova material a que se refere a
Lei 8.213/91 foi demonstrado com a juntada de certidão de casamento, na qual consta a sua
ocupação profissional como "do lar" e a do seu cônjuge como "operador de máquinas", bem
como certidão de óbito do cônjuge, em que se verifica a profissão do falecido como "lavrador".
7. A lei 8.213/91, em seu art. 74, considera o termo inicial do pagamento da pensão a data do
requerimento, no âmbito administrativo, mas, na hipótese de o pedido ter sido veiculado na
esfera judicial a jurisprudência da Turma considera que o termo inicial deve ser da data do
ajuizamento da ação. Nesse ponto, merece reforma a sentença, haja vista ter sido o INSS
condenado a conceder o benefício de pensão por morte à autora, a partir da citação, considerando que não houve comprovação da data do pedido administrativo, nos termos do art.
219 do CPC. 8. Dispõe o art. 40, da Lei 8.213/91, que é devido abono anual ao segurado e ao
dependente da Previdência Social, que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Logo, o abono anual é parte
integrante do benefício de pensão por morte, conseqüência lógica de sua concessão 9. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo
único), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, I, e 198, I, do
atual Código Civil. 10. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento)
sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula
111/STJ. 11. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art.
109, § 3º), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a
isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se
tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força
do art. 4º, I, da Lei 9.289/96. 13. É cabível a incidência de multa contra a Fazenda Pública por
atraso na implantação de benefício previdenciário, já que se trata de obrigação de fazer.
Precedentes deste Tribunal e do STJ. Entretanto, uma vez que o INSS tenha implantado o
benefício a partir da data fixada na sentença apelada, resta prejudicada a condenação pelo
pagamento da multa imposta. 14. Implantação do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC,
art. 273), com comunicação imediata à autarquia previdenciária. 15. Apelação do INSS a que
se dá parcial provimento. 16. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento. 17. Recurso adesivo da parte autora a que se dá parcial provimento.
(AC 0032522-22.2007.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.64 de 30/03/2012)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE - AUXÍLIO-RECLUSÃO - NECESSIDADE DE QUE O CONDENADO
SEJA RECOLHIDO À PRISÃO E LÁ MANTIDO PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEGURADO CONDENADO A REGIME SEMI-ABERTO - POSSIBILIDADE DE CONTINUAR
EXERCENDO ATIVIDADES LABORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE BAIXA RENDA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, "em matéria previEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500236

denciária, a não postulação administrativa do benefício não impede a propositura da ação
judicial" (AC 2009.01.99.030692-3/MG, Rel. Desembargadora Federal Ângela Catão, Primeira
Turma, e-DJF1 p.39 de 26/10/2010). Carência de ação decretada na sentença afastada. Exame
do mérito com fundamento no § 3º do art. 515 do CPC. 2. Em consonância com o disposto no
art. 80 da Lei n. 8.213/91, para a concessão do auxílio-reclusão, necessário que o segurado
seja recolhido à prisão e lá permaneça para que o benefício seja mantido. 3. No caso em
apreço, o pai dos autores foi condenado ao cumprimento de pena em regime semi-aberto, que
não impossibilita a prestação de atividade laboral que lhe garanta o próprio sustento e o de sua
família, não se justificando o pagamento do auxílio-reclusão pleiteado. 4. Ademais, não restou
comprovado nos autos o salário percebido pelo pai dos autores, a fim de comprovar a existência de baixa renda para que os dependentes fizessem jus ao benefício. 5. Apelação não
provida.
(AC 0039411-36.2000.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, 1ª
TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.2515 de 02/09/2011)
Correta a decisão ao determinar ao INSS que proceda à implantação do benefício de auxílio
reclusão às autoras.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em razão de sua manifesta improcedência (CPC,
art. 557, caput, do CPC e artigo 29, XXIV, do RITRF1/ª Região).
Comunique-se, por e-mail, ao Juízo a quo.
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030628-16.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0021891-07.2013.4.01.3800
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: RONALDO FARIA DE BARROS
ADVOGADO
: MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por RONALDO FARIA DE BARROS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal
da 17ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais que deixou de receber o recurso de apelação
interposto pelo agravante contra a sentença proferida nos autos de ação sob o rito ordinário
ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sob o fundamento da deserção.
O agravante alega, em síntese, que se trata de ação de revisão de benefício previdenciário na
qual a parte autora está sendo representada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS
PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS, entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, de modo que descabida a exigência de comprovação da precariedade financeira da
referida associação, o que nem mesmo foi oportunizado à parte autora, importando em cerceamento de defesa; que o magistrado a quo, na sentença, alterou o pólo ativo da relação
processual e condenou a associação no pagamento de custas e honorários, com o que não
concordou a parte autora, que interpôs apelação, declarada deserta na decisão agravada; e
que o juiz de primeiro grau está "perseguindo" a associação pela quantidade de ações previdenciárias ajuizadas.
Requer a concessão de justiça gratuita, com o conseqüente afastamento da exigência de
preparo e remessa da apelação para processo e julgamento.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
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Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
À fl. 16, destacou a decisão hostilizada:
De acordo com a Súmula 481, do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais."
2. A parte autora, a despeito do fato de haver interposto apelação (fls. 77/81), não efetuou o
preparo do recurso, nem tampouco coligiu aos autos documentos hábeis à comprovação de
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Diante da assunção de tal risco pela parte autora, mister reconhecer a deserção do recurso
interposto.
Verifico que na sentença o magistrado a quo alterou o pólo ativo da demanda, para constar a
ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASPB em substituição a Ronaldo Faria de Barros, julgou improcedente o pedido com
fundamento na decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário
e condenou a ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS
E COMÉRCIO/ASBP ao pagamento de custas (fls. 27/40).
A alteração do pólo ativo deu-se por considerar o juiz que há comunhão/identidade de interesses, dirigentes e procuradores entre tais associações, as quais estariam na verdade
atuando em substituição processual (legitimação extraordinária) aos segurados da Previdência
Social, diversamente da alegada representação processual.
Entretanto, o juiz não pode impedir que a apelação interposta pela parte autora suba ao exame
da segunda instância em razão do não recolhimento de custas que não existiam antes da
prolação da sentença.
Com efeito, na sentença recorrida o magistrado, após alterar o pólo ativo da demanda, condenou as associações autoras no pagamento de custas e ressaltou que "como não ocorreu o
recolhimento de custas iniciais, deverá fazê-lo para requerer o que for de direito, sob pena de
suportar o ônus".
Assevere-se que a parte autora, pessoa física, segurado da Previdência Social, havia requerido
a concessão dos benefícios da assistência judiciária já na petição inicial, afirmando sua pobreza e impossibilidade de arcar com as despesas e demais ônus decorrentes da demanda (fls.
19/26), pedido este reiterado quando da interposição do recurso de apelação (fls. 43/48).
Dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
§ 2º. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será
feita em autos apartados.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Considerando que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer tempo e grau de jurisdição e que o agravante afirmou a insuficiência de recursos, deve ser concedido o benefício.
Ademais, é de se ver a que parte autora pleiteia a revisão de benefício previdenciário, o que faz
presumir não ter esta condições de arcar com as custas do processo, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária.
Assim, deve-se afastar a penalidade de deserção aplicada e conceder a gratuidade de justiça,
de modo que o recurso de apelação, tempestivamente interposto, seja recebido e processado,
remetendo-se os autos a esta instância superior para o exame de todo o mérito da controvérsia, ocasião em que poderá ou não ser mantido o entendimento firmado na sentença
recorrida.
Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, §
1º-A, do CPC, para conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária e determinar o
recebimento e o processamento do recurso de apelação por ele interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500237

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030793-63.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0062229-57.2012.4.01.3800
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: IVALDE JUVENAL DA SILVA
ADVOGADO
: MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por IVAILDE JUVENAL DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da
17ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais que deixou de receber o recurso de apelação
interposto pelo agravante contra a sentença proferida nos autos de ação sob o rito ordinário
ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sob o fundamento da deserção.
O agravante alega, em síntese, que se trata de ação de revisão de benefício previdenciário na
qual a parte autora está sendo representada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS
PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS, entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, de modo que descabida a exigência de comprovação da precariedade financeira da
referida associação, o que nem mesmo foi oportunizado à parte autora, importando em cerceamento de defesa; que o magistrado a quo, na sentença, alterou o pólo ativo da relação
processual e condenou a associação no pagamento de custas e honorários, com o que não
concordou a parte autora, que interpôs apelação, declarada deserta na decisão agravada; e
que o juiz de primeiro grau está "perseguindo" a associação pela quantidade de ações previdenciárias ajuizadas.
Requer a concessão de justiça gratuita, com o conseqüente afastamento da exigência de
preparo e remessa da apelação para processo e julgamento.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
À fl. 16, destacou a decisão hostilizada:
De acordo com a Súmula 481, do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais."
2. A parte autora, a despeito do fato de haver interposto apelação, não efetuou o preparo do
recurso, nem tampouco coligiu aos autos documentos hábeis à comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Diante da assunção de tal risco pela parte autora, mister reconhecer a deserção do recurso
interposto.
Verifico que na sentença o magistrado a quo alterou o pólo ativo da demanda, para constar a
ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASPB em substituição a Ivailde Juvenal da Silva, julgou improcedente o pedido de revisão
do benefício previdenciário e condenou a ABRAEM/ABRAECON/ANDAC e a ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE EMPRESAS E COMÉRCIO/ASBP ao pagamento de custas (fls. 28/45).
A alteração do pólo ativo deu-se por considerar o juiz que há comunhão/identidade de interesses, dirigentes e procuradores entre tais associações, as quais estariam na verdade
atuando em substituição processual (legitimação extraordinária) aos segurados da Previdência
Social, diversamente da alegada representação processual.
Entretanto, o juiz não pode impedir que a apelação interposta pela parte autora suba ao exame
da segunda instância em razão do não recolhimento de custas que não existiam antes da
prolação da sentença.
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Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Com efeito, a concessão do benefício de auxílio-doença condiciona-se à verificação concomitante dos fatos determinantes, exigidos pelo art. 25, inciso I c/c o art. 59, ambos da Lei n.
8.213/91, quais sejam: inaptidão para o labor ou para a atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias, desde que não seja causada por doença ou lesão existente em data anterior à
filiação ao Regime de Previdência Social, aliado ao cumprimento do período de carência
equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art.
26, II e III, da Lei 8.213/91.
A exegese desses dispositivos legais conduz à conclusão de que, ao trabalhador rural é
assegurado o benefício de auxílio-doença, independente do cumprimento do período de carência de contribuições, desde que comprovada a enfermidade incapacitante, bem como a
condição de rurícola, mediante início razoável de prova material ratificado por depoimentos
testemunhais.
Na hipótese dos autos, o agravado, trabalhador rural com 65 (sessenta e cinco) anos, é
portador de "ateromatose coronária grave" (fl. 37), tendo inclusive feito cateterismo e angioplastia coronariana, conforme se observa dos relatórios médicos apresentados (fls. 36/40),
que concluíram pela incapacidade do agravado para o trabalho.
Quanto à condição de segurado rural, o agravado colacionou aos autos principais os seguintes
documentos: certificado de cadastro de imóvel rural - CCIR, emissão 2006/2007/2008/2009 (fl.
29); recibos de entrega da declaração do ITR, referentes aos exercícios 2011/2013 (fls. 30/32),
constando como contribuinte a esposa do agravado; e comprovante de inscrição estadual de
produtor rural, tendo como responsável a esposa do agravado (fl. 33), o que, neste exame de
cognição sumária, é suficiente para provar o exercício de atividade rurícola do agravado.
Considerando que a situação fática posta nos autos aponta para a incapacidade laborativa do
agravado, entendo, neste exame perfunctório da lide, que deve ser mantida a decisão que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença.
A esse respeito, confiram-se os arestos seguintes:
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ART. 273 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Pedido de reconsideração conhecido como Agravo Regimental e não conhecido nos termos
do art. 293, §1º, do RITRF1.
2. A antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova
inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I e II, do CPC).
3. Consta dos autos relatório médico contemporâneo à data do indeferimento do benefício na
esfera administrativa indicando que a parte agravada é portadora de depressão; hipertensão;
colite e fibromialgia, informando, ainda, que a mesma está incapacitada para o exercício
laboral.
4. A presença da prova inequívoca e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
autoriza a concessão da antecipação da tutela.
5. Agravo não provido.
(AG 0040920-36.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma,e-DJF1 p.59 de 27/08/2010)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMINAÇÃO DE PENA DE MULTA
DIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação de tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca,
se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).

Com efeito, na sentença recorrida o magistrado, após alterar o pólo ativo da demanda, condenou as associações autoras no pagamento de custas e ressaltou que "como não ocorreu o
recolhimento de custas iniciais, deverá fazê-lo para requerer o que for de direito, sob pena de
suportar o ônus".
Assevere-se que a parte autora, pessoa física, segurado da Previdência Social, havia requerido
a concessão dos benefícios da assistência judiciária já na petição inicial, afirmando sua pobreza e impossibilidade de arcar com as despesas e demais ônus decorrentes da demanda (fls.
19/27), pedido este reiterado quando da interposição do recurso de apelação (fls. 48/52).
Dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
§ 2º. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será
feita em autos apartados.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Considerando que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer tempo e grau de
jurisdição e que o agravante afirmou a insuficiência de recursos, deve ser concedido o benefício.
Ademais, é de se ver a que parte autora pleiteia a revisão de benefício previdenciário, o que faz
presumir não ter esta condições de arcar com as custas do processo, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária.
Assim, deve-se afastar a penalidade de deserção aplicada e conceder a gratuidade de justiça,
de modo que o recurso de apelação, tempestivamente interposto, seja recebido e processado,
remetendo-se os autos a esta instância superior para o exame de todo o mérito da controvérsia, ocasião em que poderá ou não ser mantido o entendimento firmado na sentença
recorrida.
Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, §
1º-A, do CPC, para conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária e determinar o
recebimento e o processamento do recurso de apelação por ele interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030935-67.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 8701162014813003
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: CLAUDIO JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: REGIANE MENDES E COSTA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Abre Campo/MG que, em ação sob o rito ordinário ajuizada por
CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da parte autora,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
O agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 273
do CPC, destacando que não há prova inequívoca da incapacidade da parte agravada para as
atividades habituais e que não restou comprovada a qualidade de segurado especial do
agravado, afirmando a necessidade de produção de prova testemunhal.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500238
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0031101-02.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0008522-83.2013.8.13.0111
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA
ADVOGADO
: ANTONIO JOSE PANCOTTI
ADVOGADO
: PATRICIA BROIM PANCOTTI
ADVOGADO
: MARCIA BROIM PANCOTTI MAURI
DECISÃO
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo de instrumento em face de
decisão proferida nos autos da ação previdenciária, ajuizada por Maria Aparecida de Almeida
Barbosa, que concedeu a antecipação de tutela determinando a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez rural, no valor de um salário mínimo, no prazo de 15
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
Alega a parte autora ser portadora de enfermidades incapacitantes. Ingressou na via judicial
requerendo, em antecipação de tutela, a concessão de auxílio-doença.
O juízo a quo deferiu a medida, determinando que o agravante implante em favor do agravado
o benefício previdenciário, na forma pleiteada.
Sustenta que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela com a determinação de
pagamento de parcelas mensais, com o gasto das parcas e escassas verbas públicas, é evento
apto a causar lesão grave ao erário, mormente quando é reduzida ou inviável a possibilidade
de reaver tais parcelas se o pedido ao final for julgado improcedente.
Ressalta a irreversibilidade do provimento antecipado.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório do essencial.
A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e divise a existência de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação ou, ainda, quando reste caracterizado abuso do direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
Diante da situação constatada, resta possível, em tese, a concessão da medida antecipatória
pretendida, o que segue jurisprudência tranqüila no âmbito desta Corte.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AGRAVO RETIDO
NÃO CONHECIDO. TRABALHADORA RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR
PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REQUISITO ETÁRIO.
IMPLEMENTAÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE
CHEFE OU ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 3 1. Não se conhecerá do agravo retido se a parte não requerer
expressamente sua apreciação pelo Tribunal nas razões ou na resposta da apelação (CPC, art.
523, § 1º). 2. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se
convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 3. Comprovada a qualidade de trabalhadora rural
por provas testemunhal e material, na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, a segurada tem direito à aposentadoria pretendida. 4. A "condição de chefe ou arrimo de família não foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, em face do que dispõe o seu art. 226, § 5º" (AC n. 287-60.1999.4.01.4000/PI,
TRF 1ª Região). 5. O fato de a autora ter completado 55 (cinqüenta e cinco) anos em data
anterior à vigência da Lei 8.213/91, não impede a concessão do benefício ora requerido, uma
vez que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, restou assentado o entendimento de que as mulheres, independentemente da condição de chefe ou arrimo da família,
ou de recebimento, pelo cônjuge ou companheiro de benefício previdenciário, possuem direito
à percepção do benefício de aposentadoria por idade (arts. 5º, inciso I, e 201, §7º, II, da
Constituição Federal de 1988). 6. A legislação ora vigente, qual seja, a Lei 8.213/91, é mais
benéfica do que a legislação anterior que regia a matéria, de modo que sua aplicação é devida,
tendo em vista o caráter social da prestação vindicada. 7. A concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 8. O
benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe

2. Configurados os pressupostos legais que autorizam a antecipação de tutela, não merece
censura a r. decisão que deferiu o pedido.
[...]
4. Agravo a que se dá parcial provimento.
(AG 2007.01.00.007053-4/MG, Rel. Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves,
Primeira Turma,e-DJF1 p.95 de 01/04/2008)
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no sentido de ser
possível a concessão de tutela diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.
Sobre o tema, transcrevo entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desse Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
Portanto, deve ser mantida a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ao
agravado, cabendo ao magistrado a quo, após a realização de prova pericial, avaliar a manutenção do benefício concedido.
No tocante à multa diária, entendo que é legítima a sua imposição em face da Fazenda Pública
para o caso de descumprimento de determinação judicial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a aplicação
de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o atraso no
cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o artigo 461 do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1. Esta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a
aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o
atraso no cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o art. 461 do CPC. Precedentes.
2. O pedido de diminuição do valor da multa aplicada pelo Tribunal a quo, formulado somente
nas razões do agravo regimental em análise, configura inovação não admitida nesta fase
processual.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, 6ª Turma, AGA 1246762, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJE 21.06.2010)
Com efeito, o artigo 461, § 4º, do CPC autoriza a fixação das astreintes como meio coercitivo
de cumprimento das prestações de obrigações de fazer.
Entendo perfeitamente cabível a aplicação da referida multa à Fazenda Pública, por descumprimento de obrigação de fazer, como na hipótese dos autos, inexistindo qualquer vedação
legal a tal prática, que objetiva o efetivo cumprimento das ordens judiciais, visando, em último
turno, a prestação jurisdicional eficaz.
Ora, a Fazenda Pública também é obrigada a dar cumprimento às ordens judiciais, dentro do
prazo que lhe é assinalado, visto que ao integrar a lide, o faz na qualidade de jurisdicionado,
não podendo se furtar às regras a todos aplicáveis, sob pena de ferir-se o princípio constitucional da igualdade. Ademais, a lei já prevê prerrogativas suficientes em favor dos entes
públicos, propiciando-lhes melhores condições no embate judicial, motivo pelo qual não se
mostra necessário relevar a multa imposta.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500239
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15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 9. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual
de Cálculos da Justiça Federal. 10. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre
as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a
jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 11. Nas causas ajuizadas perante a
Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está
isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos
estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei
9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 12. Agravo retido não
conhecido. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
(AC 0000145-56.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.139 de 26/03/2014)
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhecerá do agravo retido se a parte não requerer
expressamente sua apreciação pelo Tribunal nas razões ou na resposta da apelação (CPC, art.
523, § 1º). 2. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se
convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 3. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural
por provas testemunhal e material, na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a) segurado(a) tem direito à aposentadoria
pretendida. 4. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao
quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 5. O benefício previdenciário é devido a partir do
requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do
ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC,
Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos
limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 6. A correção monetária e os juros devem incidir
na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 7. A verba honorária é devida em 10%
(dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo
20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 8. Nas causas
ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da
CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção,
o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de
causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º,
inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 9. Agravo
retido não conhecido. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
(AC 0013821-71.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.433 de 28/01/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL PLENA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
concessão do benefício de aposentadoria rural por idade por meio de sentença, não prescinde
da prova testemunhal. Todavia, a mesma restrição não se aplica à implantação do benefício em
sede de antecipação de tutela, quando existam nos autos outros elementos de convicção que
deponham em favor das alegações da parte autora. 2. A qualidade de segurada especial
alegada na inicial apresenta-se plausível e o direito invocado pela parte autora é suscetível de
sofrer grave lesão e de difícil reparação, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário.
Em face dessas circunstâncias e do evidente perigo de perecimento do direito invocado em
razão do decurso do tempo, deve ser mantida a tutela deferida 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(AGA 0000142-19.2012.4.01.0000 / TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES
MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.38 de 07/11/2013)
Contudo, é oportuno anotar que a Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, julgado em 12.2.2014 e ainda pendente de
publicação, consolidou o entendimento de que é necessária a devolução dos valores recebidos
a título de tutela antecipada que venha a ser revogada, apesar da natureza alimentar dos
benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados.
No caso examinado, é inequívoco que a parte deve comprovar situação de segurada e a
condição de enfermidade que enseje o pagamento de auxílio doença ou aposentadoria por
invalidez.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500240

A matéria demanda a produção de prova técnica pericial, não sendo caso de acolher-se
indicação de médico particular para o pronto deferimento do benefício, mesmo porque, há a
possibilidade do segurado postular administrativamente o benefício.
Na prática diária, o que se observa é o deferimento de prestações a pessoas que sequer
comprovaram a condição de segurado, o que indica que não preenchem os requisitos para o
deferimento de antecipação de tutela.
Não se desconhece a situação de penúria que acomete significativa parcela da população, o
que todavia não constitui fundamento jurídico para o deferimento de prestações previdenciárias.
Assim, não se afigura razoável manter a antecipação de tutela deferida, pois caso seja modificado o entendimento em razão do julgamento da apelação, o requerente será obrigado a
restituir os valores que tenham sido percebidos, pois não se aplica o entendimento de percebimento de benefício de boa-fé, já que o deferimento terá sido objeto de tutela precária.
Sobre a devolução dos valores recebidos no curso do processo em caso de reforma da
sentença, assim está a jurisprudência do STJ. Confiram-se, dentre outros:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR FIRMADA
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão
embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido
mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido
pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, decidiu que devem ser devolvidos os valores percebidos a título de tutela antecipada, quando da revogação desta.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para determinar a devolução de valores, com
fundamento no novo entendimento firmado pela Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp.
1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 2.4.2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE
REVOGADA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
possível a devolução de valores pagos a servidor público em razão do cumprimento de decisão
judicial precária.
2. Enfocando o tema sob o viés prevalentemente processual, a Primeira Seção desta Corte no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, ocorrido em 12/2/2014, relator p/
acórdão Ministro Ari Pargendler, assentou a tese de que é legítimo o desconto de valores
pagos aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social- RGPS, em razão do cumprimento de decisão judicial precária posteriormente cassada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.318.313/CE, 1T, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 6.3.2014)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, consolidou o entendimento de que é
dever do titular de direito patrimonial devolver valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AgRg no REsp. 1.360.828/PR, 2T, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2014)
Acrescente-se que após a regular instrução processual em que a prova pericial indique o
cabimento do direito postulado, é possível o deferimento do pedido, o que todavia não se
demonstra na fase processual em que foi concedido.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão que deferiu o
benefício de auxílio doença antes da efetiva conclusão sobre a condição de segurada da parte
requerente e da produção de prova técnica que indique o cabimento do benefício postulado.
Comunique-se ao Juízo a quo para as providências cabíveis. (via e-mail).
No prazo legal, querendo, responda a parte agravada.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
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(AC 0029141-79.2002.4.01.9199 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA
ALVES DA SILVA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.27 de 14/08/2008)
Ademais, é oportuno anotar que a Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, julgado em 12.2.2014 e ainda pendente de
publicação, consolidou o entendimento de que é necessária a devolução dos valores recebidos
a título de tutela antecipada que venha a ser revogada, apesar da natureza alimentar dos
benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados.
Assim, não se afigura razoável manter a antecipação de tutela deferida, pois caso seja modificado o entendimento lançado na sentença em razão do julgamento da apelação, a requerente estará obrigada a restituir os valores que tenham sido percebidos, pois não se aplica
o entendimento de percebimento de benefício de boa-fé, já que o deferimento foi objeto de
tutela precária.
Sobre a devolução dos valores recebidos no curso do processo em caso de reforma da
sentença, assim está a jurisprudência do STJ. Confiram-se, dentre outros:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR FIRMADA
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão
embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido
mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido
pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, decidiu que devem ser devolvidos os valores percebidos a título de tutela antecipada, quando da revogação desta.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para determinar a devolução de valores, com
fundamento no novo entendimento firmado pela Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp.
1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 2.4.2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE
REVOGADA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
possível a devolução de valores pagos a servidor público em razão do cumprimento de decisão
judicial precária.
2. Enfocando o tema sob o viés prevalentemente processual, a Primeira Seção desta Corte no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, ocorrido em 12/2/2014, relator p/
acórdão Ministro Ari Pargendler, assentou a tese de que é legítimo o desconto de valores
pagos aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social- RGPS, em razão do cumprimento de decisão judicial precária posteriormente cassada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.318.313/CE, 1T, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 6.3.2014)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, consolidou o entendimento de que é
dever do titular de direito patrimonial devolver valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AgRg no REsp. 1.360.828/PR, 2T, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2014)
Acrescente-se que caso o julgamento da apelação mantenha o entendimento lançado na
sentença, é possível o deferimento de implantação imediata do benefício, renovando a tutela
antecipada, sem prejuízo do fato de que as parcelas vencidas serão pagas ao final com a
devida atualização monetária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (CPC, art. 557, do CPC e artigo 29, XXIV, do
RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0031902-15.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0033927-79.2014.8.13.0534
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: DALIA JERONIMO DA SILVA
ADVOGADO
: HAMILTON DOS REIS RIBEIRO
DECISÃO
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo de instrumento em face de
decisão que deferiu em antecipação de tutela a concessão do benefício previdenciário requerido na inicial, independentemente de perícia em Juízo.
Entende que a perícia médica realizada pelo INSS goza de presunção de legitimidade e
veracidade, presunção esta que não restou afastada pelos documentos coligidos pela parte,
inexistindo, portanto, prova inequívoca a amparar a incapacidade alegada pelo(a) autor(a).
Sustenta a irreversibilidade da medida antecipatória é evidente, podendo implicar prejuízos
irreparáveis ao Erário, mormente quando reduzida a possibilidade de se reaver tais parcelas se
o pedido for, ao final, julgado improcedente.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e divise a existência de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação ou, ainda, quando reste caracterizado abuso do direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
Na hipótese, o benefício somente poderá ser concedido com a produção de prova em contrário,
que deverá ser realizada em juízo.
De acordo com entendimento deste Tribunal, a existência de conflito entre as conclusões das
perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado(a), e outros laudos
de médicos particulares, quanto à capacidade laborativa do(a) autor(a), afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada
mediante perícia médica realizada em Juízo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERÍCIAS MÉDICAS PRODUZIDAS
PELAS PARTES. CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM
JUÍZO. MULTA. CABIMENTO. 1. A existência de conflito entre as conclusões das perícias
médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado, e outros laudos de médicos
particulares, quanto à capacidade laborativa do autor, afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada mediante perícia
médica realizada em Juízo. 2. Impossibilidade da antecipação dos efeitos da tutela para a
concessão de auxílio-doença, à falta dos requisitos legais, quais sejam, prova inequívoca da
verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC),
sob pena de ocorrer grave lesão ao patrimônio público. 3. "Conquanto possível a fixação de
multa cominatória contra a Fazenda Pública, no caso de descumprimento de obrigação de
fazer, sua cominação exige a existência de efetivo descumprimento ao comando judicial exarado, situação inocorrente na espécie" (AC 2001.34.00.022735-5/DF, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.18 de 17/03/2005). 4. Agravo a que
se dá provimento.
(AG 0072141-37.2009.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE
ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.227 de 21/06/2010)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 1. Por força do disposto no art. 59 da Lei nº
8.213/91, o benefício do auxílio-doença exige a incapacidade do segurado para o seu trabalho
ou para sua atividade habitual. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez, segundo o art.
422 do mesmo diploma legal, pressupõe: doença definitivamente incapacitante para o trabalho
e o cumprimento da carência exigida no art. 25, I3, da Lei 8.213/91. 3. In casu, como não foram
produzidas provas em Juízo referentes à incapacidade do autor, é imprescindível a dilação
probatória, mormente pela necessidade de realização de perícia médica a cargo do Juízo a
quo, padecendo de nulidade o decisum. 4. Apelação do INSS e remessa oficial providas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500241
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(AC 0029141-79.2002.4.01.9199 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA
ALVES DA SILVA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.27 de 14/08/2008)
Ademais, é oportuno anotar que a Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, julgado em 12.2.2014 e ainda pendente de
publicação, consolidou o entendimento de que é necessária a devolução dos valores recebidos
a título de tutela antecipada que venha a ser revogada, apesar da natureza alimentar dos
benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados.
Assim, não se afigura razoável manter a antecipação de tutela deferida, pois caso seja modificado o entendimento lançado na sentença em razão do julgamento da apelação, a requerente estará obrigada a restituir os valores que tenham sido percebidos, pois não se aplica
o entendimento de percebimento de benefício de boa-fé, já que o deferimento foi objeto de
tutela precária.
Sobre a devolução dos valores recebidos no curso do processo em caso de reforma da
sentença, assim está a jurisprudência do STJ. Confiram-se, dentre outros:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR FIRMADA
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão
embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido
mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido
pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, decidiu que devem ser devolvidos os valores percebidos a título de tutela antecipada, quando da revogação desta.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para determinar a devolução de valores, com
fundamento no novo entendimento firmado pela Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp.
1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 2.4.2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE
REVOGADA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
possível a devolução de valores pagos a servidor público em razão do cumprimento de decisão
judicial precária.
2. Enfocando o tema sob o viés prevalentemente processual, a Primeira Seção desta Corte no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, ocorrido em 12/2/2014, relator p/
acórdão Ministro Ari Pargendler, assentou a tese de que é legítimo o desconto de valores
pagos aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social- RGPS, em razão do cumprimento de decisão judicial precária posteriormente cassada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.318.313/CE, 1T, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 6.3.2014)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, consolidou o entendimento de que é
dever do titular de direito patrimonial devolver valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AgRg no REsp. 1.360.828/PR, 2T, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2014)
Acrescente-se que caso o julgamento da apelação mantenha o entendimento lançado na
sentença, é possível o deferimento de implantação imediata do benefício, renovando a tutela
antecipada, sem prejuízo do fato de que as parcelas vencidas serão pagas ao final com a
devida atualização monetária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (CPC, art. 557, do CPC e artigo 29, XXIV, do
RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0031912-59.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0033737-19.2014.8.13.0534
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: SILVANIA CONCEICAO DA FONSECA
ADVOGADO
: ANISIO AMORIM GONCALVES
DECISÃO
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo de instrumento em face de
decisão que deferiu em antecipação de tutela a concessão do benefício previdenciário requerido na inicial, independentemente de perícia em Juízo.
Entende que a perícia médica realizada pelo INSS goza de presunção de legitimidade e
veracidade, presunção esta que não restou afastada pelos documentos coligidos pela parte,
inexistindo, portanto, prova inequívoca a amparar a incapacidade alegada pelo(a) autor(a).
Sustenta a irreversibilidade da medida antecipatória é evidente, podendo implicar prejuízos
irreparáveis ao Erário, mormente quando reduzida a possibilidade de se reaver tais parcelas se
o pedido for, ao final, julgado improcedente.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e divise a existência de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação ou, ainda, quando reste caracterizado abuso do direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
Na hipótese, o benefício somente poderá ser concedido com a produção de prova em contrário,
que deverá ser realizada em juízo.
De acordo com entendimento deste Tribunal, a existência de conflito entre as conclusões das
perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado(a), e outros laudos
de médicos particulares, quanto à capacidade laborativa do(a) autor(a), afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada
mediante perícia médica realizada em Juízo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERÍCIAS MÉDICAS PRODUZIDAS
PELAS PARTES. CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM
JUÍZO. MULTA. CABIMENTO. 1. A existência de conflito entre as conclusões das perícias
médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado, e outros laudos de médicos
particulares, quanto à capacidade laborativa do autor, afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada mediante perícia
médica realizada em Juízo. 2. Impossibilidade da antecipação dos efeitos da tutela para a
concessão de auxílio-doença, à falta dos requisitos legais, quais sejam, prova inequívoca da
verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC),
sob pena de ocorrer grave lesão ao patrimônio público. 3. "Conquanto possível a fixação de
multa cominatória contra a Fazenda Pública, no caso de descumprimento de obrigação de
fazer, sua cominação exige a existência de efetivo descumprimento ao comando judicial exarado, situação inocorrente na espécie" (AC 2001.34.00.022735-5/DF, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.18 de 17/03/2005). 4. Agravo a que
se dá provimento.
(AG 0072141-37.2009.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE
ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.227 de 21/06/2010)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 1. Por força do disposto no art. 59 da Lei nº
8.213/91, o benefício do auxílio-doença exige a incapacidade do segurado para o seu trabalho
ou para sua atividade habitual. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez, segundo o art.
422 do mesmo diploma legal, pressupõe: doença definitivamente incapacitante para o trabalho
e o cumprimento da carência exigida no art. 25, I3, da Lei 8.213/91. 3. In casu, como não foram
produzidas provas em Juízo referentes à incapacidade do autor, é imprescindível a dilação
probatória, mormente pela necessidade de realização de perícia médica a cargo do Juízo a
quo, padecendo de nulidade o decisum. 4. Apelação do INSS e remessa oficial providas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500242
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DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Abre Campo/MG que, em ação sob o rito ordinário ajuizada por
SEBASTIÃO CLÉRIO SAMPAIO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos
reais).
O agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 273
do CPC, destacando que não há prova inequívoca da incapacidade da parte agravada.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Com efeito, a concessão do benefício de auxílio-doença condiciona-se à verificação concomitante dos fatos determinantes, exigidos pelo art. 25, inciso I c/c o art. 59, ambos da Lei n.
8.213/91, quais sejam: inaptidão para o labor ou para a atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias, desde que não seja causada por doença ou lesão existente em data anterior à
filiação ao Regime de Previdência Social, aliado ao cumprimento do período de carência
equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art.
26, II e III, da Lei 8.213/91.
A exegese desses dispositivos legais conduz à conclusão de que, ao trabalhador rural é
assegurado o benefício de auxílio-doença, independente do cumprimento do período de carência de contribuições, desde que comprovada a enfermidade incapacitante, bem como a
condição de rurícola, mediante início razoável de prova material ratificado por depoimentos
testemunhais.
Quanto à qualidade de segurado do agravado, não há controvérsia nos autos.
Em relação ao requisito da incapacidade, verifica-se que o agravado, trabalhador rural com 54
(cinqüenta e quatro) anos, é portador de "lombociatalgia persistente associado a lesão discal
no segmento lombo sacro L5 S1", conforme se observa dos relatórios médicos constantes dos
autos (fls. 33/36 e 255).
Considerando que a situação fática posta nos autos aponta para a incapacidade laborativa do
agravado, entendo, neste exame perfunctório da lide, que deve ser mantida a decisão que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença.
A esse respeito, confiram-se os arestos seguintes:
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ART. 273 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Pedido de reconsideração conhecido como Agravo Regimental e não conhecido nos termos
do art. 293, §1º, do RITRF1.
2. A antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova
inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I e II, do CPC).
3. Consta dos autos relatório médico contemporâneo à data do indeferimento do benefício na
esfera administrativa indicando que a parte agravada é portadora de depressão; hipertensão;
colite e fibromialgia, informando, ainda, que a mesma está incapacitada para o exercício
laboral.
4. A presença da prova inequívoca e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
autoriza a concessão da antecipação da tutela.
5. Agravo não provido.
(AG 0040920-36.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma,e-DJF1 p.59 de 27/08/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0032420-05.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0035988-75.2014.4.01.3800
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: FRIDA WILKE ALVES BASQUES
ADVOGADO
: ROSELI JAWOROSKI DE CAMPOS
ADVOGADO
: AMANDA RANGEL DE SOUZA ROCHA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por FRIDA WILKE ALVES BASQUES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 15ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos da Ação Ordinária
proposta contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, declinou da competência para o processamento e julgamento da causa em favor de uma das Varas do Juizado
Especial Federal.
A agravante alega que o valor da causa na desaposentação, para fins de fixação da competência, deverá ser feito com base na integralidade do novo benefício que a requerente
pretende receber, multiplicando-se tal valor por uma prestação anual (13 parcelas), conforme
determinação do art. 260 do CPC, haja vista que na desaposentação, a autora busca um novo
benefício previdenciário, e não apenas uma simples revisão, que ensejaria, então, o cômputo
apenas das diferenças entre a renda percebida e a revisada.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
No presente caso, a agravante pretende a condenação do agravado para conceder um novo
benefício de aposentadoria com a renúncia do benefício que atualmente recebe.
Ou seja, a pretensão autoral é o cancelamento da atual aposentadoria e a obtenção de nova
aposentadoria, mais vantajosa. Não se trata de simples majoração do benefício atual. Assim, o
valor da causa deve refletir o benefício previdenciário pleiteado.
Desse modo, o valor atribuído à causa deve corresponder ao valor do novo benefício pretendido, qual seja, R$ 4.159,00 (quatro mil, cento e cinqüenta e nove reais), somado a 12
prestações mensais, por expressa previsão do CPC.
Face o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, §1º-A, do CPC,
para cassar a decisão agravada, determinando a manutenção do feito na vara de origem.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0032501-51.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001761-74.2010.8.13.0003
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: SEBASTIAO CLERIO SAMPAIO
ADVOGADO
: CINTHIA APARECIDA BRAGA PINHEIRO DE PINHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500243
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Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0032516-20.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0012950-10.2014.8.13.0003
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: CLEUZA DE MIRANDA
ADVOGADO
: CINTHIA APARECIDA BRAGA PINHEIRO DE PINHO
ADVOGADO
: LUCELIA BOTELHO PAIVA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Abre Campo/MG, que, em ação sob o rito ordinário ajuizada por
CLEUZA DE MIRANDA LIMA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, a princípio, em
R$ 40.000,00, em favor da autora.
O agravante sustenta, em síntese, que (a) há necessidade de realização de prova pericial para
atestar a incapacidade para o trabalho; (b) houve perícia médica realizada no processo administrativo que reconheceu a capacidade da autora para o trabalho, o que prejudica o juízo da
verossimilhança da alegação; e (c) há risco de irreversibilidade do provimento, pois os valores
pagos dificilmente serão passíveis de repetição. Alega, ao final, ser descabida a sanção
pecuniária imposta.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Na hipótese em apreço, o Juiz de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a concessão do benefício de auxílio-doença à agravada por decisão cujos trechos
transcrevo a seguir:
In casu, fora satisfatoriamente demonstrada, documentalmente, a permanência da incapacidade laborativa da parte autora, consoante laudo médico acoplado e demais documentos
acoplados aos autos (ff. 22/24).
Conforme documento de f. 22, a autora possui dificuldade de deambular, dores na coluna e
hipertensão arterial, estando incapacitada para exercer sua atividade laborativa".
Assim, havendo prova inequívoca e verossimilhança da assertiva autoral, o deferimento da
antecipação de tutela se impõe.
[...] (Fl. 13).
Verifico que na petição inicial da ação principal, a parte autora sustenta que é trabalhadora
rural, com 40 (quarenta) anos de idade e que se encontra com "dificuldade de deambular, dores
na coluna e hipertensão arterial" (fl. 19), estando incapacitada para suas atividades laborativas
campesinas.
Por sua vez, o INSS não acostou aos autos cópias de todos os documentos referidos pela parte
autora na exordial da ação ordinária e citados pelo magistrado na decisão agravada e que
justificaram o deferimento da antecipação da tutela ora impugnada.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMINAÇÃO DE PENA DE MULTA
DIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação de tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca,
se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Configurados os pressupostos legais que autorizam a antecipação de tutela, não merece
censura a r. decisão que deferiu o pedido.
[...]
4. Agravo a que se dá parcial provimento.
(AG 2007.01.00.007053-4/MG, Rel. Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves,
Primeira Turma,e-DJF1 p.95 de 01/04/2008)
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no sentido de ser
possível a concessão de tutela diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.
Sobre o tema, transcrevo entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desse Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
Portanto, deve ser mantida a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ao
agravado, cabendo ao magistrado a quo, após a realização de nova prova pericial, avaliar a
manutenção do benefício concedido.
No tocante à multa diária, entendo que é legítima a sua imposição em face da Fazenda Pública
para o caso de descumprimento de determinação judicial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a aplicação
de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o atraso no
cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o artigo 461 do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1. Esta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a
aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o
atraso no cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o art. 461 do CPC. Precedentes.
2. O pedido de diminuição do valor da multa aplicada pelo Tribunal a quo, formulado somente
nas razões do agravo regimental em análise, configura inovação não admitida nesta fase
processual.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, 6ª Turma, AGA 1246762, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJE 21.06.2010)
Com efeito, o artigo 461, § 4º, do CPC autoriza a fixação das astreintes como meio coercitivo
de cumprimento das prestações de obrigações de fazer.
Entendo perfeitamente cabível a aplicação da referida multa à Fazenda Pública, por descumprimento de obrigação de fazer, como na hipótese dos autos, inexistindo qualquer vedação
legal a tal prática, que objetiva o efetivo cumprimento das ordens judiciais, visando, em último
turno, a prestação jurisdicional eficaz.
Ora, a Fazenda Pública também é obrigada a dar cumprimento às ordens judiciais, dentro do
prazo que lhe é assinalado, visto que ao integrar a lide, o faz na qualidade de jurisdicionado,
não podendo se furtar às regras a todos aplicáveis, sob pena de ferir-se o princípio constitucional da igualdade. Ademais, a lei já prevê prerrogativas suficientes em favor dos entes
públicos, propiciando-lhes melhores condições no embate judicial, motivo pelo qual não se
mostra necessário relevar a multa imposta.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500244
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A autarquia previdenciária acostou aos autos apenas cópia do laudo pericial realizado administrativamente, que negou a concessão do vindicado benefício, que não é suficiente para a
análise da incapacidade da autora.
É necessária a cópia dos atestados e exames médicos particulares que justificaram o deferimento da antecipação da tutela ora impugnada.
Portanto, ausentes documentos necessários ao deslinde da questão, deve ser mantida a
decisão que concedeu à agravada o benefício previdenciário de auxílio-doença.
No tocante à multa diária, entendo que é legítima a sua imposição em face da Fazenda Pública
para o caso de descumprimento de determinação judicial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a aplicação
de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o atraso no
cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o artigo 461 do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1. Esta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a
aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o
atraso no cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o art. 461 do CPC. Precedentes.
2. O pedido de diminuição do valor da multa aplicada pelo Tribunal a quo, formulado somente
nas razões do agravo regimental em análise, configura inovação não admitida nesta fase
processual.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, 6ª Turma, AGA 1246762, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJE 21.06.2010)
Com efeito, o artigo 461, § 4º, do CPC autoriza a fixação das astreintes como meio coercitivo
de cumprimento das prestações de obrigações de fazer.
Entendo perfeitamente cabível a aplicação da referida multa à Fazenda Pública, por descumprimento de obrigação de fazer, como na hipótese dos autos, inexistindo qualquer vedação
legal a tal prática, que objetiva o efetivo cumprimento das ordens judiciais, visando, em último
turno, a prestação jurisdicional eficaz.
Ora, a Fazenda Pública também é obrigada a dar cumprimento às ordens judiciais, dentro do
prazo que lhe é assinalado, visto que ao integrar a lide, o faz na qualidade de jurisdicionado,
não podendo se furtar às regras a todos aplicáveis, sob pena de ferir-se o princípio constitucional da igualdade. Ademais, a lei já prevê prerrogativas suficientes em favor dos entes
públicos, propiciando-lhes melhores condições no embate judicial, motivo pelo qual não se
mostra necessário relevar a multa imposta.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, caput,
do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0033285-28.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0026248-90.2014.8.13.0481
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ADRIANA DE MATOS SANTANA
ADVOGADO
: MARIA LENY MUNDIM COSTA DE PAULA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Patrocínio/MG que, nos autos de ação sob o rito ordinário
ajuizada por ADRIANA DE MATOS SANTANA, deferiu o pedido de antecipação de tutela para
determinar a concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho.
Verifico que a agravada postula nos autos principais a concessão de benefício de auxíliodoença por acidente de trabalho (fls. 23/36).
No julgamento do recurso extraordinário 176.532-1-SC, Relator para o Acórdão Ministro Nelson
Jobim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
Compete à Justiça comum dos Estados processar e julgar as ações de acidente do trabalho
(CF, art. 109, inc. I). Recurso não conhecido. (DJ 20.11.1998.)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500245

O mesmo entendimento foi adotado pela Suprema Corte no julgamento do RE 351.528, Relator
Ministro Moreira Alves, in verbis:
COMPETÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO ORIUNDO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
JUSTIÇA COMUM.
Ao julgar o RE 176.532, o Plenário desta Corte reafirmou o entendimento de ambas as Turmas
(assim, no RE 169632, 1ª Turma, e no AGRG, 2ª Turma) no sentido de que a competência para
julgar causa relativa a reajuste de benefício oriundo de acidente do trabalho é da Justiça
Comum, porquanto, se essa Justiça é competente para julgar as causas de acidente do
trabalho por força do disposto na parte final do inciso I do artigo 109 da Constituição, será ela
igualmente competente para julgar o pedido de reajuste desse benefício que é objeto de causa
que não deixa de ser relativa a acidente dessa natureza, até porque o acessório segue a sorte
do principal.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido. (DJ 17.04.1998.)
Assim, o Pretório Excelso consolidou o entendimento sobre o tema no enunciado da Súmula
235, que transcrevo:
Súmula 235/STF.
É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Cível Comum, inclusive em
segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.
Diante da orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, não
cabe mais discussão acerca da competência para o processo e julgamento de ação de concessão de benefício oriundo de acidente do trabalho.
Esta Primeira Turma, no julgamento da REO N. 2002.35.00.010570-8/GO, por unanimidade,
também assentou esse entendimento:
CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CF/88.
SENTENÇA ANULADA.
1. "Nos termos do art. 109, I, da CF/88, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar
ação de reajuste, revisão de cálculo e restabelecimento de benefício decorrente de acidente do
trabalho, em razão do objeto da causa manter a natureza acidentária". Precedentes.
2. Assim, forçoso é o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processar e
julgar feito, remetendo-se os autos para a Justiça Estadual para tal desiderato.
3. Remessa oficial provida para anular a sentença proferida e os demais atos decisórios.
(TRF 1ª Região, 2ª Turma, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, DJ de
09/11/2006, p.11)
Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino o envio dos autos para o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0034025-83.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0010755-05.2014.8.13.0051
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA BELARMINO FERNANDES
ADVOGADO
: ANDREONE LUIS BERNARDES
DECISÃO
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo de instrumento em face de
decisão que deferiu em antecipação de tutela a concessão do benefício previdenciário requerido na inicial, independentemente de perícia em Juízo.
O agravante sustenta, em síntese: a) a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança e
de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) que a perícia médica realizada
pelo INSS goza de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta que não restou
afastada pelos documentos coligidos pela parte; e c) a irreversibilidade da medida antecipatória
deferida.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
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A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e divise a existência de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação ou, ainda, quando reste caracterizado abuso do direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
No caso dos autos, em meio à documentação trazida aos autos pela autora, estão laudos
médicos, atestados e outros documentos que evidenciam, ao menos em cognição sumária, sua
atual incapacidade para as atividades laborais.
Por outro lado, compulsando os autos do recurso verifico não haver cópia da perícia médica
realizada pelo INSS ou documentos outros capazes de refutar os elementos de prova coligidos
pelo(a) autor(a), não obstante as alegações recursais tecidas pela entidade agravante.
Neste contexto, em exame perfunctório pertinente a esta via recursal, vislumbro que a situação
fática em exame aponta para a incapacidade laborativa da agravada, o que recomenda a
manutenção da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a concessão do benefício previdenciário nos moldes requeridos.
É farta a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA POR PROVA PERICIAL, QUANDO O AUTOR OSTENTAVA A
QUALIDADE DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (5)
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Conquanto tenha a parte autora requerido na inicial o benefício de amparo assistencial, nada
impede o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, convertido em aposentadoria por
invalidez, desde que preenchidos os pressupostos legais.
3. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade total para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
4. Comprovada a qualidade de segurado do autor e a incapacidade para o trabalho, ele tem
direito ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria
por invalidez.
5. O benefício de auxílio-doença foi indevidamente cessado, de modo que o termo inicial deve
se dar a partir da referida cessação indevida. Quanto à conversão do benefício de auxíliodoença em aposentadoria por invalidez, entendo que esta deve se dar a partir do ajuizamento
da ação.
........................................................................................................................
9. Apelação não provida e remessa oficial parcialmente provida.
(AC 0024607-43.2012.4.01.9199 / BA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO,
PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.146 de 09/04/2014)
PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PRESSUPOSTOS DO ART.
273, I E II, DO CPC - PRESENÇA - LIMINAR CONCEDIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
- VEDAÇÕES - NÃO INCIDÊNCIA. 1. Havendo requerimento do autor, e, tendo vislumbrado o
prolator da decisão recorrida a existência de prova inequívoca, convincente da verossimilhança
da alegação, além da presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
tem-se por satisfeitos os pressupostos legais insertos no art. 273, e, I e II, do CPC, para o
deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 2. Em sede de antecipação dos efeitos da
tutela, uma vez atendidos os pressupostos legais insertos no art. 273, I e II, do CPC, e, não se
configurando nenhuma das vedações previstas nas Leis nºs 4.348/64, 5.021/66, e, 8.437/92, é
lícito conceder a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. 3. In casu, o
benefício foi concedido ao argumento de que o requerente, ora agravado, já havia demonstrado, sobretudo por intermédio de relatórios e atestados médicos, possuir idade avançada e
ser portador de lombalgia e cervicoalgia crônicas, com sinais de osteoartrose de coluna lombar
e cervical, além de hérnia discal, comprometendo severamente sua capacidade laborativa,
sendo incapaz do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 4. Decisão de antecipação dos efeitos da tutela mantida. 5. Agravo de instrumento desprovido. (AG 000815233.2004.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO,
PRIMEIRA TURMA, DJ p.40 de 11/10/2004)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500246

Ademais, é Induvidoso que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no sentido
de ser possível a concessão de tutela diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.
Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENSÃO POR
MORTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SENTENÇA TRABALHISTA.
1. Esta Corte, respaldada em precedentes do S.T.F. já fixou que a antecipação de tutela de
pedido de benefício previdenciário não encontra óbice na legislação pátria, desde que presentes os requisitos do art. 273 e seguintes do C.P.C.
2. A sentença transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho, com debate e produção
de prova testemunhal, serve como prova para reconhecer a condição de segurado obrigatório
da previdência, especialmente se ajuizada antes de ocorrida a prescrição das contribuições
previdenciárias devidas.
3. Inexistência nos autos de prova a sustentar as alegações do agravante e capazes de afastar
a verossimilhança do alegado, afirmada pelo juiz a quo.
4. Agravo de Instrumento improvido.
(AG 0039914-72.2001.4.01.0000 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES,
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL IRAN VELASCO NASCIMENTO (CONV.), SEGUNDA TURMA, DJ
p.62 de 23/06/2004) (grifo meu)
Desta forma, não vislumbro impedimento, por ora, para que seja mantida a concessão do
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte agravada, cabendo ao juízo a quo o exame
quanto à necessidade ou não de manutenção do benefício concedido à luz dos esclarecimentos e conclusões obtidos na perícia judicial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, do CPC e artigo 29, XXIV, do
RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0034194-70.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0000738-13.2011.8.05.0155
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MAYANNA APARECIDA LIMA PINTO
ADVOGADO
: LUCIANA ALMEIDA ROCHA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pela MMª.
Juíza de Direito da Comarca de Macarani/BA que, em ação sob o rito ordinário ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da parte autora.
O agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 273
do CPC, destacando que não há prova inequívoca da incapacidade da parte agravada para as
atividades habituais e que não restou comprovada a qualidade de segurado especial do
agravado, afirmando a necessidade de produção de prova testemunhal.
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O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Com efeito, a concessão do benefício de auxílio-doença condiciona-se à verificação concomitante dos fatos determinantes, exigidos pelo art. 25, inciso I c/c o art. 59, ambos da Lei n.
8.213/91, quais sejam: inaptidão para o labor ou para a atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias, desde que não seja causada por doença ou lesão existente em data anterior à
filiação ao Regime de Previdência Social, aliado ao cumprimento do período de carência
equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art.
26, II e III, da Lei 8.213/91.
A exegese desses dispositivos legais conduz à conclusão de que, ao trabalhador rural é
assegurado o benefício de auxílio-doença, independente do cumprimento do período de carência de contribuições, desde que comprovada a enfermidade incapacitante, bem como a
condição de rurícola, mediante início razoável de prova material ratificado por depoimentos
testemunhais.
Na hipótese dos autos, o agravado, trabalhador rural com 58 (cinqüenta e oito) anos, é portador
de "hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca" (fl. 18), conforme se observa do
laudo médico apresentado (fl. 18), que concluiu pela incapacidade do agravado para o trabalho.
Quanto à condição de segurado rural, o agravado colacionou aos autos principais sua certidão
de casamento (fl. 29), na qual está qualificado como lavrador, o que, neste exame de cognição
sumária, é suficiente para provar o exercício de atividade rurícola do agravado.
Considerando que a situação fática posta nos autos aponta para a incapacidade laborativa do
agravado, entendo, neste exame perfunctório da lide, que deve ser mantida a decisão que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença.
A esse respeito, confiram-se os arestos seguintes:
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ART. 273 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Pedido de reconsideração conhecido como Agravo Regimental e não conhecido nos termos
do art. 293, §1º, do RITRF1.
2. A antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova
inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I e II, do CPC).
3. Consta dos autos relatório médico contemporâneo à data do indeferimento do benefício na
esfera administrativa indicando que a parte agravada é portadora de depressão; hipertensão;
colite e fibromialgia, informando, ainda, que a mesma está incapacitada para o exercício
laboral.
4. A presença da prova inequívoca e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
autoriza a concessão da antecipação da tutela.
5. Agravo não provido.
(AG 0040920-36.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma,e-DJF1 p.59 de 27/08/2010)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMINAÇÃO DE PENA DE MULTA
DIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação de tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca,
se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500247

2. Configurados os pressupostos legais que autorizam a antecipação de tutela, não merece
censura a r. decisão que deferiu o pedido.
[...]
4. Agravo a que se dá parcial provimento.
(AG 2007.01.00.007053-4/MG, Rel. Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves,
Primeira Turma,e-DJF1 p.95 de 01/04/2008)
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no sentido de ser
possível a concessão de tutela diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.
Sobre o tema, transcrevo entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desse Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
Portanto, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para
determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ao agravado.
No tocante à multa diária, entendo que é legítima a sua imposição em face da Fazenda Pública
para o caso de descumprimento de determinação judicial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a aplicação
de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o atraso no
cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o artigo 461 do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1. Esta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a
aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o
atraso no cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o art. 461 do CPC. Precedentes.
2. O pedido de diminuição do valor da multa aplicada pelo Tribunal a quo, formulado somente
nas razões do agravo regimental em análise, configura inovação não admitida nesta fase
processual.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, 6ª Turma, AGA 1246762, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJE 21.06.2010)
Com efeito, o artigo 461, § 4º, do CPC autoriza a fixação das astreintes como meio coercitivo
de cumprimento das prestações de obrigações de fazer.
Entendo perfeitamente cabível a aplicação da referida multa à Fazenda Pública, por descumprimento de obrigação de fazer, como na hipótese dos autos, inexistindo qualquer vedação
legal a tal prática, que objetiva o efetivo cumprimento das ordens judiciais, visando, em último
turno, a prestação jurisdicional eficaz.
Ora, a Fazenda Pública também é obrigada a dar cumprimento às ordens judiciais, dentro do
prazo que lhe é assinalado, visto que ao integrar a lide, o faz na qualidade de jurisdicionado,
não podendo se furtar às regras a todos aplicáveis, sob pena de ferir-se o princípio constitucional da igualdade. Ademais, a lei já prevê prerrogativas suficientes em favor dos entes
públicos, propiciando-lhes melhores condições no embate judicial, motivo pelo qual não se
mostra necessário relevar a multa imposta.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora

247

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
produzidas provas em Juízo referentes à incapacidade do autor, é imprescindível a dilação
probatória, mormente pela necessidade de realização de perícia médica a cargo do Juízo a
quo, padecendo de nulidade o decisum. 4. Apelação do INSS e remessa oficial providas.
(AC 0029141-79.2002.4.01.9199 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA
ALVES DA SILVA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.27 de 14/08/2008)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, do CPC e artigo 29, XXIV, do
RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0035917-27.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0009013-42.2014.8.13.0051
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: SEBASTIAO NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GILCILENE ALVES DE FARIA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Bambuí/MG que, em ação sob o rito ordinário ajuizada por
SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a implementação do benefício previdenciário de auxílio-doença.
O agravante sustenta, em síntese, que foram realizadas diversas perícias médicas e todas
constataram a ausência de incapacidade laborativa do agravado, o que afasta a verossimilhança do direito alegado.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Com efeito, a concessão do benefício de auxílio-doença condiciona-se à verificação concomitante dos fatos determinantes, exigidos pelo art. 25, inciso I c/c o art. 59, ambos da Lei n.
8.213/91, quais sejam: inaptidão para o labor ou para a atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias, desde que não seja causada por doença ou lesão existente em data anterior à
filiação ao Regime de Previdência Social, aliado ao cumprimento do período de carência
equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art.
26, II, e III, da Lei 8.213/91.
A exegese desses dispositivos legais conduz à conclusão de que, ao trabalhador rural é
assegurado o benefício de auxílio-doença, independente do cumprimento do período de carência de contribuições, desde que comprovada a enfermidade incapacitante, bem como a
condição de rurícola, mediante início razoável de prova material ratificado por depoimentos
testemunhais.
Quanto à qualidade de segurado do agravado, não há controvérsia nos autos.
Em relação ao requisito da incapacidade, verifica-se que o agravado, trabalhador rural 59
(cinqüenta e nove) anos de idade, é portador de gonartrose (CID M-17-1), consoante comprovam os atestados médicos colacionados aos autos (fls. 49/56), os quais destacam que o
agravado encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades laborativas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0035449-63.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 388140012682
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: DORINHA VINHAL DOS SANTOS
ADVOGADO
: EULER FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de
tutela antecipada que objetivava o restabelecimento de auxílio-doença e sua ulterior conversão
em aposentadoria por invalidez, independentemente de perícia em Juízo.
Alega, em síntese, que é filiada a previdência social e que requereu o benefício de auxílio
doença de forma administrativa, sendo-lhe negado pela autarquia federal ré, ao fundamento de
não ter sido constatada incapacidade laboral.
Sustenta que a despeito do entendimento administrativo, continua incapacitado(a) para o trabalho.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
Não assiste razão à parte agravante. Senão vejamos.
O benefício pretendido demanda a produção de prova, que em juízo deve observar o contraditório.
De acordo com entendimento deste Tribunal, a existência de conflito entre as conclusões das
perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado(a), e outros laudos
de médicos particulares, quanto à capacidade laborativa do(a) autor(a), afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada
mediante perícia médica realizada em Juízo.
Desta forma, o benefício, se cabível, somente poderá ser restabelecido com a produção de
prova pericial perante o juízo.
A não realização, até o presente momento, de prova pericial feita em juízo, a comprovar as
alegações do(a) agravante impedem o deferimento da tutela requerida.
In casu, inexistindo prova inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício previdenciário, a concessão dos efeitos da antecipação
dos efeitos da tutela configura manifesta e grave lesão ao patrimônio público.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERÍCIAS MÉDICAS PRODUZIDAS
PELAS PARTES. CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM
JUÍZO. MULTA. CABIMENTO. 1. A existência de conflito entre as conclusões das perícias
médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado, e outros laudos de médicos
particulares, quanto à capacidade laborativa do autor, afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada mediante perícia
médica realizada em Juízo. 2. Impossibilidade da antecipação dos efeitos da tutela para a
concessão de auxílio-doença, à falta dos requisitos legais, quais sejam, prova inequívoca da
verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC),
sob pena de ocorrer grave lesão ao patrimônio público. 3. "Conquanto possível a fixação de
multa cominatória contra a Fazenda Pública, no caso de descumprimento de obrigação de
fazer, sua cominação exige a existência de efetivo descumprimento ao comando judicial exarado, situação inocorrente na espécie" (AC 2001.34.00.022735-5/DF, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.18 de 17/03/2005). 4. Agravo a que
se dá provimento.
(AG 0072141-37.2009.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE
ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.227 de 21/06/2010)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 1. Por força do disposto no art. 59 da Lei nº
8.213/91, o benefício do auxílio-doença exige a incapacidade do segurado para o seu trabalho
ou para sua atividade habitual. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez, segundo o art.
422 do mesmo diploma legal, pressupõe: doença definitivamente incapacitante para o trabalho
e o cumprimento da carência exigida no art. 25, I3, da Lei 8.213/91. 3. In casu, como não foram
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500248
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Considerando que a situação fática posta nos autos, demonstrada por documentos médicos,
aponta para a incapacidade laborativa da parte agravada, entendo, neste exame perfunctório
da lide, que deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença.
A esse respeito, confiram-se os arestos seguintes:
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ART. 273 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Pedido de reconsideração conhecido como Agravo Regimental e não conhecido nos termos
do art. 293, §1º, do RITRF1.
2. A antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova
inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I e II, do CPC).
3. Consta dos autos relatório médico contemporâneo à data do indeferimento do benefício na
esfera administrativa indicando que a parte agravada é portadora de depressão; hipertensão;
colite e fibromialgia, informando, ainda, que a mesma está incapacitada para o exercício
laboral.
4. A presença da prova inequívoca e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
autoriza a concessão da antecipação da tutela.
5. Agravo não provido.
(AG 0040920-36.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma,e-DJF1 p.59 de 27/08/2010)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMINAÇÃO DE PENA DE MULTA
DIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação de tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca,
se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Configurados os pressupostos legais que autorizam a antecipação de tutela, não merece
censura a r. decisão que deferiu o pedido.
[...]
4. Agravo a que se dá parcial provimento.
(AG 2007.01.00.007053-4/MG, Rel. Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves,
Primeira Turma,e-DJF1 p.95 de 01/04/2008)
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no sentido de ser
possível a concessão de tutela diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.
Sobre o tema, transcrevo entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desse Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
Portanto, deve ser mantida a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença à parte
agravada, cabendo ao magistrado a quo, após a realização de prova pericial, avaliar a manutenção do benefício concedido.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500249

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0036228-18.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0051184-82.2014.8.13.0384
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: SANDRO CORREA
ADVOGADO
: GESSY DE ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO CROCCO AFONSO
DECISÃO
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo de instrumento em face de
decisão que deferiu em antecipação de tutela a concessão do benefício previdenciário requerido na inicial, independentemente de perícia em Juízo.
O agravante sustenta, em síntese: a) a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança e
de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) que a perícia médica realizada
pelo INSS goza de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta que não restou
afastada pelos documentos coligidos pela parte; e c) a irreversibilidade da medida antecipatória
deferida.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e divise a existência de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação ou, ainda, quando reste caracterizado abuso do direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
No caso dos autos, em meio à documentação trazida aos autos pela autora, estão laudos
médicos, atestados e outros documentos que evidenciam, ao menos em cognição sumária, sua
atual incapacidade para as atividades laborais.
Por outro lado, compulsando os autos do recurso verifico não haver cópia da perícia médica
realizada pelo INSS ou documentos outros capazes de refutar os elementos de prova coligidos
pelo(a) autor(a), não obstante as alegações recursais tecidas pela entidade agravante.
Neste contexto, em exame perfunctório pertinente a esta via recursal, vislumbro que a situação
fática em exame aponta para a incapacidade laborativa da agravada, o que recomenda a
manutenção da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a concessão do benefício previdenciário nos moldes requeridos.
É farta a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA POR PROVA PERICIAL, QUANDO O AUTOR OSTENTAVA A
QUALIDADE DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (5)
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Conquanto tenha a parte autora requerido na inicial o benefício de amparo assistencial, nada
impede o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, convertido em aposentadoria por
invalidez, desde que preenchidos os pressupostos legais.
3. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade total para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
4. Comprovada a qualidade de segurado do autor e a incapacidade para o trabalho, ele tem
direito ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria
por invalidez.
5. O benefício de auxílio-doença foi indevidamente cessado, de modo que o termo inicial deve se dar
a partir da referida cessação indevida. Quanto à conversão do benefício de auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez, entendo que esta deve se dar a partir do ajuizamento da ação.
9. Apelação não provida e remessa oficial parcialmente provida.
(AC 0024607-43.2012.4.01.9199 / BA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO,
PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.146 de 09/04/2014)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0036280-14.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0045754-19.2014.8.13.0686
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JOSE ALVES MARTINS
ADVOGADO
: MARQUES JANUARIO FERREIRA
ADVOGADO
: KARINA RIBEIRO FERREIRA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Teófilo Otoni/MG que, em ação sob o rito ordinário ajuizada por
JOSÉ ALVES MARTINS, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar
a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da parte autora, no prazo
de 10 (dez) dias, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$
10.000,00 (dez mil reais).
O agravante sustenta, em síntese, que a prova pericial não pode ser suprida por simples
atestados particulares, como prova unilateral, de natureza privada. Alega, ainda, que o pagamento desse benefício gerará dano ao agravante que dificilmente será reparado, o que torna
a r. decisão recorrida irreversível economicamente.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Com efeito, a concessão do benefício de auxílio-doença condiciona-se à verificação concomitante dos fatos determinantes, exigidos pelo art. 25, inciso I c/c o art. 59, ambos da Lei n.
8.213/91, quais sejam: inaptidão para o labor ou para a atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias, desde que não seja causada por doença ou lesão existente em data anterior à
filiação ao Regime de Previdência Social, aliado ao cumprimento do período de carência
equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art.
26, II e III, da Lei 8.213/91.
A exegese desses dispositivos legais conduz à conclusão de que, ao trabalhador rural é
assegurado o benefício de auxílio-doença, independente do cumprimento do período de carência de contribuições, desde que comprovada a enfermidade incapacitante, bem como a
condição de rurícola, mediante início razoável de prova material ratificado por depoimentos
testemunhais.
Quanto à qualidade de segurado do agravado, não há controvérsia nos autos.
Em relação ao requisito da incapacidade, verifica-se que o agravado, trabalhador rural com 44
(quarenta e quatro) anos de idade, é portador de "osteoartrose lombar, discopatia degenerativa
de L2-L3 a L5-S1, protusões discais difusas, hérnia de disco em L5-S1", conforme se observa
dos relatórios médicos constantes dos autos (fls. 46/48), os quais destacam que o agravado
encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades laborativas.
Considerando que a situação fática posta nos autos aponta para a incapacidade laborativa do
agravado, entendo, neste exame perfunctório da lide, que deve ser mantida a decisão que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença.
A esse respeito, confiram-se os arestos seguintes:
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ART. 273 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Pedido de reconsideração conhecido como Agravo Regimental e não conhecido nos termos
do art. 293, §1º, do RITRF1.

PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PRESSUPOSTOS DO ART.
273, I E II, DO CPC - PRESENÇA - LIMINAR CONCEDIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
- VEDAÇÕES - NÃO INCIDÊNCIA. 1. Havendo requerimento do autor, e, tendo vislumbrado o
prolator da decisão recorrida a existência de prova inequívoca, convincente da verossimilhança
da alegação, além da presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
tem-se por satisfeitos os pressupostos legais insertos no art. 273, e, I e II, do CPC, para o
deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 2. Em sede de antecipação dos efeitos da
tutela, uma vez atendidos os pressupostos legais insertos no art. 273, I e II, do CPC, e, não se
configurando nenhuma das vedações previstas nas Leis nºs 4.348/64, 5.021/66, e, 8.437/92, é
lícito conceder a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. 3. In casu, o
benefício foi concedido ao argumento de que o requerente, ora agravado, já havia demonstrado, sobretudo por intermédio de relatórios e atestados médicos, possuir idade avançada e
ser portador de lombalgia e cervicoalgia crônicas, com sinais de osteoartrose de coluna lombar
e cervical, além de hérnia discal, comprometendo severamente sua capacidade laborativa,
sendo incapaz do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 4. Decisão de antecipação dos efeitos da tutela mantida. 5. Agravo de instrumento desprovido. (AG 000815233.2004.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO,
PRIMEIRA TURMA, DJ p.40 de 11/10/2004)
Ademais, é Induvidoso que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no sentido
de ser possível a concessão de tutela diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.
Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENSÃO POR
MORTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SENTENÇA TRABALHISTA.
1. Esta Corte, respaldada em precedentes do S.T.F. já fixou que a antecipação de tutela de
pedido de benefício previdenciário não encontra óbice na legislação pátria, desde que presentes os requisitos do art. 273 e seguintes do C.P.C.
2. A sentença transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho, com debate e produção
de prova testemunhal, serve como prova para reconhecer a condição de segurado obrigatório
da previdência, especialmente se ajuizada antes de ocorrida a prescrição das contribuições
previdenciárias devidas.
3. Inexistência nos autos de prova a sustentar as alegações do agravante e capazes de afastar
a verossimilhança do alegado, afirmada pelo juiz a quo.
4. Agravo de Instrumento improvido.
(AG 0039914-72.2001.4.01.0000 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES,
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL IRAN VELASCO NASCIMENTO (CONV.), SEGUNDA TURMA, DJ
p.62 de 23/06/2004) (grifo meu)
Desta forma, não vislumbro impedimento, por ora, para que seja mantida a concessão do
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte agravada, cabendo ao juízo a quo o exame
quanto à necessidade ou não de manutenção do benefício concedido à luz dos esclarecimentos e conclusões obtidos na perícia judicial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, do CPC e artigo 29, XXIV, do
RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500250
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2. A antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova
inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I e II, do CPC).
3. Consta dos autos relatório médico contemporâneo à data do indeferimento do benefício na
esfera administrativa indicando que a parte agravada é portadora de depressão; hipertensão;
colite e fibromialgia, informando, ainda, que a mesma está incapacitada para o exercício
laboral.
4. A presença da prova inequívoca e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
autoriza a concessão da antecipação da tutela.
5. Agravo não provido.
(AG 0040920-36.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma,e-DJF1 p.59 de 27/08/2010)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMINAÇÃO DE PENA DE MULTA
DIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação de tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca,
se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Configurados os pressupostos legais que autorizam a antecipação de tutela, não merece
censura a r. decisão que deferiu o pedido.
[...]
4. Agravo a que se dá parcial provimento.
(AG 2007.01.00.007053-4/MG, Rel. Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves,
Primeira Turma,e-DJF1 p.95 de 01/04/2008)
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no sentido de ser
possível a concessão de tutela diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.
Sobre o tema, transcrevo entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desse Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
Portanto, deve ser mantida a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ao
agravado, cabendo ao magistrado a quo, após a realização de prova pericial, avaliar a manutenção do benefício concedido.
No tocante à multa diária, entendo que é legítima a sua imposição em face da Fazenda Pública
para o caso de descumprimento de determinação judicial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a aplicação
de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o atraso no
cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o artigo 461 do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1. Esta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a
aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o
atraso no cumprimento de obrigação de fazer, de acordo com o art. 461 do CPC. Precedentes.
2. O pedido de diminuição do valor da multa aplicada pelo Tribunal a quo, formulado somente
nas razões do agravo regimental em análise, configura inovação não admitida nesta fase
processual.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, 6ª Turma, AGA 1246762, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJE 21.06.2010)
Com efeito, o artigo 461, § 4º, do CPC autoriza a fixação das astreintes como meio coercitivo
de cumprimento das prestações de obrigações de fazer.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500251

Entendo perfeitamente cabível a aplicação da referida multa à Fazenda Pública, por des
cumprimento de obrigação de fazer, como na hipótese dos autos, inexistindo qualquer vedação
legal a tal prática, que objetiva o efetivo cumprimento das ordens judiciais, visando, em último
turno, a prestação jurisdicional eficaz.
Ora, a Fazenda Pública também é obrigada a dar cumprimento às ordens judiciais, dentro do
prazo que lhe é assinalado, visto que ao integrar a lide, o faz na qualidade de jurisdicionado,
não podendo se furtar às regras a todos aplicáveis, sob pena de ferir-se o princípio constitucional da igualdade. Ademais, a lei já prevê prerrogativas suficientes em favor dos entes
públicos, propiciando-lhes melhores condições no embate judicial, motivo pelo qual não se
mostra necessário relevar a multa imposta.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0036285-36.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0036414-44.2014.8.13.0074
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA MARTINS
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISON DONIZETE DO COUTO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de
tutela antecipada que objetivava o restabelecimento de auxílio-doença e sua ulterior conversão
em aposentadoria por invalidez, independentemente de perícia em Juízo.
Alega, em síntese, que é filiada a previdência social e que requereu o benefício de auxílio
doença de forma administrativa, sendo-lhe negado pela autarquia federal ré, ao fundamento de
não ter sido constatado a incapacidade laborativa.
Sustenta que continua incapacitado(a) para o trabalho.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
Não assiste razão ao(a) agravante. Senão vejamos.
O benefício somente poderá ser concedido com a produção de prova em contrário, que deverá
ser realizada em juízo.
De acordo com entendimento deste Tribunal, a existência de conflito entre as conclusões das
perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado(a), e outros laudos
de médicos particulares, quanto à capacidade laborativa do(a) autor(a), afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada
mediante perícia médica realizada em Juízo.
Desta forma, o benefício somente poderá ser restabelecido com a produção de prova em
contrário, que deverá ser realizada em juízo.
A não realização, até o presente momento, de prova pericial feita em juízo, a comprovar as
alegações do(a) agravante impedem o deferimento da tutela requerida.
In casu, inexistindo prova inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício previdenciário, a concessão dos efeitos da antecipação
dos efeitos da tutela configura manifesta e grave lesão ao patrimônio público.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERÍCIAS MÉDICAS PRODUZIDAS
PELAS PARTES. CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM
JUÍZO. MULTA. CABIMENTO. 1. A existência de conflito entre as conclusões das perícias
médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado, e outros laudos de médicos
particulares, quanto à capacidade laborativa do autor, afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada mediante perícia
médica realizada em Juízo. 2. Impossibilidade da antecipação dos efeitos da tutela para a
concessão de auxílio-doença, à falta dos requisitos legais, quais sejam, prova inequívoca da
verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou
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Verifico, preliminarmente, que o agravante não acostou à petição de interposição do presente
recurso documento indispensável à formação do instrumento, qual seja a cópia da procuração
outorgada pelo agravado ao seu procurador (certidão de fl. 29).
O artigo 525 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída: (Redação dada pela Lei nº 9.139,
de 1995)
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e
das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (Redação dada pela
Lei nº 9.139, de 1995)
II - facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis. (Redação dada pela Lei
nº 9.139, de 1995)
Pela simples leitura do citado dispositivo legal, nota-se que é ônus do agravante formar o
instrumento com as peças ali arroladas, sendo consideradas obrigatórias as cópias correspondentes à decisão agravada, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas aos
advogados do agravante e do agravado.
A formação do instrumento deve se dar no momento da interposição do recurso, não sendo
possível a conversão do feito em diligência para o suprimento da deficiência.
Uma vez verificada a ausência de documento indispensável à formação do instrumento no caso
presente, inviabiliza-se o conhecimento do recurso interposto.
Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA CONCEDIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - NEGADO
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O TERMO A QUO DO PRAZO RECURSAL
- PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
a) Recurso - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento.
b) Decisão agravada - Negado seguimento ao Agravo de Instrumento interposto para impugnar
decisão que concedera antecipação dos efeitos da tutela em Ação Ordinária.
1 - A jurisprudência pátria é pacífica e torrencial no sentido de que o único momento para a juntada
de peças obrigatórias, previstas no art. 525, I, do CPC, é o da interposição do Agravo de Instrumento,
dada a impossibilidade de conversão em diligência ou de outra oportunidade, posterior à interposição
do recurso, para se suprir a omissão, em virtude da preclusão, constituindo, dessa forma, ônus
processual da parte recorrente a correta formação do instrumento de Agravo.
2 - A juntada posterior das peças de traslado obrigatório não viabiliza o conhecimento do
Agravo de Instrumento em razão da preclusão consumativa.
3 - Agravo Regimental denegado.
4 - Decisão confirmada.
(AGA 0045736-66.2006.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma,e-DJF1 p.232 de 19/03/2010)
........................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓPIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO.
1. É obrigação do agravante zelar pela formação do instrumento, a falta de documento essencial à solução da controvérsia impede o seguimento do agravo.
2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é remansoso no sentido de que é flagrantemente inadmissível agravo de instrumento, cuja petição de interposição não esteja instruída
com as peças obrigatórias a que alude o inciso I do art. 525 do CPC, quais sejam, cópias da
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos
advogados do agravante e do agravado." (AGA 2009.01.00.009306-6/MG, Rel. Juiz Federal
Osmane Antonio Dos Santos (conv.), Oitava Turma,e-DJF1 p.355 de 24/07/2009)
3. Agravo regimental não provido.
(AGA 2006.01.00.037183-8/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma,e-DJF1 p.314 de 18/09/2009)
........................................................................................................................
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO DOS DEMAIS AGRAVADOS. TRASLADO OBRIGATÓRIO. CPC, ART. 525, I.
1. Confirma-se decisão que negou seguimento ao agravo, em razão de não estar instruído com
cópia das procurações de todos os agravados (CPC, art. 525, I). A juntada extemporânea da
peça faltante não sana o defeito, porque implicaria indevida extensão do prazo para recurso.
Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AGA 2008.01.00.009103-8/PI, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues,
Sexta Turma,e-DJF1 p.363 de 14/09/2009)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO A ADVOGADO. PEÇA
ESSENCIAL. AUSÊNCIA.

abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC),
sob pena de ocorrer grave lesão ao patrimônio público. 3. "Conquanto possível a fixação de
multa cominatória contra a Fazenda Pública, no caso de descumprimento de obrigação de
fazer, sua cominação exige a existência de efetivo descumprimento ao comando judicial exarado, situação inocorrente na espécie" (AC 2001.34.00.022735-5/DF, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.18 de 17/03/2005). 4. Agravo a que
se dá provimento.
(AG 0072141-37.2009.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE
ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.227 de 21/06/2010)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 1. Por força do disposto no art. 59 da Lei nº
8.213/91, o benefício do auxílio-doença exige a incapacidade do segurado para o seu trabalho
ou para sua atividade habitual. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez, segundo o art.
422 do mesmo diploma legal, pressupõe: doença definitivamente incapacitante para o trabalho
e o cumprimento da carência exigida no art. 25, I3, da Lei 8.213/91. 3. In casu, como não foram
produzidas provas em Juízo referentes à incapacidade do autor, é imprescindível a dilação
probatória, mormente pela necessidade de realização de perícia médica a cargo do Juízo a
quo, padecendo de nulidade o decisum. 4. Apelação do INSS e remessa oficial providas.
(AC 0029141-79.2002.4.01.9199 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA
ALVES DA SILVA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.27 de 14/08/2008)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, do CPC e artigo 29, XXIV, do
RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0036924-54.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0014295-11.2014.8.13.0003
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: EDUARDO MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: CINTHIA APARECIDA BRAGA PINHEIRO DE PINHO
ADVOGADO
: LUCELIA BOTELHO PAIVA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Abre Campo/MG que, em ação sob o rito ordinário ajuizada por
EDUARDO MARTINS DE SOUZA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos
reais).
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500252
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1. A não-apresentação da cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado leva ao
não-conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade formal (CPC,
art. 525, inciso I).
2. Constitui obrigação da agravante zelar pela formação do instrumento, inclusive as peças
juntadas à petição do recurso, sendo que a falta de regularização formal impede o seguimento
do agravo.
3. Agravo que se nega seguimento.
(AG 2003.01.00.020008-6/GO, Rel. Desembargador Federal Francisco De Assis Betti, Segunda
Turma,e-DJF1 p.123 de 04/09/2008)
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo por ser manifestamente inadmissível, nos termos
do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0036996-41.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 473140007948
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: BENEDITA AURORA DE PAULA
ADVOGADO
: VERA LUCIA DA SILVEIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por BENEDITA AURORA DE PAULA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca de Paraisópolis/MG que, nos autos de ação sob o rito ordinário ajuizada em desfavor
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, determinou a comprovação da
negativa do benefício na via administrativa, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da
inicial.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Inicialmente, verifico que a agravante requereu o benefício da assistência judiciária.
Dispõe o art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Verifico que a agravante na exordial declara a insuficiência de recursos, razão pela qual
entendo que deve ser concedido o benefício, ainda mais considerando que a lide versa sobre
concessão de benefício previdenciário.
Nesses termos, já decidiu esta Corte, como se infere dos excertos dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1.060/50,
ART. 4º. LEI N. 7.115/83, ART. 1º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - ART. 5º, LXXIV.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500253

I - A simples afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do referido benefício,
podendo ser requerida a qualquer tempo (Lei n. 1.060/50, art. 4º).
II - Nos termos do art. 1º da Lei n. 7.155/83, a declaração de pobreza firmada pela própria parte
interessada, ou por seu representante legal, presume-se verdadeira.
(...)
V - Agravo provido. (AG 2002.01.00.029357-6/MG, Relator Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 1ª Turma, DJ 1º.09.2003, p. 85, unânime.)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/50,
ARTIGO 4º, PARÁGRAFOS 1º E 2º.
1. O Juiz não deve indeferir liminarmente pedido de assistência judiciária gratuita, eis que, de
acordo com o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, "A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família" (art. 4º), esclarecendo que "Presume-se pobre, até prova em
contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei, sob pena de pagamento até o décuplo
das custas judiciais" (§ 1º).
2. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo de instrumento provido. (AG 1998.01.00.097688-7/MG, Relator Desembargador Federal Plauto Ribeiro, 3ª Turma, DJ 27.09.2002, p. 37, unânime.)
No que tange à exigência de comprovação do requerimento administrativo, verifico estar em
manifesto confronto com o entendimento jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que é no sentido da desnecessidade do
prévio ingresso na via administrativa para o ajuizamento de ação judicial. Confiram-se os
precedentes:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA
DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. ART.
557 DO CPC. ATRIBUIÇÕES DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - Não há previsão constitucional de esgotamento da via administrativa como condição da ação
que objetiva o reconhecimento de direito previdenciário. Precedentes.
II - Quanto ao art. 557 do CPC, na linha do entendimento desta Corte, é constitucionalmente
legítima a, "atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou
recurso e dar provimento a este - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557,
redação da Lei 9.756/98 - desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas
ao controle do Colegiado" (RE 321.778-AgR/MG, Rel. Min. Carlos Velloso).
III - Agravo regimental improvido.
(RE-AgR 549238, RICARDO LEWANDOWSKI, STF)
........................................................................................................................
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COMO CONDIÇÃO PARA O ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE.
1. Não há no texto constitucional norma que institua a necessidade de prévia negativa de
pedido de concessão de benefício previdenciário no âmbito administrativo como condicionante
ao pedido de provimento judicial. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE-AgR 548676, EROS GRAU, STF)
........................................................................................................................
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta nossa Corte firmou-se no sentido de ser desnecessário para o
ajuizamento de ação previdenciária o prévio requerimento administrativo do benefício à autarquia federal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(RE-AgR 549055, AYRES BRITTO, STF)
........................................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
I. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação
judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, expressamente previsto na Constituição Federal (art. 5º, XXXV).
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Seção deste Regional.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0037335-97.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0006788-17.2014.4.01.3802
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: ROSE MARY SILVA
ADVOGADO
: MATEUS RODRIGUES CARDOSO FERREIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por ROSE MARY SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Uberaba/MG que, nos autos de ação sob o rito ordinário proposta em
desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o
pedido de pagamento de dano moral, com base no art. 285-A do CPC, e, em relação ao pedido
de desaposentação, declinou da competência para a Vara do Juizado Especial Federal Cível
daquela Subseção Judiciária, nos termos do artigo 3º da Lei 10.259/20014.
A agravante alega, em síntese, que a demanda objetiva a sua desaposentação, bem com a
reparação de danos morais advindos do indeferimento do pedido administrativo.
Discorre sobre a competência da Justiça comum federal, sob o argumento de que o indeferimento de plano dos danos morais não altera o valor da causa, visto que, nos termos do
art. 259, inciso IIII, do CPC, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia
correspondente à soma dos valores de todos eles, e a competência é determinada no momento
em que a ação é proposta.
Requer, ainda, seja deferido o pedido de justiça gratuita formulado na origem, visto que a
hipossuficiência da parte autora restou demonstrada pela declaração de pobreza apresentada.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso.
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Inicialmente, verifico que a agravante requereu o benefício da assistência judiciária.
Dispõe o art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Verifico que a agravante na exordial declara a insuficiência de recursos, razão pela qual
entendo que deve ser concedido o benefício, ainda mais considerando que a lide versa sobre
concessão de benefício previdenciário.
Nesses termos, já decidiu esta Corte, como se infere dos excertos dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N.
1.060/50, ART. 4º. LEI N. 7.115/83, ART. 1º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - ART. 5º, LXXIV.
I - A simples afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do referido benefício,
podendo ser requerida a qualquer tempo (Lei n. 1.060/50, art. 4º).
II - Nos termos do art. 1º da Lei n. 7.155/83, a declaração de pobreza firmada pela própria parte
interessada, ou por seu representante legal, presume-se verdadeira.
(...)

II. Atuando o Judiciário no legítimo poder-dever de prestar jurisdição quando provocado, por
óbvio que não há falar em violação do princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).
III. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AGRAC 0069178-70.2010.4.01.9199/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.915 de 11/05/2012)
........................................................................................................................
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO.
1. Não tendo sido requerida, na apelação a apreciação do agravo retido, não há como conhecê-lo, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de ser desnecessário o prévio
requerimento administrativo para a propositura de ação que vise à concessão de benefício
previdenciário.
3. Agravo retido não conhecido. Apelação provida.
(AC 0067387-32.2011.4.01.9199/TO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.222 de 09/04/2012)
........................................................................................................................
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS
ADVOCTÍCIOS.
I. Não ratificado, expressamente, o pedido para o processamento de agravo retido interposto
contra decisão interlocutória, quando apresentadas as razões do recurso de apelação, não se
conhece do agravo em referência, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.
II. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação
judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.
III. Honorários advocatícios mantidos em 10% (dez por cento), apenas sobre as parcelas
vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do eg. STJ e do art. 20, §
4º, do CPC.
IV. Agravo retido de que não se conhece; Apelação a que se nega provimento.
(AC 0080541-54.2010.4.01.9199/MG, Rel. JUIZ MARCOS AUGUSTO DE SOUSA (CONV.),
PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.289 de 19/04/2011)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES. OMISSÃO DETECTADA. ANÁLISE E REJEIÇÃO DO ARGUMENTO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Já está consolidado no âmbito desta Corte e do STJ o entendimento segundo o qual é
desnecessária a prévia postulação administrativa como condição sine qua non para o manejo
de ação judicial na qual se busca concessão de benefício previdenciário. Precedentes.
2. Todavia, o aresto objurgado não apreciou o argumento relativo à existência de violação ao
Princípio da Separação dos Poderes trazido pelo INSS em seu agravo interno.
3. Inexiste violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário aprecia o
pedido que lhe é diretamente formulado, visto que o que se busca assegurar com a deliberação
acima mencionada é o pleno acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário, sem lhe impor o
indevido condicionamento da análise de sua pretensão ao prévio exame da Autarquia previdenciária.
4. Embargos Declaratórios acolhidos, em parte.
(EDAGA 0064487-96.2009.4.01.0000/MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.97 de 20/01/2011)
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557, § 1º-A, do
CPC, para conceder à agravante o benefício da assistência judiciária e para cassar a decisão
agravada que determinou a comprovação do prévio requerimento administrativo.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 14 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500254
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V - Agravo provido. (AG 2002.01.00.029357-6/MG, Relator Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 1ª Turma, DJ 1º.09.2003, p. 85, unânime.)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/50,
ARTIGO 4º, PARÁGRAFOS 1º E 2º.
1. O Juiz não deve indeferir liminarmente pedido de assistência judiciária gratuita, eis que, de
acordo com o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, "A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família" (art. 4º), esclarecendo que "Presume-se pobre, até prova em
contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei, sob pena de pagamento até o décuplo
das custas judiciais" (§ 1º).
2. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo de instrumento provido. (AG 1998.01.00.097688-7/MG, Relator Desembargador Federal Plauto Ribeiro, 3ª Turma, DJ 27.09.2002, p. 37, unânime.)
Passo ao exame da questão de fundo.
Para definição da competência absoluta dos Juizados Especiais Federais, o valor da causa é
relevante e determinante quando a matéria tratada não está incluída entre as exceções à sua
competência.
A Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, estabelece em seu artigo 3º a competência
absoluta do Juizado Especial Federal Cível para processar, conciliar e julgar causas da competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem com executar as
suas sentenças.
Dispõe o artigo 3º do supracitado diploma legal:
Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de
competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar
as suas sentenças.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:
I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de
segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por
improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos;
II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;
III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza
previdenciária e o de lançamento fiscal;
IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores
públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do
Juizado Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o valor referido no art. 3o,
caput.
§ 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta.
Na hipótese em apreço, a pretensão autoral engloba não só o pedido de desaposentação,
como também a indenização por danos morais, estimados na petição inicial no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
Desse modo, o valor atribuído à causa deve corresponder ao valor do novo benefício pretendido, qual seja, R$ 2.624,25 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco
centavos), somados a 12 prestações mensais, mais o valor estimado da indenização por danos
morais (R$ 40.000,00), o que totaliza, na espécie, limite superior ao estabelecido na Lei
10.259/2001.
Todavia, o MM. Magistrado a quo, ao proferir a decisão agravada, aplicou a regra prevista no
art. 285-A do CPC para julgar improcedente, de plano, o pedido de pagamento de dano moral,
sob o fundamento de que "o conceito de dano moral não comporta a extensiva interpretação
almejada pelo autor" (fl. 09). E, em relação ao pedido remanescente, declinou da competência
e determinou a remessa do processo à vara local do Juizado Especial Federal, considerando
que o somatório das 12 (doze) prestações vincendas está aquém de 60 (sessenta) saláriosmínimos, a teor do disposto no art. 260 do CPC.
É certo que, ao propor a ação, não há como o autor precisar o conteúdo econômico da
condenação por danos morais, que inclusive depende da valoração da prova produzida no
curso da demanda. Assim, para fins de fixação de valor da causa, cabe ao autor, segundo a
regra do art. 258 do CPC, atribuir valor estimativo aos danos morais, que se soma aos demais
pedidos, consoante dispõe o art. 259, II, daquele diploma processual, não cabendo o magistrado modificá-lo, de ofício, sob pena de pré-julgamento do tema.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500255

Sobre o tema, citam-se os seguintes julgados desta Corte Regional:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E
JUÍZO FEDERAL COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA.
MONTANTE ESTIMADO PELO AUTOR. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na ação de reparação de dano moral, o montante
postulado pelo autor, a título de indenização, é meramente estimativo, devendo, porém, servir
como parâmetro para a fixação do valor da causa, o qual, por isso, não pode ser modificado,
de ofício, pelo magistrado, sob pena de pré-julgamento. 2. Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo Suscitado, ou seja, o Juízo Federal da 17ª Vara da Seção Judiciária do
Estado de Minas Gerais. (CC 0038231-48.2011.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.026 de 10/04/2012)
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/2001. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL
QUANTIFICADO. DANO MORAL ILÍQUIDO. PRETENSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO SUPERIOR A R$ 578.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS). VALOR DA
CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A competência do Juizado Especial
Federal Cível, de natureza absoluta, é definida em razão do valor da causa, a teor do § 3º do
art. 3º da Lei 10.259/2001. 2. É certo que o valor atribuído à causa, na petição inicial, deve
corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, podendo o Julgador, apoiado em
elementos concretos dos autos, determinar, de ofício, que a parte efetue sua retificação. 3. Nas
ações de reparação por danos materiais e morais, o montante estimado pelo Autor, a título de
indenização, deve servir como parâmetro para a fixação do valor da causa. Precedentes do
STJ e deste Tribunal. 4. Na hipótese, embora o Promovente não tenha estipulado, especificamente, na parte do pedido, o montante que objetiva receber, a título de indenização, por
danos materiais e morais, declarou, todavia, no decorrer da petição inicial, que o seu prejuízo
patrimonial e moral é superior a 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais), o que
determina, por si só, providências saneadoras da peça vestibular no sentido da compatibilização da pretensão econômica com o valor da causa. 5. Conflito julgado procedente, para
declarar competente o Juiz Federal suscitado da 5ª Vara da Seção Judiciária da Bahia.
(CC 0008086-87.2003.4.01.0000/BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE
DEUS, Rel.Conv. JUIZ REYNALDO SOARES DA FONSECA (CONV.), TERCEIRA SEÇÃO, DJ
p.31 de 05/08/2003)
Por outro lado, a regra do art. 87 do CPC consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, ou
seja, delimita a competência no momento da propositura da ação, razão pela qual as alterações supervenientes não influirão na competência do juízo.
Assim, o julgamento de improcedência de um dos pedidos, como ocorreu em relação ao
pagamento de danos morais, é irrelevante para fins de modificação do órgão autorizado para
o processamento e julgamento do feito.
Impende salientar, ainda, que a aplicação do art. 285-A do CPC é restrita para as demandas
em que a matéria de mérito for unicamente de direito, sendo, portanto, inapropriada para a
hipótese em que há pedido de indenização por danos morais, que, como dito acima, depende
de valoração da prova produzida nos autos.
Ademais, tenho que o julgamento liminar de improcedência com base no referido art. 285-A
somente é possível quando a totalidade dos pedidos formulados na exordial puder ser prontamente rejeitada pelo magistrado, visto que é medida excepcional prevista para acelerar o
curso daquelas ações em que não há expectativa de êxito, a fim de economizar tempo e
atividade jurisdicional, o que não ocorreria na hipótese do julgamento de improcedência parcial
do pedido, que apenas tornaria mais lenta e truncada a marcha processual diante da recorribilidade da decisão.
Desse modo, considerando que o conteúdo econômico da lide, fator determinante para atribuição do valor da causa, deve levar em conta o somatório dos pedidos, o que, no caso dos
autos, supera o montante de 60 (sessenta) salários mínimos estipulados pela Lei dos Juizados
Especiais Federais, compete ao Juízo comum federal apreciar o feito.
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, § 1º-A, do
CPC, para cassar a decisão agravada que declinou da competência em favor da Vara do
Juizado Especial Federal Cível da Subseção Judiciária de Uberaba, mantendo a competência
para processo e julgamento da ação no Juízo da 1ª Vara daquela Subseção Judiciária.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de origem.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0037371-42.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0022564-16.2014.8.13.0431
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JOANA DARC CAMPOS SOUZA
ADVOGADO
: MARLON VIEIRA ROCHA JUNIOR
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Monte Carmelo/MG, que, em ação sob o rito ordinário ajuizada
por JOANA D'ARC CAMPOS SANTOS, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença à agravada.
O agravante sustenta, em síntese, que a agravada não cumpriu os requisitos essenciais para
a concessão do benefício, pois não comprou a qualidade de segurada, tampouco a incapacidade laboral. Sustenta, ainda, que o provimento antecipatório é irreversível.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Com efeito, a concessão do benefício de auxílio-doença condiciona-se à verificação concomitante dos fatos determinantes, exigidos pelo art. 25, inciso I c/c o art. 59, ambos da Lei n.
8.213/91, quais sejam: inaptidão para o labor ou para a atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias, desde que não seja causada por doença ou lesão existente em data anterior à
filiação ao Regime de Previdência Social, aliado ao cumprimento do período de carência
equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art.
26, II e III, da Lei 8.213/91.
A exegese desses dispositivos legais conduz à conclusão de que, ao trabalhador rural, é
assegurado o benefício de auxílio-doença, independente do cumprimento do período de carência de contribuições, desde que comprovada a enfermidade incapacitante, bem como a
condição de rurícola, mediante início razoável de prova material ratificado por depoimentos
testemunhais.
Na hipótese dos autos, a agravada, trabalhadora rural com 51 (cinqüenta e um) anos de idade,
é portadora de carcinoma basocelular superficial multicêntrico, conforme comprovam os relatórios e atestados médicos apresentados (fls. 22/35).
Quanto à condição de segurada rural da agravada, observo que foram anexados aos autos (a)
declaração de exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato Rural de Monte Carmelo/MG;
(b) comprovante de inscrição estadual de produtor rural em nome do cônjuge; e (c) certificado
de cadastro de imóvel rural - CCIR emissão 2003/2004/2005, o que, neste exame de cognição
sumária, é suficiente para provar o exercício de atividade rurícola da agravada.
Destarte, considerando que a situação fática posta nos autos aponta para a incapacidade
laborativa da agravada, entendo que deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela para determinar a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença.
A esse respeito, confiram-se os arestos seguintes:
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ART. 273 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Pedido de reconsideração conhecido como Agravo Regimental e não conhecido nos termos
do art. 293, §1º, do RITRF1.
2. A antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova
inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I e II, do CPC).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500256

3. Consta dos autos relatório médico contemporâneo à data do indeferimento do benefício na esfera
administrativa indicando que a parte agravada é portadora de depressão; hipertensão; colite e fibromialgia, informando, ainda, que a mesma está incapacitada para o exercício laboral.
4. A presença da prova inequívoca e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
autoriza a concessão da antecipação da tutela.
5. Agravo não provido.
(AG 0040920-36.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma,e-DJF1 p.59 de 27/08/2010)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMINAÇÃO DE PENA DE MULTA
DIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação de tutela somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca,
se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
2. Configurados os pressupostos legais que autorizam a antecipação de tutela, não merece
censura a r. decisão que deferiu o pedido.
[...]
4. Agravo a que se dá parcial provimento.
(AG 2007.01.00.007053-4/MG, Rel. Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves,
Primeira Turma,e-DJF1 p.95 de 01/04/2008)
Por derradeiro, insta consignar que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no
sentido de ser possível a concessão de tutela, diante da natureza alimentar do benefício
previdenciário.
Sobre o tema, transcrevo entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desse Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela
de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
Portanto, deve ser mantida a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença à parte
agravada, cabendo ao magistrado a quo avaliar, após a realização da perícia judicial, a necessidade de manutenção do benefício concedido.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0038701-74.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0042063-20.2014.8.13.0452
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: ELIANA APARECIDA RIBEIRO MACHADO
ADVOGADO
: ALISON DONIZETE DO COUTO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por ELIANA APARECIDA RIBEIRO MACHADO contra decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Comarca de Nova Serrana/MG que, em ação sob o rito ordinário ajuizada em
desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela objetivando a concessão do benefício previdenciário de
amparo social a pessoa portadora de deficiência.
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A agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos exigidos para a obtenção do
amparo assistencial ao deficiente, quais sejam, incapacidade para a vida e renda familiar per
capita inferior a ¼ do salário mínimo.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
In casu, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizadores da concessão da
tutela, fazendo a agravante jus ao benefício requerido.
Conforme documentos constantes dos autos, a autora é portadora de epilepsia e doença
mental moderada (fl. 37).
Para a concessão do benefício assistencial, é indispensável a comprovação da deficiência ou
da idade e da pobreza do núcleo familiar do requerente, esta aferida pelo parâmetro da renda
mensal per capita de ¼ do salário mínimo, nos termos do disposto no § 3º do artigo 20 da Lei
8.742/1993.
Não há nos autos estudo social que comprove a condição de miserabilidade da requerente,
requisito previsto no § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993.
Dessa forma, a solução da controvérsia depende, além do estudo social que demonstre a
miserabilidade da requerente, de perícia judicial para que se possa comprovar a sua incapacidade para o trabalho e para a vida independente, nos termos do artigo 20, § 2º, da Lei
8.742/1993.
Entretanto, a situação fática ora analisada e a documentação acostada a este recurso apontam, num juízo preliminar, para a incapacidade e hipossuficiência financeira da agravante, o
que autoriza a concessão do pagamento do benefício assistencial até avaliação pericial e
estudo social, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito do cidadão
de ver suas necessidades básicas atendidas pelo Estado quando incapaz de provê-las por si
mesmo, nos termos do artigo 203 da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 8.742/93.
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, §1º-A, do CPC, para
conceder à agravante o benefício de amparo social.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0039759-15.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0007341-89.2014.8.13.0021
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: JOSE MARIA LEITE
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO DE ASSIS CRISAFULLI
ADVOGADO
: MICHELE PATRICIA CLEMENTE
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por JOSÉ MARIA LEITE contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da
Comarca de Alto Rio Doce/MG que, em ação sob o rito ordinário ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela objetivando a concessão do benefício previdenciário de amparo social a
pessoa portadora de deficiência.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500257

O agravante alega, em síntese, que a jurisprudência dos Tribunais e do STF já é uníssona no
sentido de que o critério de 1/4 do salário mínimo deve ser relativizado, bastando haver a
comprovação da situação de miserabilidade da parte autora, o que está mais do que comprovado nos autos.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
In casu, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizadores da concessão da
tutela, fazendo o agravante jus ao benefício requerido.
Para a concessão do benefício assistencial, é indispensável a comprovação da deficiência ou
da idade e da pobreza do núcleo familiar do requerente, esta aferida pelo parâmetro da renda
mensal per capita de ¼ do salário mínimo, nos termos do disposto no § 3º do artigo 20 da Lei
8.742/1993.
Conforme documentos constantes dos autos, o autor sofreu um acidente vascular cerebral e é
portador de cardiopatia isquêmica (fls. 42/43).
O estudo social juntado aos autos às fls. 48/49 revela que a renda per capita do grupo familiar
do agravante é maior que ¼ do salário-mínimo.
Em que pese tratar-se de questão objetiva, outros fatores devem ser considerados para a
avaliação das condições de sobrevivência do agravante e de sua família e comprovação do seu
estado de miserabilidade.
A corroborar tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal assim se posicionou quando apreciou o pedido liminar formulado nos autos de Medida Cautelar no Recurso Extraordinário
564.374/RS, oportunidade em que o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão monocrática em
que ressaltou que "o Tribunal parece caminhar no sentido de se admitir que o critério de ¼ do
salário mínimo pode ser conjugado com outros fatores indicativos do estado de miserabilidade
do indivíduo e de sua família, para concessão do benefício assistencial de que trata o art. 203,
inciso V, da Constituição."
Confira-se trecho que ora se destaca da referida decisão:
Tenho observado, porém, que algumas decisões monocráticas recentes têm dado tratamento
diferenciado ao tema.
Os Ministros Celso de Mello, Carlos Britto e Ricardo Lewandowski têm negado seguimento às
reclamações ajuizadas pelo INSS com o fundamento de que esta via processual, como já
assentado pela jurisprudência do Tribunal, não é adequada para se reexaminar o conjunto
fático-probatório em que se baseou a decisão reclamada para atestar o estado de miserabilidade do indivíduo e conceder-lhe o benefício assistencial sem seguir os parâmetros do §
3o do art. 20 da Lei n° 8.742, de 1993, (Rcl 4.422, Rel. Celso de Mello, DJ 30.6.2006; Rcl 4.133,
Rel. Carlos Britto, DJ 30.6.2006; Rcl 4.366, Rel. Ricardo Lewandowski, DJ 1.6.2006).
Somem-se a estas as decisões do Ministro Marco Aurélio, que sempre deixou claro seu
posicionamento no sentido da insuficiência dos critérios definidos pelo § 3o do art. 20 da Lei n°
8.742, de 1993, para fiel cumprimento do art. 203, V, da Constituição (Rcl 4.164, Rel. Marco
Aurélio).
A análise dessas decisões demonstra que a interpretação da Lei n° 8.742, de 1993, em face da
Constituição, vem sofrendo mudanças substanciais neste Tribunal.
De fato, não se pode negar que a superveniência de legislação que estabeleceu novos critérios
mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais - como a Lei n° 10.836, de
2004, que criou o Bolsa Família; a Lei n° 10.689, de 2003, que instituiu o Programa Nacional
de Acesso à Alimentação; a Lei n° 10.219, de 2001, que criou o Bolsa Escola; a Lei n° 9.533,
de 1997, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas; assim
como o Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741, de 2003) - está a revelar que o próprio legislador tem
reinterpretado o art. 203 da Constituição da República.
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concessão de auxílio-doença, à falta dos requisitos legais, quais sejam, prova inequívoca da
verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC),
sob pena de ocorrer grave lesão ao patrimônio público. 3. "Conquanto possível a fixação de
multa cominatória contra a Fazenda Pública, no caso de descumprimento de obrigação de
fazer, sua cominação exige a existência de efetivo descumprimento ao comando judicial exarado, situação inocorrente na espécie" (AC 2001.34.00.022735-5/DF, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.18 de 17/03/2005). 4. Agravo a que
se dá provimento.
(AG 0072141-37.2009.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE
ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.227 de 21/06/2010)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 1. Por força do disposto no art. 59 da Lei nº
8.213/91, o benefício do auxílio-doença exige a incapacidade do segurado para o seu trabalho
ou para sua atividade habitual. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez, segundo o art.
422 do mesmo diploma legal, pressupõe: doença definitivamente incapacitante para o trabalho
e o cumprimento da carência exigida no art. 25, I3, da Lei 8.213/91. 3. In casu, como não foram
produzidas provas em Juízo referentes à incapacidade do autor, é imprescindível a dilação
probatória, mormente pela necessidade de realização de perícia médica a cargo do Juízo a
quo, padecendo de nulidade o decisum. 4. Apelação do INSS e remessa oficial providas.
(AC 0029141-79.2002.4.01.9199 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA
ALVES DA SILVA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.27 de 14/08/2008)
Ademais, é oportuno anotar que a Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, julgado em 12.2.2014 e ainda pendente de
publicação, consolidou o entendimento de que é necessária a devolução dos valores recebidos
a título de tutela antecipada que venha a ser revogada, apesar da natureza alimentar dos
benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados.
Assim, não se afigura razoável manter a antecipação de tutela deferida, pois caso seja modificado o
entendimento lançado na sentença em razão do julgamento da apelação, a requerente estará obrigada a restituir os valores que tenham sido percebidos, pois não se aplica o entendimento de
percebimento de benefício de boa-fé, já que o deferimento foi objeto de tutela precária.
Sobre a devolução dos valores recebidos no curso do processo em caso de reforma da
sentença, assim está a jurisprudência do STJ. Confiram-se, dentre outros:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR FIRMADA
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão
embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido
mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido
pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, decidiu que devem ser devolvidos os valores percebidos a título de tutela antecipada, quando da revogação desta.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para determinar a devolução de valores, com
fundamento no novo entendimento firmado pela Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp.
1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 2.4.2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE
REVOGADA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
possível a devolução de valores pagos a servidor público em razão do cumprimento de decisão
judicial precária.
2. Enfocando o tema sob o viés prevalentemente processual, a Primeira Seção desta Corte no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, ocorrido em 12/2/2014, relator p/
acórdão Ministro Ari Pargendler, assentou a tese de que é legítimo o desconto de valores
pagos aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social- RGPS, em razão do cumprimento de decisão judicial precária posteriormente cassada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.318.313/CE, 1T, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 6.3.2014)

Os inúmeros casos concretos que são objeto do conhecimento dos juízes e os tribunais por
todo o país, e chegam a este Tribunal pela via da reclamação ou do recurso extraordinário, têm
demonstrado que os critérios objetivos estabelecidos pela Lei n° 8.742, de 1993, são insuficientes para atestar que o idoso ou o deficiente não possuem meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família. Constatada tal insuficiência, os juízes e os
tribunais nada mais têm feito do que comprovar a condição de miserabilidade do indivíduo que
pleiteia o benefício por outros meios de prova. Não se declara a inconstitucionalidade do art.
20, § 3o, da Lei n° 8.742 de 1993, mas apenas se reconhece a possibilidade de que esse
parâmetro objetivo seja conjugado, no caso concreto, com outros fatores indicativos do estado
de penúria do cidadão. Em alguns casos, procede-se à interpretação sistemática da legislação
superveniente que estabelece critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios
assistenciais.
(ST0F, RE 564.374 MC/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 15.05.2008)
Ademais, o estudo socioeconômico (fls. 48/49) concluiu pelo deferimento do pedido.
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, §1º-A, do CPC, para
conceder ao agravante o benefício de amparo social.
Publique-se.
Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0040110-85.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0040476-08.2014.8.13.0534
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: EDILSA MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: HAMILTON DOS REIS RIBEIRO
DECISÃO
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo de instrumento em face de
decisão que deferiu em antecipação de tutela a concessão do benefício previdenciário requerido na inicial, independentemente de perícia em Juízo.
Entende que a perícia médica realizada pelo INSS goza de presunção de legitimidade e
veracidade, presunção esta que não restou afastada pelos documentos coligidos pela parte,
inexistindo, portanto, prova inequívoca a amparar a incapacidade alegada pelo(a) autor(a).
Sustenta a irreversibilidade da medida antecipatória é evidente, podendo implicar prejuízos
irreparáveis ao Erário, mormente quando reduzida a possibilidade de se reaver tais parcelas se
o pedido for, ao final, julgado improcedente.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Relatados, decido.
A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz da
verossimilhança da alegação e divise a existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação ou, ainda, quando reste caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
Na hipótese, o benefício somente poderá ser concedido com a produção de prova em contrário,
que deverá ser realizada em juízo.
De acordo com entendimento deste Tribunal, a existência de conflito entre as conclusões das
perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado(a), e outros laudos
de médicos particulares, quanto à capacidade laborativa do(a) autor(a), afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada
mediante perícia médica realizada em Juízo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERÍCIAS MÉDICAS PRODUZIDAS
PELAS PARTES. CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM
JUÍZO. MULTA. CABIMENTO. 1. A existência de conflito entre as conclusões das perícias
médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado, e outros laudos de médicos
particulares, quanto à capacidade laborativa do autor, afasta a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, de vez que a matéria só poderia ser deslindada mediante perícia
médica realizada em Juízo. 2. Impossibilidade da antecipação dos efeitos da tutela para a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500258
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A propósito, confira-se o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, particularmente quando as razões recursais estiverem,
integral ou parcialmente, dissociadas da realidade fático-processual, situação que equivale à
ausência de fundamentação do recurso. (Cf. STJ, Súmula 182, aplicação analógica; AgRg no
AG 703.478/SP, Segunda Turma, Ministro João Otávio de Noronha, DJ 13/02/2006; AgRg no
AG 592.659/DF, Quinta Turma, Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07/03/2005; TRF1, AGA
2006.01.00.018005-4/MG, Segunda Turma, Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, DJ
14/12/2006; AGA 2006.01.00.001506-1/DF, Quinta Turma, Juiz Federal convocado Ávio Mozar
José Ferraz de Novaes, DJ 04/05/2006.)
2. Agravo não conhecido.
(AG 2007.01.00.005609-1/DF, Rel. Juiz Federal João Carlos Costa Mayer Soares (conv), Sexta
Turma, e-DJF1 p.145 de 28/04/2008)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Tendo a recorrente interposto dois recursos contra o mesmo ato judicial, não deve o segundo
ser conhecido em razão da preclusão consumativa.
2. Impõe-se o não-conhecimento do recurso quando as razões deste estão dissociadas dos
argumentos expendidos no ato decisório e da realidade fático-processual, circunstância que
equivale à ausência de fundamentação.
3. Agravos regimentais não conhecidos.
(AGA 2007.01.00.035318-2/DF, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 p.440 de 11/04/2008).
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - REAJUSTE DE 28,86% - TRANSAÇÃO - OBRIGAÇÃO
DE FAZER - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1. Razões recursais apresentadas pela FUB versam sobre matéria diversa, estando, assim,
dissociadas dos fundamentos da decisão judicial recorrida.
2. Agravo de Instrumento não conhecido.
(AG 2001.01.00.026036-5/DF, Rel. Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira,
Primeira Turma, DJ p.19 de 21/11/2005).
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DECISÓRIO DO ATO JURISDICIONAL
IMPUGNADO.
1. Segundo entendimento assente nesta Corte, razões dissociadas do conteúdo decisório do
ato jurisdicional impugnado equivalem à ausência de razões, constituindo óbice à admissibilidade do recurso.
2. Agravo de instrumento de que se não conhece.
(AG 1998.01.00.022029-5/DF, Rel. Juiz Carlos Moreira Alves, Segunda
Turma, DJ p.08 de 05/02/2001).
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - RAZÕES DISSOCIADAS NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de agravo regimental cujas razões estão dissociadas dos fundamentos
adotados na decisão impugnada e, por conseguinte, da realidade fático-processual, situação
que equivale à ausência de fundamentação do recurso. Precedentes da Corte e do C. STJ.
2. Agravo regimental não conhecido. (AGA 0057437-19.2009.4.01.000/DF, Rel. Des. Fed. Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e-DJF1 12.02.2010, p. 215)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - RAZÕES DISSOCIADAS AS ADOTADAS NA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO.
1. Quando a sentença, em à execução de título judicial oncessivo do reajuste relativo ao percentual
de 28,86%, precia tão-somente a questão relativa à verba honorária incidente sobre valores acordados entre as partes e a apelante, ao desenvolver suas razões recursais, sustenta que a compensação relativa ao reajuste em questão não observou a evolução funcional dos servidores, com
fundamento na Portaria MARE 2.179/98, não se conhece do recurso, porquanto sua fundamentação
não guarda relação de pertinência com o conteúdo da sentença impugnada.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, consolidou o entendimento de que é
dever do titular de direito patrimonial devolver valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AgRg no REsp. 1.360.828/PR, 2T, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2014)
Acrescente-se que caso o julgamento da apelação mantenha o entendimento lançado na
sentença, é possível o deferimento de implantação imediata do benefício, renovando a tutela
antecipada, sem prejuízo do fato de que as parcelas vencidas serão pagas ao final com a
devida atualização monetária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (CPC, art. 557, do CPC e artigo 29, XXIV, do
RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0040125-54.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0027828-97.2014.4.01.3400
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: EGIDIO LUIZ PEREIRA FILHO
ADVOGADO
: PERISSON LOPES DE ANDRADE
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por EGÍDIO LUIZ PEREIRA FILHO contra a decisão proferida pela MM. Juíza Federal da 5ª
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos da Ação Ordinária proposta contra
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, declinou da competência para o
processamento e julgamento da causa em favor de uma das Varas do Juizado Especial
Federal.
O agravante alega que cabe ao segurado optar em ajuizar a demanda na Seção Judiciária da
capital, por se tratar de critério territorial e não funcional, sendo a competência relativa.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Verifico que o agravante se insurge, na petição deste recurso, contra decisão que teria declinado da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de São Paulo, onde
residente e domiciliado o autor da ação principal.
Já a única decisão acostada aos autos deste recurso é a que reconheceu a incompetência
absoluta do juízo e declinou da competência para uma das Varas do Juizado Especial da
Seção Judiciária do Distrito Federal, haja vista que a pretensão econômica buscada não
ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Nesses termos, é forçoso reconhecer que as razões do agravo de instrumento estão dissociadas dos fundamentos e do conteúdo da decisão agravada e da realidade fático-processual, o que equivale à ausência de fundamentação do recurso, motivo por que o agravo não
merece ser conhecido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500259
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Na hipótese dos autos, não há controvérsia fática acerca do grau de parentesco entre o
servidor falecido e a ora agravada e, em relação à dependência econômica da genitora perante
seu filho, a parte autora juntou aos autos comprovantes de residência demonstrando que
ambos residiam no mesmo endereço, além de sua inscrição como dependente na Caixa de
Pecúlios Assistência e Previdência dos servidores da FSESP, e da sua indicação como dependente perante o Ministério da Saúde.
Nesse contexto e em sede de cognição sumária, preenchidos os requisitos do art 217, I, da Lei
8.112/90, mister a concessão de pensão vitalícia instituída pelo falecido em favor de sua
genitora.
Por outro lado, o fundado receio de dano irreparável também se faz presente e advém da
possibilidade da agravada sofrer prejuízos de grave e difícil reparação, uma vez que fazê-la
aguardar o desfecho da lide, para alcançar o direito pleiteado, é relegar à parte os riscos de
não sobreviver pela ausência de proventos.
Por derradeiro, insta consignar que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no sentido
de ser possível a concessão de tutela, diante da natureza alimentar do benefício postulado.
Sobre o tema, transcrevo entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desse Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
Portanto, deve ser mantida a concessão de pensão estatutária vitalícia à agravada, cabendo ao
magistrado a quo, posteriormente, avaliar a manutenção do benefício concedido.
Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art.
557, caput, do CPC, para manter a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043125-62.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0040690-96.2014.8.13.0534
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: EVARISTO JOAO DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIA MARIA COURY MOREIRA RODRIGUES
DECISÃO
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo de instrumento em face de
decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao agravante que
implemente em favor do autor o benefício do auxílio-doença.
O agravante sustenta, em síntese: a) a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança e
de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) que a perícia médica realizada
pelo INSS goza de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta que não restou
afastada pelos documentos coligidos pela parte; e c) a irreversibilidade da medida antecipatória
deferida.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório do essencial.
A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e divise a existência de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação ou, ainda, quando reste caracterizado abuso do direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).

2. Apelação não conhecida.
(TRF 1ª Região, 1ª Turma, AC 2005.34.00.036491-4/DF, Rel. Des. Federal José Amílcar Machado, unânime, DJ 04.03.2008, p. 127).
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, caput,
do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos ao Juízo de Origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0041792-75.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0000274-02.2014.4.01.3300
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: ALMERINDA FRANCISCA DE JESUS
ADVOGADO
: LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pela UNIÃO contra decisão proferida pela MM. Juíza Federal em auxílio à 11ª Vara da Seção
Judiciária do Estado da Bahia que, nos autos de ação sob o rito ordinário ajuizada por
ALMERINDA FRANCISCA DE JESUS, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
determinar à agravante a implantação de pensão vitalícia em favor da agravada pela morte de
seu filho, Carlos Jesus Santana.
O agravante alega que não restou demonstrada a dependência econômica da agravada em
relação ao ex-servidor, salientando que (a) a coincidência de endereços de residência da
agravada e do falecido servidor não está claramente comprovada; e (b) os documentos referentes ao plano de saúde são datados de 2001, onze anos antes do óbito do servidor, não
servindo para demonstrar a contemporaneidade da dependência econômica.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
A teor do disposto no art. 215 da Lei 8.112/90, para a concessão de pensão vitalícia cabe à
parte interessada comprovar a ocorrência do evento morte, bem como a dependência econômica daquele que postula o benefício em relação ao servidor.
E, segundo a dicção do art. 217, inciso I, da mencionada legislação, são beneficiários do
servidor:
Art. 217. São beneficiários das pensões:
I - vitalícia:
a) o cônjuge;
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão
alimentícia;
c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade
familiar;
d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor;
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de deficiência, que
vivam sob a dependência econômica do servidor;
Assim, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, temos que a pensão vitalícia por morte é
devida aos genitores que comprovem a dependência econômica em relação ao filho servidor.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500260
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Diante da situação constatada, resta possível, em tese, a concessão da medida antecipatória
pretendida, o que segue jurisprudência tranqüila no âmbito desta Corte.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AGRAVO RETIDO
NÃO CONHECIDO. TRABALHADORA RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR
PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REQUISITO ETÁRIO.
IMPLEMENTAÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE
CHEFE OU ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 3 1. Não se conhecerá do agravo retido se a parte não requerer
expressamente sua apreciação pelo Tribunal nas razões ou na resposta da apelação (CPC, art.
523, § 1º). 2. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se
convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 3. Comprovada a qualidade de trabalhadora rural
por provas testemunhal e material, na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, a segurada tem direito à aposentadoria pretendida. 4. A "condição de chefe ou arrimo de família não foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, em face do que dispõe o seu art. 226, § 5º" (AC n. 287-60.1999.4.01.4000/PI,
TRF 1ª Região). 5. O fato de a autora ter completado 55 (cinqüenta e cinco) anos em data
anterior à vigência da Lei 8.213/91, não impede a concessão do benefício ora requerido, uma
vez que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, restou assentado o entendimento de que as mulheres, independentemente da condição de chefe ou arrimo da família,
ou de recebimento, pelo cônjuge ou companheiro de benefício previdenciário, possuem direito
à percepção do benefício de aposentadoria por idade (arts. 5º, inciso I, e 201, §7º, II, da
Constituição Federal de 1988). 6. A legislação ora vigente, qual seja, a Lei 8.213/91, é mais
benéfica do que a legislação anterior que regia a matéria, de modo que sua aplicação é devida,
tendo em vista o caráter social da prestação vindicada. 7. A concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 8. O
benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 9. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual
de Cálculos da Justiça Federal. 10. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre
as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a
jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 11. Nas causas ajuizadas perante a
Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está
isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos
estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei
9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 12. Agravo retido não
conhecido. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
(AC 0000145-56.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.139 de 26/03/2014)
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhecerá do agravo retido se a parte não requerer
expressamente sua apreciação pelo Tribunal nas razões ou na resposta da apelação (CPC, art.
523, § 1º). 2. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se
convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 3. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural
por provas testemunhal e material, na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a) segurado(a) tem direito à aposentadoria
pretendida. 4. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao
quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 5. O benefício previdenciário é devido a partir do
requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do
ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC,
Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos
limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 6. A correção monetária e os juros devem incidir
na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 7. A verba honorária é devida em 10%
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500261

(dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo
20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 8. Nas causas
ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da
CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção,
o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de
causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º,
inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 9. Agravo
retido não conhecido. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
(AC 0013821-71.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.433 de 28/01/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL PLENA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTES
DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A concessão do
benefício de aposentadoria rural por idade por meio de sentença, não prescinde da prova testemunhal. Todavia, a mesma restrição não se aplica à implantação do benefício em sede de antecipação de tutela, quando existam nos autos outros elementos de convicção que deponham em
favor das alegações da parte autora. 2. A qualidade de segurada especial alegada na inicial apresenta-se plausível e o direito invocado pela parte autora é suscetível de sofrer grave lesão e de difícil
reparação, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário. Em face dessas circunstâncias e do
evidente perigo de perecimento do direito invocado em razão do decurso do tempo, deve ser mantida a tutela deferida 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AGA 0000142-19.2012.4.01.0000 / TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES
MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.38 de 07/11/2013)
Contudo, é oportuno anotar que a Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, julgado em 12.2.2014 e ainda pendente de
publicação, consolidou o entendimento de que é necessária a devolução dos valores recebidos
a título de tutela antecipada que venha a ser revogada, apesar da natureza alimentar dos
benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados.
Assim, não se afigura razoável manter a antecipação de tutela deferida, pois caso seja modificado o entendimento lançado na sentença em razão do julgamento da apelação, a requerente estará obrigada a restituir os valores que tenham sido percebidos, pois não se aplica
o entendimento de percebimento de benefício de boa-fé, já que o deferimento foi objeto de
tutela precária.
Sobre a devolução dos valores recebidos no curso do processo em caso de reforma da
sentença, assim está a jurisprudência do STJ. Confiram-se, dentre outros:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR FIRMADA
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão
embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido
mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido
pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, decidiu que devem ser devolvidos os valores percebidos a título de tutela antecipada, quando da revogação desta.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para determinar a devolução de valores, com
fundamento no novo entendimento firmado pela Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp.
1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 2.4.2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE
REVOGADA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
possível a devolução de valores pagos a servidor público em razão do cumprimento de decisão
judicial precária.
2. Enfocando o tema sob o viés prevalentemente processual, a Primeira Seção desta Corte no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, ocorrido em 12/2/2014, relator p/
acórdão Ministro Ari Pargendler, assentou a tese de que é legítimo o desconto de valores
pagos aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social- RGPS, em razão do cumprimento de decisão judicial precária posteriormente cassada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.318.313/CE, 1T, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 6.3.2014)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO.

261

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Assim, a prova dos autos demonstra que a agravada era economicamente dependente da
falecida servidora, de modo que se enquadra na situação de beneficiária da pensão vitalícia,
conforme previsto no art. 217, I, "e", da Lei n. 8.112/90.
Sobre o tema, vale citar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PESSOA DESIGNADA
MAIOR DE 60 (SESSENTA ANOS). PERCEPÇÃO DE RENDA MENSAL INFERIOR A UM
SALÁRIO MÍNIMO. FATO QUE NÃO DESCARACTERIZA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
ARTS. 198 E 217 DA LEI 8.112/90. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 217 da Lei 8.112/90, é beneficiária vitalícia da pensão por morte de
servidor público, dentre outros, a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, desde que
comprovada sua dependência econômica.
2. A interpretação contrario sensu do art. 198 da Lei 8.112/90 conduz à conclusão de que, na
hipótese em que o beneficiário percebe renda inferior a 1 (um) salário mínimo, não há óbice ao
reconhecimento da dependência econômica.
3. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 720.219/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
27/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 345)
Outro não é o entendimento dessa Corte Regional:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDORA PÚBLICA. ART. 217, II, "D",
DA LEI 8.112/1990. DESIGNAÇÃO EXPRESSA. CORROBORAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR MEIOS IDÔNEOS. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO. INVALIDEZ COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 2. É beneficiária da pensão
temporária a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 (vinte
e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez (art. 217, II, "d", da Lei n. 8.112/90). 3.
Sendo a designação expressa e voluntariamente manifestada pela servidora (avó da menor)
perante a Administração, e colacionando o autor conjunto probatório que corroboram a dependência econômica em relação a de cujus, bem como comprovado ser ele portador de
invalidez permanente, deficiência mental, que o incapacita para o trabalho (fls. 140/142),
merece ser prestigiada a sentença que determinou o restabelecimento do benefício de pensão
por morte. 4. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos
da Justiça Federal. 5. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (REO 004443137.2003.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Rel.Conv.
JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES (CONV.), PRIMEIRA TURMA, eDJF1 p.8 de 10/12/2012)
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO ESTATUTÁRIA. LEI Nº
8.112/90. CURATELADO. REDIMENTOS PRÓPRIOS DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. 1. Remessa oficial, tida por interposta, de sentença proferida na vigência da Lei nº 9.469,
de 10 de julho de 1997. Não incide, na hipótese, os artigos 475, § 2º, do Código de Processo
Civil ou 13 da Lei nº 10.259/01, em virtude de não ter sido demonstrado que o conteúdo
econômico do pleito é de valor inferior a 60 salários mínimos. 2. Afastada a preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido, pois somente se reputa ausente tal condição da ação
quando não houver previsão ou houver proibição do objeto no ordenamento jurídico, o que não
ocorre quanto à pensão objeto de análise. 3. É pacífico o entendimento de que a lei que regula
a concessão de benefício por morte é aquela vigente à época do óbito do instituidor. Ocorrida
a morte em 11/01/1999, sob a égide da Lei nº 8.112/90, esta é a legislação que regula o
recebimento da pensão ora pleiteada. 4. De acordo com o disposto no art. 217, I, alínea "e", e
II, alínea "d", da Lei nº 8.112/90, a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, portadora
de deficiência ou inválida, só tem direito à pensão, caso não possa, por si só, prover a própria
subsistência, isto é, não tenha rendimentos próprios ou esteja impossibilitada para qualquer
atividade laborativa que lhe dê, pelo menos, as condições básicas necessárias à vida, o que,
conforme se observa dos contracheques juntados aos autos, não é o caso do autor, que
percebe proventos de aposentadoria por invalidez rural no valor de um salário mínimo. 5. O
entendimento adotado pelo juízo a quo no sentido de que proventos no patamar de um salário
mínimo são baixos para cobrir as despesas de alguém, como o autor, incapaz físico e mentalmente mostra-se carente de comprovação, sendo certo que não há nos autos quaisquer
elementos de prova que permitam averiguar efetivamente quais são os gastos do autor com
tratamento médico ou se este não é coberto por sua aposentadoria ou pelo sistema público de
saúde. 6. Não se pode deixar de considerar os rendimentos auferidos pelo autor, que, diante da
ausência de prova em contrário, afastam a alegada impossibilidade dele em prover sua subsistência. Ainda que seja admissível que ele pleiteie meios de complementação de renda, a
limitação de recursos ou simplicidade da família não é elemento suficiente para afirmar ca-

1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, consolidou o entendimento de que é
dever do titular de direito patrimonial devolver valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AgRg no REsp. 1.360.828/PR, 2T, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2014)
Acrescente-se que caso o julgamento da apelação mantenha o entendimento lançado na
sentença, é possível o deferimento de implantação imediata do benefício, renovando a tutela
antecipada, sem prejuízo do fato de que as parcelas vencidas serão pagas ao final com a
devida atualização monetária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (CPC, §1º-A do art. 557, do CPC e artigo 29, XXV,
do RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043291-94.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0005624-84.2014.4.01.3812
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO SIMOES
ADVOGADO
: ANTONIO FERNANDES DRUMOND
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pela UNIÃO contra decisão proferida pela MM. Juíza Federal Substituta da 22ª Vara da Seção
Judiciária de Minas Gerais que, nos autos da ação mandamental impetrada movida por MARIA
DO CARMO SIMÕES, deferiu o pedido de antecipação da tutela para conceder o benefício de
pensão por morte, na qualidade de pessoa designada, pelo falecimento de sua irmã, Lúcia
Simões Correa, servidora aposentada do Ministério da Fazenda.
O agravante destaca que o art. 5º da Lei 9.717/98 vedou a concessão de benefícios não
previstos no Regime Geral da Previdência Social pelos regimes próprios de previdência, sendo
que este não beneficia a pessoa designada, mesmo que via sob dependência econômica do
instituidor.
Acrescenta que não houve apresentação de provas suficientes a comprovar a dependência
econômica da agravada, o que impede o enquadramento da autora na hipótese do art. 217 da
Lei 8.112/1990.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Nos termos do que estabelece a Lei 8.112/90, os dependentes serão beneficiados por pensão
por morte do servidor "de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a
partir da data do óbito" (art. 215).
Ainda nos termos da mencionada legislação, são beneficiários de pensão vitalícia, na condição
de dependente do servidor,"a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa
portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor" (art. 217, I,
alínea "e").
Na espécie, a agravada, com aproximadamente 85 anos de idade, acostou aos autos cópia da
decisão proferida pelo Ministério da Fazenda deferindo o pedido formulado pela sua falecida
irmã de designação para fim de percepção dos benefícios previstos no art. 215 da Lei 8.112/90,
o que, nesse momento processual, é suficiente para comprovar a dependência econômica.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500262
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Bem se vê que o equívoco do TCU é manifesto. É que o art. 217, I, da Lei 8112/90 cuida de
beneficiários, enquanto que o art. 5º da Lei 9.717/98 trata de benefícios, portanto, as duas
normas têm conteúdos diversos, e que não se confundem, até porque o benefício é o direito
assegurado, enquanto que o beneficiário é o destinatário deste direito. Logo, conclui-se que
inocorreu derrogação, como igualmente não ocorreu revogação.
Para provar que benefício e beneficiário têm conceito diversos, invoca-se a definição do
conceituado VOCABULÁRIO JURÍDICO DE PLÁCIDO E SILVA. Confira-se:
'BENEFÍCIO. Na terminologia jurídica, benefício, derivado do 'latim beneficium' (favor, graça,
mercê, bem), possuindo uma variedade de aplicações, tem, em princípio geral, o sentido de
anotar o proveito, a vantagem ou a proteção, decorrente de lei...' (?)
'BENEFICIÁRIO. Tem a designação o mesmo sentido de beneficiado, indicando a pessoa que
foi favorecida por ato de liberalidade ou de renúncia praticado por outra.
Dessa maneira, toda pessoa que recebe um benefício ou uma vantagem...' (?).
Também, o art. 5° da Lei 9.717/98 não revogou o art. 217, I daLei 8212/90, pelo que se pede
vênia para trazer à colação o texto do art. 2º da conhecida Lei de Introdução ao Código Civil,
mais precisamente do DL 4657/42, a saber:
'Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a leianterior.
§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora
perdido a vigência.'
Pois bem. Aqui urge indagar:
a) - o art. 5º da Lei 9.717/98 expressamente declarou que estava revogando o art. 217, I da Lei
8112/90?
b) - o art. 5º da Lei 9.717/98, por cuidar apenas de benefício é incompatível com o art. 217, I,
da Lei 8112/90, que cuida somente de beneficiários?
c) - o art. 5º da Lei 9.717/98 regulou a matéria 'beneficiário', disciplinada pelo art. 217, I, da Lei
8112/90?
Indubitavelmente, a resposta às três indagações é não. É que como o art. 5º da lei 9.717/98
cuidou apenas de benefício e, como o art. 217, I, da lei 8112/90 disciplina somente beneficiários, resta evidente que não houve revogação, como igualmente não ocorreu a alegada
derrogação. Enfim, na hipótese sob exame não se faz presente nenhum dos dois institutos,
permanecendo incólume o art. 217, I, da Lei 8.112/90, que devia e deve ser observado, na
dicção da Súmula 340-STJ.
Conclui-se, pois, que é inconcebível a idéia de que o art. 5º da Lei 9717/98 tenha derrogado ou
revogado o art. 217, I, da Lei 8112/90, porque aquele trata de benefício, enquanto este cuida
de beneficiário, portanto, institutos diversos. Logo, por disciplinar matéria diversa, resta inequívoco que o aludido art. 5º da Lei 9717/98 não derrogou nem revogou o citado art. 217, I, da
Lei 8112/90.
?...................................................................................................
Tão-só para argumentar, se alguma dúvida houvesse quanto a inocorrência da alegada derrogação, a exposição de motivos da MP 1.723/98, convertida na Lei 9.717/98, por si só, elide
qualquer possibilidade de ocorrência de revogação ou derrogação, na vertência.
É que a mensagem nº 754 enviada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo tratou apenas
de benefício. Confira-se:
'A proibição da instituição de benefícios que não estejam previstos no Regime Geral de
Previdência
Social ...'
Percebe-se, pois, que desde a gênese da Lei 9.717/98 não secuidou de beneficiário, mas
apenas de benefício, e mais, como se vê da mensagem do Poder Executivo o enfoque foi a
'instituição' de benefício, donde se conclui que se objetivada evitar a criação de novos benefícios.
Em verdade, o equívoco do TCU no sentido de que o art. 5º da Lei 9.717/98 teria derrogado o
art. 217, I, da lei 8112/90 é manifesto, porque o dispositivo supostamente derrogador (art. 5º, da
Lei 9.717/98) cuidou de benefício, e não de beneficiário.
?...................................................................................................
Dito isto, conclui-se que o benefício de pensão por morte está previsto tanto no Regime Próprio
(art. 217, I, da Lei 8112/90) quanto no Regime Geral de Previdência (art. 18 e 74 da Lei
8213/91), o que elide definitivamente a possibilidade de derrogação ou revogação do art. 217,
I, da lei 8112/90 pelo art. 5º da Lei 9717/98, até e inclusive por impossibilidade técnica, já que
em ambos os regimes está previsto o benefício de pensão. Logo, não se trata de benefício
distinto a que alude o art. 5º da lei 9.717/98." (grifei)

tegoricamente sua dependência econômica em relação ao curador, máxime quando sua atual
representante legal afirma que o de cujus, além da esposa, também, sustentava os netos, que
viviam sob sua dependência econômica. 7. Apelação e remessa oficial tida por interposta
providas para julgar improcedente o pedido. (AC 0010322-56.2001.4.01.3500 / GO, Rel. JUÍZA
FEDERAL ROGÉRIA MARIA CASTRO DEBELLI, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.176
de 08/02/2012)
Ainda em relação à pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e que viva na dependência
do servidor, impende registrar que esta Corte Regional firmou entendimento no sentido de que
a vedação constante no art. 5º da Lei 9.717/98 - relativa a benefício de regime próprio de
previdência não previsto pelo Regime Geral de Previdência Social - não se refere ao rol dos
seus beneficiários, mas ao benefício em si. Destarte, a pensão por morte continua prevista
tanto na Lei 8.213/91 quanto na Lei 8.112/90, havendo diferenciação tão somente quanto aos
possíveis beneficiários da pensão, notadamente a pessoa maior de 60 (sessenta) anos, que
não mais consta do rol dos beneficiários da Lei 8.213/91, mas continua incluída na Lei
8.112/90.
Destaca-se, ainda, decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo eminente Ministro
Celso Mello, nos autos da Medida Cautelar no Mandado de Segurança n. 32.805/DF, que, em
caso idêntico, determinou o restabelecimento de pensão concedida com base no art. 217,
inciso I, "e" da Lei 8.112/90, cujos fundamentos passo a expor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por uma Senhora octogenária, com mais de 82 anos de idade, contra deliberação da Primeira Câmara do
E. Tribunal de Contas da União que recusou "(...) o registro ao ato de pensão civil instituído em
favor de Antolina Silva Bambinho" e, consequentemente, determinou ao Ministério das Comunicações "a suspensão dos pagamentos decorrentes da concessão de pensão civil considerada ilegal".
A presente impetração mandamental apoia-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
"A impetrante é pensionista de Gisélia Bombinho, na condição de pessoa designada, nos
termos do art. 217, I, alínea 'E', da Lei 8212/90, recebendo a pensão concedida desde
12/12/2002, portanto, há mais de dez anos, sob a chancela de 'vitalícia', conforme prova
contracheque anexo.
Em janeiro/2013 a ora impetrante foi surpreendida com o recebimento da Carta nº
056/2013/SEAPE/DIAPE/COGEP, datada de 25/01/2013, oriunda do Ministério das Comunicações, informando-lhe a suspensão do pagamento da aludida pensão, por força do Acórdão
7484/2012, proferido pelo TCU.
?...................................................................................................
Através do acordão 7484/2012, o TCU considerou ilegal a pensão concedida à Impetrante, e,
em consequência, determinou ao Ministério das Comunicações que suspendesse o aludido
benefício concedido à Impetrante, ao fundamento de que:
'- O art. da Lei 9717/98 derrogou do regime próprio de previdência social dos servidores
públicos da União, as categorias de pensão civil estatutária, destinadas a pessoa designada
maior de 60 anos ou inválida, a filho emancipado e não inválido, a irmão emancipado e não
inválido, a menor sob guarda e à pessoa designada até os 21 anos ou inválida, previstas
respectivamente na alínea 'e' do inciso I do art. 217 e nas alíneas 'a', 'b', 'c' e 'd' do art. 217,II,
todas da Lei 8.112/90.'
(?).
?...................................................................................................
Efetivamente, militou em equívoco o TCU ao concluir que o art. 5º da referida Lei 9.717/98
derrogou do Regime Próprio a pensão para a pessoa designada maior de 60 anos, que é o
caso específico da Impetrante, e que ora põe a exame.
Para se concluir se ocorreu, ou não, a derrogação a que alude o Acórdão 7484/2012, no que
na vertência interessa, impõe fazer o cotejo entre a redação do art. 217, I, da Lei 8112/90 com
a redação do art. 5º da Lei 9.717/98, pelo que se pede vênia para transcrevê-los, respectivamente:
'Art. 217. São beneficiários das pensões:
I - vitalícia:
a) o cônjuge;
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão
alimentícia;
c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade
familiar;
d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor;
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de deficiência, que
vivam sob a dependência econômica do servidor;'(...).
'Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dosservidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão
conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.' (?).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500263
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Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética
jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias
específicas e excepcionais que revelam: a boa-fé dos impetrantes; a realização de processo
seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do
processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência,
nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas
e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo
transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de
Segurança deferido ."
(RTJ 192/620-621, Rel. Min. GILMAR MENDES - grifei)
"1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão
previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União.
Legitimação passiva exclusiva deste.
Execução por parte do Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância.
Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de segurança, é a pessoa que, 'in statu
assertionis', ordena a prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se limita a
executar-lhe a ordem.
2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária.
Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Conhecimento
pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação
oficial. Ação ajuizada dentro do prazo. Decadência não consumada.
Preliminar repelida. Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União,
em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo
para ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência real do ato decisório, não de
sua publicação no órgão oficial.
3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da
União, sem audiência prévia da pensionista interessada.
Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla
defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. Ofensa ao art.
5º, LIV e LV, da CF. Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem
audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos
poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos
anos vinha sendo paga."
(MS 24.927/RO, Rel. Min. CEZAR PELUSO - grifei)
Na realidade, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de
elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as
de direito público (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a
preservar situações administrativas já consolidadas no passado (MS 27.826-MC/DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - MS 27.962-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
É importante referir, neste ponto, em face de sua extrema pertinência, a aguda observação de
J. J. GOMES CANOTILHO ("Direito Constitucional e Teoria da Constituição", p. 250, 1998,
Almedina):
"Estes dois princípios - segurança jurídica e protecção da confiança - andam estreitamente
associados a ponto de alguns autores considerarem o princípio da protecção de confiança
como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objectivos da ordem
jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito enquanto a protecção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da
segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos
efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a protecção da confiança
exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2)
de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições
pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos.
Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da protecção da confiança são exigíveis
perante 'qualquer acto' de 'qualquer poder' - legislativo, executivo e judicial." (grifei)
As lições da doutrina e da jurisprudência constitucional desta Suprema Corte (MS 28.059/DF,
Rel. Min. CEZAR PELUSO - MS 28.060- -MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MS 28.064MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - MS 28.122-MC/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO - MS
28.123-MC/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO - MS 28.430-MC/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA
- MS 29.177-MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - MS 29.180-MC/PE, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, v.g.) revelam-se suficientes ao reconhecimento, em juízo de estrita delibação,
de que a pretensão cautelar ora deduzida nesta sede processual reveste-se do necessário
"fumus boni juris", no que concerne ao tema da segurança jurídica.

Busca-se, desse modo, na presente sede processual, "Seja concedida LIMINAR para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão 7484/2012-TCU-Primeira Turma, até o
julgamento do mérito da segurança, determinando ao Ministério das Comunicações que restabeleça, imediatamente, o pagamento da PENSÃO da impetrante".
Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação cautelar ora deduzida nesta sede
mandamental.
Tenho para mim que se mostram presentes, na espécie, os requisitos - que são cumulativos concernentes à plausibilidade jurídica e ao "periculum in mora", viabilizadores da outorga do
provimento cautelar requerido pela parte impetrante.
Com efeito, o exame das razões expostas na inicial desta impetração parece revelar que o ato
ora impugnado estaria em desacordo com decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte,
em casos semelhantes ao de que ora se cuida (MS 31.679-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO - MS 31.861-MC/DF, Rel. Min. ROSA WEBER - MS 31.969- -MC/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
Cumpre ressaltar, de outro lado, que, embora a pensão houvesse sido concedida à impetrante
em 12/12/2002, o E. Tribunal de Contas da União somente veio a apreciar-lhe a legalidade em
04/12/2012, ou seja, quase 10 (dez) anos após o deferimento administrativo de tal benefício.
Impressiona-me, ao menos para efeito de formulação de um juízo de caráter estritamente
delibatório, a alegação de ofensa ao postulado da segurança jurídica.
A fluência de tão longo período de tempo (quase 10 anos!!!) culmina por consolidar justas expectativas no espírito dos administrados (ou dos servidores públicos ou, ainda, dos pensionistas) e,
também, por incutir, neles, a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se
justificando - ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias - a ruptura
abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público
entre o agente estatal (ou os seus pensionistas), de um lado, e o Poder Público, de outro.
Cumpre observar, neste ponto, que esse entendimento - que reconhece que o decurso do
tempo pode constituir, ainda que excepcionalmente, fator de legitimação e de estabilização de
determinadas situações jurídicas - encontra apoio no magistério da doutrina (ALMIRO DO
COUTO E SILVA, "Princípios da Legalidade e da Administração Pública e da Segurança
Jurídica no Estado de Direito Contemporâneo",
"in" RDP 84/46-63; WEIDA ZANCANER, "Da Convalidação e da Invalidação dos Atos Administrativos", p. 73/76, item n. 3.5.2, 3ª ed., 2008, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES,
"Direito Administrativo Brasileiro", p. 99/101, item n. 2.3.7, 34ª ed., atualizada por Eurico de
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 2008, Malheiros;
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, "Curso de Direito Administrativo", p. 87, item n. 77,
e p. 123/125, item n. 27, 26ª ed., 2009, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO,
"Direito Administrativo", p. 87/88, item n. 3.3.15.4, 22ª ed., 2009, Atlas; MARÇAL JUSTEN
FILHO, "Curso de Direito Administrativo", p. 1.097/1.100, itens ns. XVII.1 a XVII.3.1, 4ª ed.,
2009, Saraiva; GUSTAVO BINENBOJM, "Temas de Direito Administrativo e Constitucional", p.
735/740, itens ns. II.2.2 a II. 2.2.2, 2008, Renovar; RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO,
"Curso de Direito Administrativo", p. 78/94, itens ns. 8 a 8.4, 2008, Podium; LÚCIA VALLE
FIGUEIREDO, "Curso de Direito Administrativo", p. 257/260, itens ns. 3.2 a 4, 9ª ed., 2008,
Malheiros; MATEUS EDUARDO SIQUEIRA NUNES BERTONCINI, "Princípios de Direito Administrativo Brasileiro", p. 178/180, item n. 4.5.7, 2002, Malheiros; SÉRGIO FERRAZ, "O
princípio da segurança jurídica em face das reformas constitucionais", "in" Revista Forense, vol.
334/191- -210; RICARDO LOBO TORRES, "A Segurança Jurídica e as Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar", p. 429/445, "in" "Princípios e Limites da Tributação", coordenação de Roberto Ferraz, 2005, Quartier Latin, v.g.).
A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem
situações consolidadas no tempo, amparadas pela boa-fé do cidadão (seja ele pensionista, ou
não), representam fatores a que o Judiciário não pode ficar alheio, como resulta da jurisprudência que se formou no Supremo Tribunal Federal:
"Ato administrativo. Seu tardio desfazimento, já criada situação de fato e de direito, que o
tempo consolidou.
Circunstância excepcional a aconselhar a inalterabilidade da situação decorrente do deferimento da liminar, daí a participação no concurso público, com aprovação, posse e exercício."
(RTJ 83/921, Rel. Min. BILAC PINTO - grifei)
Essa diretriz jurisprudencial (RTJ 119/1170), por sua vez, vem de ser reafirmada, por esta
Suprema Corte, em julgamentos que corroboram tal orientação:
"Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal deContas da União. Prestação de Contas da
Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público.
Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação
vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas
por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos
desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância
do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500264
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Impende rememorar, finalmente, a circunstância de que os valores percebidos pelos pensionistas revestem-se de caráter alimentar (HELY LOPES MEIRELLES, "Direito Administrativo
Brasileiro", p. 491, item n. 5.4.3, 34ª ed., atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio
Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 2008, Malheiros). Essa especial natureza
jurídica, que caracteriza tais rendimentos, permite, por isso mesmo, qualificá-los como típicas
dívidas de valor.
É também por essa razão que concedo a medida cautelar ora postulada, pois se revela
importante considerar , para esse efeito, o caráter essencialmente alimentar dos valores em
questão, na linha do que tem sido iterativamente proclamado pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (RTJ 110/709 - RTJ 117/1335), inclusive por aquela que se formou sob a égide
do vigente ordenamento constitucional (RTJ 136/1351 - RTJ 139/364-368 - RTJ 139/1009 - RTJ
141/319 - RTJ 142/942).
A ponderação dos valores em conflito - o interesse da Administração Pública, de um lado, e a
necessidade social de preservar a integridade do caráter alimentar que tipifica o valor dos
rendimentos auferidos pela pensionista (uma Senhora octogenária, maior de 82 anos), de outro
- leva-me a vislumbrar ocorrente, na espécie, uma clara situação de grave risco a que estará
exposta a parte ora impetrante, privada de valores essenciais à sua própria subsistência.
Sendo assim, em juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão
mandamental deduzida na presente sede processual, defiro o pedido de medida liminar, em
ordem a determinar, até final julgamento desta ação de mandado de segurança, na linha de
anteriores decisões minhas (MS 27.962-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a suspensão cautelar da eficácia da deliberação proferida pelo E. Tribunal de Contas da União,
consubstanciada no Acórdão nº 7.484/2012 (1ª Câmara).
2. Em consequência da concessão da presente medida cautelar, o Senhor Ministro das Comunicações (ou outro órgão ou agente competente no âmbito de referido Ministério) deverá
ordenar o restabelecimento dos pagamentos suspensos por efeito da deliberação, ora questionada neste processo mandamental, emanada do E. Tribunal de Contas da União.
Nesse contexto e em sede de cognição sumária, preenchidos os requisitos do art. 217, uma
vez devidamente comprovada a dependência econômica, mister a manutenção da decisão que
determinou a concessão da pensão por morte instituída pela falecida em favor da agravada.
Por derradeiro, insta consignar que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no
sentido de ser possível a concessão de tutela diante da natureza alimentar do benefício
postulado.
Sobre o tema, transcrevo entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desse Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art.
557,caput, do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
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DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por LOURDES IZAIAS DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca
de Paraisópolis/MG que, nos autos de ação sob o rito ordinário ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, determinou a comprovação da negativa
do benefício na via administrativa com data contemporânea à propositura da ação.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Inicialmente, verifico que a agravante requereu o benefício da assistência judiciária.
Dispõe o art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50, in verbis:
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta
lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
A afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Verifico que a agravante na exordial declara a insuficiência de recursos, razão pela qual
entendo que deve ser concedido o benefício, ainda mais considerando que a lide versa sobre
concessão de benefício previdenciário.
Nesses termos, já decidiu esta Corte, como se infere dos excertos dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N.
1.060/50, ART. 4º. LEI N. 7.115/83, ART. 1º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - ART. 5º, LXXIV.
I - A simples afirmação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, autoriza a concessão do referido benefício,
podendo ser requerida a qualquer tempo (Lei n. 1.060/50, art. 4º).
II - Nos termos do art. 1º da Lei n. 7.155/83, a declaração de pobreza firmada pela própria parte
interessada, ou por seu representante legal, presume-se verdadeira.
(...)
V - Agravo provido. (AG 2002.01.00.029357-6/MG, Relator Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 1ª Turma, DJ 1º.09.2003, p. 85, unânime.)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/50,
ARTIGO 4º, PARÁGRAFOS 1º E 2º.
1. O Juiz não deve indeferir liminarmente pedido de assistência judiciária gratuita, eis que, de
acordo com o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, "A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família" (art. 4º), esclarecendo que "Presume-se pobre, até prova em
contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei, sob pena de pagamento até o décuplo
das custas judiciais" (§ 1º).
2. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo de instrumento provido. (AG 1998.01.00.097688-7/MG, Relator Desembargador Federal Plauto Ribeiro, 3ª Turma, DJ 27.09.2002, p. 37, unânime.)
No que tange à exigência de comprovação do requerimento administrativo, verifico estar em
manifesto confronto com o entendimento jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que é no sentido da desnecessidade do
prévio ingresso na via administrativa para o ajuizamento de ação judicial. Confiram-se os
precedentes:
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA
DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. ART.
557 DO CPC. ATRIBUIÇÕES DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Não há
previsão constitucional de esgotamento da via administrativa como condição da ação que
objetiva o reconhecimento de direito previdenciário. Precedentes. II - Quanto ao art. 557 do
CPC, na linha do entendimento desta Corte, é constitucionalmente legítima a, "atribuição
conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e dar provimento a
este - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, redação da Lei 9.756/98 desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado"
(RE 321.778-AgR/MG, Rel. Min. Carlos Velloso). III - Agravo regimental improvido.
(RE-AgR 549238, RICARDO LEWANDOWSKI, STF)
........................................................................................................................
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COMO CONDIÇÃO PARA O ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Não há no texto constitucional norma que institua a necessidade de prévia negativa de pedido de concessão de benefício previdenciário no âmbito
administrativo como condicionante ao pedido de provimento judicial. Agravo regimental a que
se nega provimento.
(RE-AgR 548676, EROS GRAU, STF)
........................................................................................................................
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta
nossa Corte firmou-se no sentido de ser desnecessário para o ajuizamento de ação previdenciária o prévio requerimento administrativo do benefício à autarquia federal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(RE-AgR 549055, AYRES BRITTO, STF)
........................................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO . CONCESSÃO DE BENEFÍCIO . PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. I. A exigência de prévio requerimento
administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício
previdenciário não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, expressamente previsto na Constituição Federal (art. 5º, XXXV). Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e da Primeira Seção deste Regional. II. Atuando o Judiciário no legítimo poder-dever de
prestar jurisdição quando provocado, por óbvio que não há falar em violação do princípio da
separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). III. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(AGRAC 0069178-70.2010.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.915 de 11/05/2012)
........................................................................................................................
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO . BENEFÍCIO . AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO. 1. Não tendo sido requerida, na apelação a apreciação do agravo
retido, não há como conhecê-lo, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. 2. O Supremo Tribunal
Federal já se posicionou no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo
para a propositura de ação que vise à concessão de benefício previdenciário . 3. Agravo retido
não conhecido. Apelação provida.
(AC 0067387-32.2011.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.222 de 09/04/2012)
........................................................................................................................
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO . APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS
ADVOCTÍCIOS. I. Não ratificado, expressamente, o pedido para o processamento de agravo
retido interposto contra decisão interlocutória, quando apresentadas as razões do recurso de
apelação, não se conhece do agravo em referência, nos termos do art. 523, § 1º do CPC. II.
A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação
judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito. III. Honorários advocatícios mantidos em 10% (dez por cento), apenas sobre
as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do eg. STJ e
do art. 20, § 4º, do CPC. IV. Agravo retido de que não se conhece; Apelação a que se nega
provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500266

(AC 0080541-54.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ MARCOS AUGUSTO DE SOUSA (CONV.),
PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.289 de 19/04/2011)
........................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES. OMISSÃO DETECTADA. ANÁLISE E REJEIÇÃO DO ARGUMENTO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Já está consolidado no âmbito desta Corte e do STJ o
entendimento segundo o qual é desnecessária a prévia postulação administrativa como condição sine qua non para o manejo de ação judicial na qual se busca concessão de benefício
previdenciário . Precedentes. 2. Todavia, o aresto objurgado não apreciou o argumento relativo
à existência de violação ao Princípio da Separação dos Poderes trazido pelo INSS em seu
agravo interno. 3. Inexiste violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder
Judiciário aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado, visto que o que se busca assegurar com a deliberação acima mencionada é o pleno acesso do jurisdicionado ao Poder
Judiciário, sem lhe impor o indevido condicionamento da análise de sua pretensão ao prévio
exame da Autarquia previdenciária. 4. Embargos Declaratórios acolhidos, em parte.
(EDAGA 0064487-96.2009.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.97 de 20/01/2011)
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557, § 1º-A, do
CPC, para conceder à agravante o benefício da assistência judiciária e para cassar a decisão
agravada que determinou a comprovação do prévio requerimento administrativo.
Publique-se. Intime-se.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 22 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045112-36.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0025283-52.2013.4.01.3800
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIA DO NASCIMENTO PASSOS E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO GUSMAN PEREIRA
ADVOGADO
: MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
ADVOGADO
: ALESSANDRO HENRIQUE SOARES CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: MARCELINA CARREIRA ALVIM
ADVOGADO
: RICARDO SADI HENRIQUES
ADVOGADO
: RENATO FERREIRA PIMENTA
ADVOGADO
: ROBERTO MIGLIO SENA
ADVOGADO
: THAIS CHICARELLI CALDEIRA BRANT
ADVOGADO
: TIAGO JONAS GONCALVES TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: BARBARA MARTINS GONCALVES DE SOUZA
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por CLÁUDIA DO NASCIMENTO PASSOS E OUTROS contra decisão proferida pela MM.
Juíza Federal Substituta da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais que, nos
autos de ação sob o rito ordinário proposta em desfavor da UNIÃO E UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG, declarou a incompetência absoluta do Juízo para o
processo e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos para um dos Juizados
Especiais Federais Cíveis instalados naquela Seccional.
Os agravantes alegam que o que se buscou na ação principal a anulação do ato administrativo
pelo qual a UFMG determinou a restituição dos valores supostamente pagos indevidamente, o
que afasta a competência do Juizado Especial Federal para o processo e julgamento da causa,
nos termos do artigo 3º, 1º, III, da Lei 10.259/2001.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
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Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso.
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Para se estabelecer a competência para julgamento de causa, na esfera da Justiça Federal, é
determinante o valor dado à demanda, quando não seja hipótese de exclusão de competência
do JEF em razão da matéria.
No caso dos autos, a propositura da ação buscou a manutenção da vantagem paga aos
servidores aposentados sob a rubrica "DEC JUD TRANS JULG - Plano Bresser", bem como
suspender o desconto em folha, a título de ressarcimento ao erário, dos valores supostamente
pagos de forma indevida
Ao contrário do que se alegou nas razões recursais, a solução da lide prescinde da declaração
de nulidade de qualquer ato administrativo, sendo inaplicável a exceção contida no inciso III, do
§ 1º, do artigo 3º, da Lei 10.259/2001.
Impende destacar que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa será
a soma dos valores de todos os litisconsortes. Entretanto, para definição da competência, será
considerado o valor individualizado de cada um dos litisconsortes.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. LITISCONSÓRCIO
ATIVO FACULTATIVO.
1. O artigo 557 do Código de Processo Civil outorga autoriza ao relator para negar seguimento
a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou cujo ponto de sustentação se ache em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no respectivo tribunal, no
Supremo Tribunal Federal ou em tribunal superior.
2. É o que ocorre na hipótese em causa, em que o ato jurisdicional impugnado se acha em
plena sintonia com a orientação jurisprudencial de que, para fins de determinação da competência dos Juizados Especiais Federais, o valor da causa, nas demandas propostas em
litisconsórcio ativo facultativo, há de ser considerado em relação a cada um dos litisconsortes,
sendo irrelevante que a soma do conteúdo econômico da lide, quanto a todos, ultrapasse o
importe de sessenta salários mínimos.
3. De outro lado, os elementos constantes nos autos não permitem identificar que, em relação
aos litisconsortes, o conteúdo econômico da demanda supere sessenta pisos nacionais de
salário, não bastando, para tal fim, os cálculos unilaterais oferecidos com o recurso de instrumento.
4. Agravo regimental que se nega provimento.
(AGA 0010988-03.2009.4.01.0000/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, Sexta Turma,e-DJF1 p.1032 de 23/03/2012)
No presente caso, o valor dado à causa atrai a competência absoluta do JEF para o processamento e julgamento da demanda, por ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos para
cada litisconsorte, não merecendo reforma a decisão que declinou da competência.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 557, caput,
do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045131-42.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0007961-55.2014.4.01.4100
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: LUIZ OTAVIO BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: CORNELIO LUIZ RECKTENVALD
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500267

ADVOGADO
ADVOGADO

: FABIANE MARTINI
: CARLOS SILVIO VIEIRA DE SOUSA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pela UNIÃO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária
de Rondônia que, nos autos da ação sob o rito ordinário proposta por LUIZ OTÁVIO BOTELHO
DA SILVA, concedeu antecipação de tutela para determinar à agravante que se abstenha de
realizar descontos para ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de vantagem
pessoal, correspondente à diferença existente entre os valores incorporados a título de quintos/décimos antes da vigência da Lei n. 9.030/95 e os valores por ela fixados como devidos,
recebidos entre maio/1995 e abril/2003.
A agravante alega, em síntese, que (a) o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a servidor público encontra amparo nos arts. 46 e 47 da Lei 8.112/90, assim como
no art. 876 do Código Civil, independentemente da existência de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito; e (b) a decisão agravada contraria os enunciados editados pelo Tribunal de
Contas da União e pela Advocacia-Geral da União.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso.
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Não obstante as disposições constantes do art. 46 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela
Medida Provisória 2.225-45, de 04.09.2001, obrigando o servidor a repor, no prazo de 30
(trinta) dias, as reposições e indenizações ao erário, o colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de não cabimento de restituição de valores pagos erroneamente pela Administração e recebidos de boa-fé pelo servidor.
A Terceira Seção do colendo STJ, no julgamento do ERESP 711995/RS, assim se manifestou:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E RECEBIDOS PELO SERVIDOR DE BOA-FÉ. INCABIMENTO.
1. É indevida a reposição ao erário pelo servidor de boa-fé dos valores pagos indevidamente
pela Administração Pública em virtude de inadequadas interpretação e aplicação da lei.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado." (Súmula do STJ, Enunciado nº 168).
3. Embargos de divergência não conhecidos. (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJE
07.08.2008.)
Na esteira desse entendimento, posicionou-se a Segunda Turma desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ.
DEVOLUÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.
1. Não merece prosperar a preliminar de ausência dos requisitos necessários para a concessão
da antecipação dos efeitos da tutela, posto que ataca o próprio mérito, e como tal deve ser
enfrentada em momento oportuno.
2. Outrossim, a decisão agravada não viola o disposto no § 5º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009,
uma vez que não se trata de concessão nem extensão de verba de natureza remuneratória.
3. Por meio de procedimento administrativo, foi detectado que os agravados receberam a
maior, no interstício de julho/2006 a setembro/2007, o pagamento das rubricas nº 00974 e nº
82325.
4. No caso em tela, a própria União reconheceu que pagou, equivocadamente, aos agravados,
valores considerados indevidos, sob o argumento de que houve falha na elaboração da folha de
pagamento referente às rubricas 00974 e 82325, conforme Cartas nº 005 (fl. 31) e nº 006 (fl. 41).
Assim, constata-se que os valores percebidos a maior decorreu do livre arbítrio da Administração,
como admitido pela própria agravante, e não houve a participação dos servidores.
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5. Por outro lado, vale frisar que tais rubricas, além de apresentarem valores diversos, possuíam números diferentes, o que, em tese, impediu que os servidores detectassem o equívoco
da administração. Ressalte-se, ainda, que os documentos de fls. 71/153 comprovam que o
equívoco ocorreu com outros servidores do Ministério da Fazenda/RO.
6. O entendimento deste Tribunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto à devolução
dos valores percebidos de boa-fé, nos casos que resultarem de equívoco da Administração
decorrente de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública e,
ainda, para os quais não houver participação do beneficiário, é no sentido de que não há
necessidade de ressarcimento.
7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Pedido de reconsideração prejudicado.(2009.01.00.033772-0, Rel. Des. Fed. Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1
05.11.2009, p. 228.)
Confira-se o entendimento do Pretório Excelso acerca da matéria:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DE UM DOS IMPETRANTES. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS, FACULTADO O USO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TOMADA DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEI N. 8.443/92. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À LEI N.
9.784/99. DECADÊNCIA, INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA
DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE, RETIDOS NA FONTE INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE PAGADORA, FORAM
RESTITUÍDOS PELA MESMA NO MÊS SEGUINTE. DÚVIDA QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DOS PRECEITOS ATINENTES À MATÉRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança não admite a habilitação de herdeiros em razão do caráter
mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito postulado. Nesse sentido o
recente precedente de que fui Relator, MS n. 22.355, DJ de 04.08.2006, bem como QO-MS n.
22.130, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 30.05.97 e ED-ED-ED-RE n. 140.616,
Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 28.11.97.
2. O processo de tomada de contas instaurado perante o TCU é regido pela Lei n. 8.443/92,
que consubstancia norma especial em relação à Lei n. 9.784/99. Daí porque não se opera, no
caso, a decadência administrativa.
3. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos
termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: "i] presença de boafé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação,
validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o
pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela
Administração."
4. A dúvida na interpretação dos preceitos que impõem a incidência do imposto de renda sobre
valores percebidos pelos impetrantes a título de juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento de vencimentos é plausível. A jurisprudência do TST não é pacífica quanto à
matéria, o que levou a unidade pagadora a optar pela interpretação que lhe pareceu razoável,
confirmando a boa-fé dos impetrantes ao recebê-los.
5. Extinto o feito sem julgamento do mérito quanto ao impetrante falecido, facultado o uso das
vias ordinárias por seus herdeiros. Ordem concedida aos demais. (MS 25641/DF, Rel. Ministro
Eros Grau, Tribunal Pleno, DJE n. 031 Divulg. 21.02.2008 Public. 22.02.2008 Ement. n. 23081 PP - 00193.)
Ademais, deve ser conferido, aos valores indevidamente percebidos pelo servidor de boa-fé e
pagos erroneamente pela Administração, o caráter alimentar, vez que são utilizados para o seu
sustento, como integrantes de sua remuneração mensal. Assim, é notório o risco da demora.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE PROVENTOS. ERRO DE CÁLCULO DO SERVIDOR CONCESSOR DO BENEFÍCIO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRECEDENTES.
1. A boa-fé por parte do impetrante é evidente, já que não lhe coube qualquer participação no
procedimento que resultou no equívoco de pagamentos em seu benefício, que, aliás, foram por
ele recebidos como se devidos fossem.
2. Tal circunstância confere aos valores indevidamente percebidos pelo impetrante o caráter de
natureza alimentar, porquanto utilizados para sustento próprio e de sua família, como integrantes de sua remuneração mensal.
3. Ante o reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, e uma vez
caracterizada a boa-fé do impetrante, não pode ele ser compelido a restituir ao erário o que
indevidamente recebeu.
4. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF 1ª Região, AC 2007.34.00.009033-0, Rel. Juiz
Federal Guilherme Mendonça Doehler (conv.), e-DJF1 01.06.2010, p. 65.)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500268

Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045774-97.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0017321-86.2014.4.01.3300
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES CLASSISTAS DA JUSTICA DO
TRABALHO DA 5 REGIAO - AJUCLA-5
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES CLASSISTAS APOSENTADOS
DA JUSTICA DO TRABALHO DA 5A REGIAO
ADVOGADO
: EDUARDO MASCARENHAS DE MORAES
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pela UNIÃO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 11ª Vara da Seção Judiciária
do Estado da Bahia que, nos autos da ação sob o rito ordinário proposta pela ASSOCIAÇÃO
DOS JUÍZES CLASSISTAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO - AJUCLA e pela
ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA
5ª REGIÃO, concedeu antecipação de tutela para determinar à agravante que se abstenha de
realizar descontos para ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de URV.
A agravante alega, em síntese, que (a) o Tribunal de Contas da União já reconheceu ser
indevida a incorporação do percentual de 11,98% (perda da conversão da URV) à remuneração
dos juízes classistas; e (b) é legítimo o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente aos juízes classistas, independentemente da existência de boa-fé.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso.
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Não obstante as disposições constantes do art. 46 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela
Medida Provisória 2.225-45, de 04.09.2001, obrigando o servidor a repor, no prazo de 30
(trinta) dias, as reposições e indenizações ao erário, o colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de não cabimento de restituição de valores pagos erroneamente pela Administração e recebidos de boa-fé pelo servidor.
A Terceira Seção do colendo STJ, no julgamento do ERESP 711995/RS, assim se manifestou:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E RECEBIDOS PELO SERVIDOR DE BOA-FÉ. INCABIMENTO.
1. É indevida a reposição ao erário pelo servidor de boa-fé dos valores pagos indevidamente
pela Administração Pública em virtude de inadequadas interpretação e aplicação da lei.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado." (Súmula do STJ, Enunciado nº 168).
3. Embargos de divergência não conhecidos. (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJE
07.08.2008.)
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Na esteira desse entendimento, posicionou-se a Segunda Turma desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ.
DEVOLUÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.
1. Não merece prosperar a preliminar de ausência dos requisitos necessários para a concessão
da antecipação dos efeitos da tutela, posto que ataca o próprio mérito, e como tal deve ser
enfrentada em momento oportuno.
2. Outrossim, a decisão agravada não viola o disposto no § 5º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009,
uma vez que não se trata de concessão nem extensão de verba de natureza remuneratória.
3. Por meio de procedimento administrativo, foi detectado que os agravados receberam a
maior, no interstício de julho/2006 a setembro/2007, o pagamento das rubricas nº 00974 e nº
82325.
4. No caso em tela, a própria União reconheceu que pagou, equivocadamente, aos agravados,
valores considerados indevidos, sob o argumento de que houve falha na elaboração da folha
de pagamento referente às rubricas 00974 e 82325, conforme Cartas nº 005 (fl. 31) e nº 006
(fl. 41). Assim, constata-se que os valores percebidos a maior decorreu do livre arbítrio da
Administração, como admitido pela própria agravante, e não houve a participação dos servidores.
5. Por outro lado, vale frisar que tais rubricas, além de apresentarem valores diversos, possuíam números diferentes, o que, em tese, impediu que os servidores detectassem o equívoco
da administração. Ressalte-se, ainda, que os documentos de fls. 71/153 comprovam que o
equívoco ocorreu com outros servidores do Ministério da Fazenda/RO.
6. O entendimento deste Tribunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto à devolução
dos valores percebidos de boa-fé, nos casos que resultarem de equívoco da Administração
decorrente de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública e,
ainda, para os quais não houver participação do beneficiário, é no sentido de que não há
necessidade de ressarcimento.
7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Pedido de reconsideração prejudicado.(2009.01.00.033772-0, Rel. Des. Fed. Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1
05.11.2009, p. 228.)
Confira-se o entendimento do Pretório Excelso acerca da matéria:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DE UM DOS IMPETRANTES. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS, FACULTADO O USO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TOMADA DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEI N. 8.443/92. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À LEI N.
9.784/99. DECADÊNCIA, INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA
DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE, RETIDOS NA FONTE INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE PAGADORA, FORAM
RESTITUÍDOS PELA MESMA NO MÊS SEGUINTE. DÚVIDA QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DOS PRECEITOS ATINENTES À MATÉRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança não admite a habilitação de herdeiros em razão do caráter
mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito postulado. Nesse sentido o
recente precedente de que fui Relator, MS n. 22.355, DJ de 04.08.2006, bem como QO-MS n.
22.130, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 30.05.97 e ED-ED-ED-RE n. 140.616,
Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 28.11.97.
2. O processo de tomada de contas instaurado perante o TCU é regido pela Lei n. 8.443/92,
que consubstancia norma especial em relação à Lei n. 9.784/99. Daí porque não se opera, no
caso, a decadência administrativa.
3. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos
termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: "i] presença de boafé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação,
validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o
pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela
Administração."
4. A dúvida na interpretação dos preceitos que impõem a incidência do imposto de renda sobre
valores percebidos pelos impetrantes a título de juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento de vencimentos é plausível. A jurisprudência do TST não é pacífica quanto à
matéria, o que levou a unidade pagadora a optar pela interpretação que lhe pareceu razoável,
confirmando a boa-fé dos impetrantes ao recebê-los.
5. Extinto o feito sem julgamento do mérito quanto ao impetrante falecido, facultado o uso das
vias ordinárias por seus herdeiros. Ordem concedida aos demais. (MS 25641/DF, Rel. Ministro
Eros Grau, Tribunal Pleno, DJE n. 031 Divulg. 21.02.2008 Public. 22.02.2008 Ement. n. 23081 PP - 00193.)
Ademais, deve ser conferido, aos valores indevidamente percebidos pelo servidor de boa-fé e
pagos erroneamente pela Administração, o caráter alimentar, vez que são utilizados para o seu
sustento, como integrantes de sua remuneração mensal. Assim, é notório o risco da demora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500269

Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE PROVENTOS. ERRO DE CÁLCULO DO SERVIDOR CONCESSOR DO BENEFÍCIO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRECEDENTES.
1. A boa-fé por parte do impetrante é evidente, já que não lhe coube qualquer participação no
procedimento que resultou no equívoco de pagamentos em seu benefício, que, aliás, foram por
ele recebidos como se devidos fossem.
2. Tal circunstância confere aos valores indevidamente percebidos pelo impetrante o caráter de
natureza alimentar, porquanto utilizados para sustento próprio e de sua família, como integrantes de sua remuneração mensal.
3. Ante o reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, e uma vez
caracterizada a boa-fé do impetrante, não pode ele ser compelido a restituir ao erário o que
indevidamente recebeu.
4. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF 1ª Região, AC 2007.34.00.009033-0, Rel. Juiz
Federal Guilherme Mendonça Doehler (conv.), e-DJF1 01.06.2010, p. 65.)
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045788-81.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0016869-19.2014.8.13.0193
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS LOPES
ADVOGADO
: FLAVIA ARAUJO COSTA
ADVOGADO
: LILIAN CRISTINA COSTA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito de Coromandel/MG que, em ação sob o rito ordinário ajuizada por LUIZ
CARLOS LOPES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a
imediata concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença.
O agravante sustenta, em síntese, que (a) é nula a decisão agravada por ausência de fundamentação; (b) há risco de irreversibilidade do provimento antecipatório; (c) não há fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (d) não há prova inequívoca da incapacidade
do agravado para as atividades habituais; e (e) a perícia médica realizada pela autarquia
previdenciária goza de presunção de legitimidade e veracidade.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo agravante. Não há falar em ausência
de fundamentação, pois o juiz a quo motivou adequadamente sua decisão, e, ainda que de
forma concisa, aplicou o direito que entendeu cabível à hipótese.
Tampouco assiste razão ao agravante em relação ao mérito.
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Com efeito, a concessão do benefício de auxílio-doença condiciona-se à verificação concomitante dos fatos determinantes, exigidos pelo art. 25, inciso I c/c o art. 59, ambos da Lei n.
8.213/91, quais sejam: inaptidão para o labor ou para a atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias, desde que não seja causada por doença ou lesão existente em data anterior à
filiação ao Regime de Previdência Social, aliado ao cumprimento do período de carência, com
exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, II, e III, da Lei 8.213/91.
Quanto à qualidade de segurado do agravado, não há controvérsia nos autos.
Em relação ao requisito da incapacidade, verifica-se que o agravado, trabalhador rural, com 49
anos, alega que se encontra acometido de "epicondilite lateral e medial (CID10 M77-0, M77-1)
e traumatismo superficial do membro superior (CID10 T11-0)" (fl. 25), impossibilitando-o de
exercer suas atividades profissionais.
Para demonstrar suas alegações, apresentou, às fls. 43/44, relatórios emitidos por médicos que
acompanham seu estado clínico, os quais destacam que o agravado se apresenta sem condições para o labor.
Considerando que a situação fática posta nos autos aponta para a incapacidade laborativa do
agravado, entendo, neste exame perfunctório da lide, que deve ser mantida a decisão que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença.
Por derradeiro, insta consignar que a jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no
sentido de ser possível a concessão de tutela diante da natureza alimentar do benefício
previdenciário.
Sobre o tema, transcrevo entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desse Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR
RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. ART. 273 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NATUREZA ALIMENTAR. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A PROVA MATERIAL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 273 do CPC não é cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela
de ofício pelo juiz, uma vez que a norma exige expressamente o requerimento da parte.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a concessão
de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista
a natureza alimentar do benefício previdenciário e quando se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC.
[...]
(AG 2009.01.00.060196-3/BA, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, e-DJF1 04.10.2010, p.62.)
Portanto, deve ser mantida a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença à parte
agravada, cabendo ao magistrado a quo, após a realização de prova pericial, avaliar a manutenção do benefício concedido.
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de Origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045891-88.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0016851-95.2014.8.13.0193
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA
SEIXAS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ABADIA DE FATIMA SEVERO
ADVOGADO
: FLAVIA ARAUJO COSTA
ADVOGADO
: LILIAN CRISTINA COSTA
DECISÃO
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo de instrumento em face de
decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao agravante que
implemente em favor do autor o benefício do auxílio-doença.
O agravante sustenta, em síntese: a) a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança e de
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) que a perícia médica realizada pelo
INSS goza de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta que não restou afastada
pelos documentos coligidos pela parte; e c) a irreversibilidade da medida antecipatória deferida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500270

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório do essencial.
A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz
da verossimilhança da alegação e divise a existência de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação ou, ainda, quando reste caracterizado abuso do direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).
Diante da situação constatada, resta possível, em tese, a concessão da medida antecipatória
pretendida, o que segue jurisprudência tranqüila no âmbito desta Corte.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AGRAVO RETIDO
NÃO CONHECIDO. TRABALHADORA RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR
PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REQUISITO ETÁRIO.
IMPLEMENTAÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE
CHEFE OU ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 3 1. Não se conhecerá do agravo retido se a parte não requerer
expressamente sua apreciação pelo Tribunal nas razões ou na resposta da apelação (CPC, art.
523, § 1º). 2. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se
convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 3. Comprovada a qualidade de trabalhadora rural
por provas testemunhal e material, na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, a segurada tem direito à aposentadoria pretendida. 4. A "condição de chefe ou arrimo de família não foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, em face do que dispõe o seu art. 226, § 5º" (AC n. 287-60.1999.4.01.4000/PI,
TRF 1ª Região). 5. O fato de a autora ter completado 55 (cinqüenta e cinco) anos em data
anterior à vigência da Lei 8.213/91, não impede a concessão do benefício ora requerido, uma
vez que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, restou assentado o entendimento de que as mulheres, independentemente da condição de chefe ou arrimo da família,
ou de recebimento, pelo cônjuge ou companheiro de benefício previdenciário, possuem direito
à percepção do benefício de aposentadoria por idade (arts. 5º, inciso I, e 201, §7º, II, da
Constituição Federal de 1988). 6. A legislação ora vigente, qual seja, a Lei 8.213/91, é mais
benéfica do que a legislação anterior que regia a matéria, de modo que sua aplicação é devida,
tendo em vista o caráter social da prestação vindicada. 7. A concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural subsume-se ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 8. O
benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei
8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe
15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 9. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual
de Cálculos da Justiça Federal. 10. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre
as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a
jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 11. Nas causas ajuizadas perante a
Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está
isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos
estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei
9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 12. Agravo retido não
conhecido. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
(AC 0000145-56.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.139 de 26/03/2014)
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A)
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhecerá do agravo retido se a parte não requerer
expressamente sua apreciação pelo Tribunal nas razões ou na resposta da apelação (CPC, art.
523, § 1º). 2. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se
convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 3. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural
por provas testemunhal e material, na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a) segurado(a) tem direito à aposentadoria
pretendida. 4. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsume-se ao
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2. Enfocando o tema sob o viés prevalentemente processual, a Primeira Seção desta Corte no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, ocorrido em 12/2/2014, relator p/
acórdão Ministro Ari Pargendler, assentou a tese de que é legítimo o desconto de valores
pagos aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social- RGPS, em razão do cumprimento de decisão judicial precária posteriormente cassada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.318.313/CE, 1T, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 6.3.2014)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, consolidou o entendimento de que é
dever do titular de direito patrimonial devolver valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AgRg no REsp. 1.360.828/PR, 2T, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2014)
Acrescente-se que caso o julgamento da apelação mantenha o entendimento lançado na
sentença, é possível o deferimento de implantação imediata do benefício, renovando a tutela
antecipada, sem prejuízo do fato de que as parcelas vencidas serão pagas ao final com a
devida atualização monetária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (CPC, §1º-A do art. 557, do CPC e artigo 29, XXV,
do RITRF1/ª Região).
Comunique-se ao Juízo a quo. (via e-mail).
Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos nos moldes regimentais.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046296-27.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0049706-78.2014.4.01.3400
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: EDUARDO LOURENCO ROCHA
ADVOGADO
: ANDRESSA SUEMY HONJOYA
ADVOGADO
: ELEN CARINA DE CAMPOS
ADVOGADO
: RAQUEL REGINA BARBOSA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
UNIÃO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal que, nos autos de ação sob o rito ordinário movida por EDUARDO LOURENÇO
ROCHA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata
reintegração do agravado às fileiras militares, na condição de adido, com percepção do respectivo soldo, além de tratamento médico.
O agravante alega, essencialmente, que (a) há vedação legal ao deferimento do provimento
antecipatório em razão do caráter satisfativo da decisão, bem como pelo risco de irreversibilidade; (b) a permanência ou não do militar temporário nas Forças Armadas depende de
conveniência administrativa; (c) não foi comprovado a nexo entre a moléstia apresentada pelo
agravado e as atividades militares; e (d) é lícito o licenciamento do militar temporário ao término
do período de convocação ou de prorrogação do tempo de serviço.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.

quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 5. O benefício previdenciário é devido a partir do
requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do
ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp 1057704/SC,
Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos
limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 6. A correção monetária e os juros devem incidir
na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 7. A verba honorária é devida em 10%
(dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo
20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 8. Nas causas
ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da
CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção,
o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de
causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º,
inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 9. Agravo
retido não conhecido. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
(AC 0013821-71.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.433 de 28/01/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL PLENA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
concessão do benefício de aposentadoria rural por idade por meio de sentença, não prescinde
da prova testemunhal. Todavia, a mesma restrição não se aplica à implantação do benefício em
sede de antecipação de tutela, quando existam nos autos outros elementos de convicção que
deponham em favor das alegações da parte autora. 2. A qualidade de segurada especial
alegada na inicial apresenta-se plausível e o direito invocado pela parte autora é suscetível de
sofrer grave lesão e de difícil reparação, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário.
Em face dessas circunstâncias e do evidente perigo de perecimento do direito invocado em
razão do decurso do tempo, deve ser mantida a tutela deferida 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(AGA 0000142-19.2012.4.01.0000 / TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES
MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.38 de 07/11/2013)
Contudo, é oportuno anotar que a Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, julgado em 12.2.2014 e ainda pendente de
publicação, consolidou o entendimento de que é necessária a devolução dos valores recebidos
a título de tutela antecipada que venha a ser revogada, apesar da natureza alimentar dos
benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados.
Assim, não se afigura razoável manter a antecipação de tutela deferida, pois caso seja modificado o entendimento lançado na sentença em razão do julgamento da apelação, a requerente estará obrigada a restituir os valores que tenham sido percebidos, pois não se aplica
o entendimento de percebimento de benefício de boa-fé, já que o deferimento foi objeto de
tutela precária.
Sobre a devolução dos valores recebidos no curso do processo em caso de reforma da
sentença, assim está a jurisprudência do STJ. Confiram-se, dentre outros:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR FIRMADA
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão
embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido
mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido
pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, decidiu que devem ser devolvidos os valores percebidos a título de tutela antecipada, quando da revogação desta.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para determinar a devolução de valores, com
fundamento no novo entendimento firmado pela Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp.
1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 2.4.2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE
REVOGADA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
possível a devolução de valores pagos a servidor público em razão do cumprimento de decisão
judicial precária.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500271
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Como bem salientado na decisão de fls.20/23, restou demonstrada a possibilidade da tutela
antecipada, pois presentes os requisitos para tanto, uma vez que o pedido inicial e a documentação que o instruiu gozam de verossimilhança e denota razoável probabilidade de êxito
ao final, além de ser notório o risco da demora.
Nos termos do art. 50, IV, combinado com art. 84, ambos da Lei 6.880/90, o militar não estabilizado,
cuja incapacidade temporária tenha sido comprovada por meio de perícia médica judicial, deve
passar à situação de adido à sua unidade, para fins de tratamento médico, ambulatorial e hospitalar,
a fim de que seja restaurada a sua capacidade laboral, após o que poderá a autoridade competente
decidir a respeito de sua permanência nas fileiras das Forças Armadas.
Assim, deve ser reconhecido o direito à reintegração, para que permaneça na condição de
adido à sua unidade, submetido à assistência médico-hospitalar, até o esgotamento dos recursos previstos na medicina especializada.
No caso vertente, o que se tem nos autos é que o agravado, militar não-estável, foi incorporado
na Marinha do Brasil para prestação de Serviço Militar Voluntário em 2006, na especialidade
Técnico de Enfermagem, após ser considerado apto em inspeção de saúde. A partir de 2012,
foi diagnosticado com osteoartrose e discopatia degenerativa cervical, hérnias de disco de base
larga médio/paramedianas e foraminais em C5-C6 e C6-C7, com componente osteofitários,
mas não foi afastado do serviço militar, haja vista ter sido declarado "apto com restrições" por
Junta Médica da Marinha. Em abril de 2013, foi diagnosticado com acentuada cifose dorsal e
lordose lombar, com como a sinais de espondilose dorsal, sendo submetido a tratamento
cirúrgico, quando então a Junta Médica o considerou incapaz temporariamente para o serviço
militar. Após o procedimento cirúrgico, o agravado foi diagnosticado com espondiloartrose, e a
Junta Médica, mesmo o declarando incapaz temporariamente para o serviço militar, não providenciou o total afastamento do agravado e a sua agregação na condição de adido.
Em tais situações, deve o militar ser mantido agregado à sua unidade, até que seja emitido um
parecer definitivo, quando será licenciado, desincorporado ou reformado, conforme o caso.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO.
LICENCIAMENTO POR CONCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. REFORMA MILITAR. INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESCABIMENTO. PERÍCIA REQUERIDA
NOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. CAUTELAR CONCEDIDA. 1. Assiste o direito ao Praça,
incorporado às Forças Armadas para prestação do serviço militar, "a assistência médico hospitalar, para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços
profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação
de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários" (art. 50, IV, "a" da
Lei 6880/1980 - Estatuto dos Militares). 2. O militar que estiver incapacitado, por motivo de
doença, deve ficar agregado, na condição de adido, nos termos dos artigos 82 e 84 do Estatuto
dos Militares, não podendo, enquanto não recuperada sua saúde, ser licenciado "ex officio". 3.
A reforma se dá se o Praça for considerado incapaz, definitivamente para o serviço ativo das
Forças Armadas ou se agregado por mais de dois anos, prosseguir apresentando incapacidade, ainda que se trate de moléstia curável (art. 106, II e III do Estatuto). 4. O ato de
licenciamento do militar, emitido em 10 de julho de 2007, foi fundamentado na conclusão do
tempo de serviço. 5. Os documentos trazidos aos autos não são conclusivos a respeito da
incapacidade alegada pelo autor, ou se haveria apenas a restrição ao desempenho de algumas
atividades militares, no momento do licenciamento e se tal incapacidade persistiu no tempo. 6.
A perícia médica faz-se necessária para a instrução da causa, possibilitando o julgamento
lastreado em prova técnica e não em simples presunções, permitindo-se avaliar a existência da
incapacidade não só quando do licenciamento, como também, caso constatada, a sua persistência, para saber se permanente ou temporária, se total ou parcial. 7. Incabível o julgamento antecipado da lide, se os documentos apresentados pelas partes não são suficientes
para o seu deslinde, devendo o juiz instruir regularmente o feito, principalmente se a parte
pugnou pela prova pericial. 8. Apelação parcialmente provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, para regular instrução do feito, com a realização da perícia médica. 9. Medida cautelar deferida (art. 273, § 7º do CPC), ante a plausibilidade do direito invocado, o caráter alimentar do soldo pretendido e a necessidade de se
resguardar a saúde do autor de suspender o seu licenciamento para que seja reintegrado, na
condição de adido, aos quadros da Aeronáutica, podendo a cautelar ser reavaliada, após
realização da perícia médica. (AC 0042203-50.2007.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.183 de 25/10/2013)
ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. LICENCIAMENTO.
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADES MILITARES. REINTEGRAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ADIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: REQUISITOS PREENCHIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. 1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova ineEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500272

quívoca, se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano.
irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC), impondo-se sua confirmação. 2.
A Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares) garante ao militar o direito à assistência médicohospitalar para si e seus dependentes. Possibilita, ainda, que o militar permaneça agregado à
organização militar que lhe for designada, quando for afastado temporariamente do serviço
ativo, por ter sido considerado incapaz, após 01 (um) ano de continuo tratamento, permanecendo, na condição de adido, para efeito de alterações e remuneração, e continuando a
figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava. 3. Na Ata de
Inspeção de Saúde nº 874, de 19/11/2008, realizada pelo Exército, há uma observação nesses
termos: "Não foram esgotados todos os recursos da medicina especializada e observados os
prazos, constantes de legislação específica, para a recuperação da(s) doença(s) e/ou lesão(ões) da(s) qual(is) o inspecionado é portador. A moléstia que ora acomete o inspecionado
não preexistia à data da incorporação" (fl. 136). 4. A perícia realizada em Juízo (fls. 315/319),
no mês de setembro de 2010, foi firme em atestar que: 1) o autor possui luxação recidivante de
ombro, na condição mórbida "fratura-depressão do aspecto póstero-superior da cabeça umeral,
com tênue edema ósseo medular adjacente (fratura de Hill-Sachs), acrômio com inclinação
lateral positiva", para a qual o tratamento cirúrgico imediato é mandatório; 2) o tratamento inicial
do autor realizou - com fisioterapia analgésica e motora - foi adequado, na época; 3) embora
não possa afirmar o que o médico assistente quis dizer com a expressão contida no laudo de
fls. 48-v, o autor tem indicação de tratamento cirúrgico, mas esta assertiva pode ser questionada; 4) impossível o autor realizar atividade motora, com o ombro direito, que exija esforços
medianos e grandes; 5) o autor não é inválido. 5. Extrai-se do contexto fático que desde junho
de 2007, muito antes, portanto, do ato de desincorporação, que ocorreu em abril de 2008, a
própria ré havia deduzido que era imprescindível submeter o autor a uma cirurgia, com vistas
a sua completa recuperação; todavia, assim não procedeu, limitando-se a fornecer tratamento
fisioterápico continuadamente até quando decidiu licenciar o autor do Exército. 6. O licenciamento de servidor militar ainda em tratamento de saúde implica no dever de indenizar por
danos morais, em virtude da angústia pela incerteza quanto aos meios de garantir a subsistência. Indenização mantida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 7. A
correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça
Federal. 8. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte. 9. Apelação
a que se nega provimento e remessa oficial a que se dá parcial provimento. Antecipação de
tutela confirmada. (AC 0002690-50.2009.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL
ÂNGELA CATÃO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
(CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.162 de 30/11/2012)
ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM JOELHO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O SERVIÇO CASTRENSE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O SERVIÇO MILITAR. NULIDADE DO ATO DE LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO DO MILITAR EM TRATAMENTO MÉDICO. LEI N. 6.880/80, ARTIGOS 50, IV, 'E',
82 e 84 (ESTATUTO DO MILITAR). 1. A despeito de a perícia judicial não demonstrar o nexo
de causalidade entre o acidente do Autor com a prestação do serviço militar, restou comprovado nos autos a incapacidade temporária do militar por meio de perícia médica judicial,
devendo ser declarado nulo o ato que o licenciou do serviço militar, quando ainda necessitava
de tratamento de saúde. 2. Se o militar for considerado incapaz temporariamente para o serviço
militar, em inspeção de saúde, à similitude do caso presente, deve passar para a condição de
agregado, permanecendo adido à sua unidade, para fins de alimentação, alterações e vencimentos, até que seja emitido um parecer definitivo, quando será licenciado, desincorporado
ou reformado, conforme o caso. 3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.(AC
0006886-68.2005.4.01.3300 / BA, Rel. Desembargador Federal Névito Guedes, Primeira Turma, e-DJF1 p.10 de 10/12/2012)
Assim, merece ser confirmada a decisão agravada que determinou que o militar permaneça
nas fileiras militares na condição de adido, cabendo ao magistrado a quo, após a realização de
prova pericial, avaliar a manutenção do provimento antecipatório.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557,
caput, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047264-57.2014.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0017972-55.2014.4.01.4000
RELATORA
: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: BENEDITA RAIMUNDA DE OLIVEIRA MACHADO
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS contra decisão proferida pelo MM.
Juiz Federal da 5ª da Seção Judiciária do Estado do Piauí que, nos autos da ação sob o rito
ordinário ajuizada por BENEDITA RAIMUNDA DE OLIVEIRA MACHADO, deferiu parcialmente
o pedido de antecipação de tutela para o fim de determinar à autarquia previdenciária que se
abstenha de promover qualquer ato de cobrança a título de cobrança a título de reposição ao
erário, ou de inscrição do débito em dívida ativa e no CADIN.
A agravante alega, em síntese, que há amparo legal para a cobrança dos valores indevidamente percebidos a título de benefício previdenciário, ainda que de boa-fé.
Destaca que, no caso em análise, a agravada é servidora pública e permanece recebendo seus
vencimentos.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, caput, possibilita ao relator, mediante decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
Já o §1º do mesmo artigo legal possibilita, lado outro, o provimento do apelo, caso a decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Confira:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso".
Estas prerrogativas concedidas ao relator visam, justamente, a atender aos princípios da
economia e celeridade processual. Assim, cabe a esta Magistrada antecipar a análise do
recurso, sem a necessidade de levá-lo à apreciação dos demais componentes da Turma,
quando presentes os requisitos do art. 557 do CPC.
Não se mostra legítima a cobrança de valores a título de restituição aos cofres da previdência
de valores indevidamente pagos a título de benefício previdenciário por erro da própria administração.
Destarte, ainda que tenham sido observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, não é permitido à Administração Previdenciária descontar em folha de pagamento, ou, como no caso dos autos, inscrever em dívida ativa os valores pagos a maior diante
do caráter alimentar do benefício e da boa-fé do segurado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA DOS EMPREGADOS DA ECT - PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO - ART. 515, § 3º DO CPC - DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR - LEI 9.784/99 - PRELIMINAR REJEITADA - REVISÃO
DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR PARA CORREÇÃO DE ERROS EXISTENTES EM SUA
CONCESSÃO - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - OBSERVÂNCIA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA INFORMANDO O RESULTADO DA REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO DESCONFORMES AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SÚMULA Nº 473 DO STF - AUSÊNCIA DE RAZÕS JURÍDICAS E FÁTICAS A DESCONSTITUÍREM A AÇÃO REVISIONAL COMPLEMENTO NEGATIVO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR PAGAMENTO POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA BENEFICIÁRIA NA DEFINIÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO - RECEBIMENTO DE
BOA-FÉ - NATUREZA ALIMENTAR - IRREPETIBILIDADE - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(...)
9. É procedente a pretensão quanto a não serem restituíveis os valores recebidos, a maior,
verificados após o procedimento revisional. Trata-se de benefício calculado e pago de ofício
pela Administração, que detém todas as informações necessárias à sua implementação, notadamente por se tratar de benefício complementar. Ausência de participação do servidor na
definição do valor que recebe, o qual somente soube estar indevido, após formal revisão
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500273

administrativa. Além da natureza alimentar, trata -se de valores recebidos de boa-fé pelos
beneficiários. Precedentes ((AC 199838000230588/MG. Rel Des. Carlos Fernando Mathias. DJ
de11.04.2002 p. 95; (A.M.S 199701000517866/MT. Rel. Des. Catão Alves. DJ de 25.09.2000,
p. 14).
10. Apelação provida em parte. Sucumbência recíproca.
(AC 0020888-78.1998.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ GONZAGA
BARBOSA MOREIRA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA (CONV.),
PRIMEIRA TURMA, DJ p.05 de 27/09/2004)
...................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA
PETITA. INEXISTÊNCIA. PROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI 8.529/92. ANUÊNIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
(...)
9. É indevida a realização de qualquer desconto no benefício previdenciário da impetrante em
razão dos valores pagos a maior, já que possuem natureza alimentar e foram percebidos de
boa-fé. Além disso, o erro de cálculo é atribuído exclusivamente à Administração.
(...)
(AMS 0010983-08.2001.4.01.3800/MG, Rel. JUÍZA FEDERAL ROGÉRIA MARIA CASTRO DEBELLI, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.321 de 20/09/2012)
Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil, mantendo a decisão agravada.
Publique-se.
Intime-se.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Vara de origem.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Ângela Catão
Relatora

COORDENADORIA DA 2ª TURMA
PAUTA DE JULGAMENTOS
Determino a inclusão do(s) processo(s) abaixo relacionado(s) na Pauta de Julgamentos do dia
01 de outubro de 2014, Quarta-Feira, às 14:00 horas, podendo, entretanto, nessa mesma
Sessão ou em Sessões subsequentes, ser julgados os processos adiados ou constantes de
Pautas já publicadas.
ApReeNec
0022798-92.1997.4.01.0000 (1997.01.00.026458-6) / DF
RELATOR:
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APDO:
SILVANA LUIZA ALMEIDA
ADV:
DF00003442 ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APTE:
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PROCUR:
APDO:

0015314-11.1997.4.01.3400 (1997.34.00.015347-1) / DF
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
GLAUCIO VALENTIM DA COSTA E OUTROS(AS)
DF00019324 RENATA RODRIGUES MOREIRA CHAMON E OUTROS(AS)
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO - CNPQ
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS

Ap
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REC ADES:

0024365-29.2005.4.01.3800 (2005.38.00.024583-1) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AURIZONE DOS SANTOS
MG00038564 SUZANA MARIA NASCIMENTO
AURIZONE DOS SANTOS
o
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Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0000263-28.2005.4.01.3804 (2005.38.04.000133-8) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
REGINA SOUZA XIMENES
MG00087229 CAROLINA PEREIRA DA SILVA E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REC ADES:
REMTE:

0000306-62.2005.4.01.3804 (2005.38.04.000176-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
GONCALVES CANDIDO DOS REIS
MG00088049 ANDREIA APARECIDA LACERDA ZAPAROLI E OUTRO(A)
GONCALVES CANDIDO DOS REIS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PASSOS - MG

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:

0004288-84.2005.4.01.3804 (2005.38.04.004167-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ODILON ARANTES
MG00080601 SERGIO BOTREL VILELA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PASSOS - MG

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0018760-16.2006.4.01.3300 (2006.33.00.018769-2) / BA
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA LUIZA MARQUES TELLES
BA00019031 NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - BA

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0004551-27.2006.4.01.3305 (2006.33.05.004562-7) / BA
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
CICERO PEREIRA VICENTE
BA00021931 IGOR DIAS DA SILVA E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0003188-02.2006.4.01.3306 (2006.33.06.003187-0) / BA
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JOSE VALMI DE SOUZA GAMA
BA0000826B MANOEL DA SILVA

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0002551-48.2006.4.01.3501 (2006.35.01.002557-2) / GO
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ANTONIO DONIZETE DE JESUS
MG00022154 FRALNKLIN MARQUES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0004744-21.2006.4.01.3700 (2006.37.00.004975-3) / MA
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
PAULO OLIVEIRA
MA00007193 EDIMAR CARLOS DAVID
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
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0007341-51.2006.4.01.3800 (2006.38.00.007391-1) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
SEBASTIAO PEREIRA BARBOSA
MG00073137 MANOEL APARECIDO JUNIOR E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 29A VARA - MG
0028908-41.2006.4.01.3800 (2006.38.00.029404-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
FRANCISCO CARLOS ABRANTES LADEIRA
MG00077883 NATALIA MARIA MARTINS DE RESENDE E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - MG
0000061-17.2006.4.01.3804 (2006.38.04.000061-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
SEBASTIAO PEIXOTO REIS
MG00077698 EGITO MARTINS E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0001252-97.2006.4.01.3804 (2006.38.04.001252-6) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
MARIA DA GLORIA DOS REIS
MG00080601 SERGIO BOTREL VILELA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PASSOS - MG
0001457-29.2006.4.01.3804 (2006.38.04.001457-8) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
MARIA DA GLORIA REIS
MG00080601 SERGIO BOTREL VILELA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0002162-27.2006.4.01.3804 (2006.38.04.002162-8) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
SATTICO DOY SIMOSONO
MG00077698 EGITO MARTINS E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0000045-60.2006.4.01.3805 (2006.38.05.000045-7) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
LUZIA MARIA DE SOUZA AGOSTINHO
MG00105341 MAYLON FURTADO PASSOS E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO
DO PARAISO - MG
0000520-16.2006.4.01.3805 (2006.38.05.000521-6) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA APARECIDA COSTA FELIPE
MG00050906 CARLOS ROBERTO DE PADUA
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO
DO PARAISO - MG
o
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ApReeNec
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PROCUR:

0005860-32.2006.4.01.3807 (2006.38.07.006006-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
MG00113750 FLAVIA GOMES GUSMAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0012105-41.2006.4.01.3813 (2006.38.13.012136-2) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
SERGIO DE OLIVEIRA MATOS
MG00094160 LUIS HENRIQUE DE ASSIS VASCONCELOS
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG
0004175-66.2006.4.01.3814 (2006.38.14.004183-5) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ADAO DOS SANTOS DE GODOI
MG00049730 ARNON JOSE NUNES CAMPOS E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0004911-84.2006.4.01.3814 (2006.38.14.004919-2) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
MARIA DA CONCEICAO FRAGA
MG00077995 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0008186-41.2006.4.01.3814 (2006.38.14.008194-5) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
MARIA DE LOURDES DE ANDRADE SILVA
MG00077995 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0009210-07.2006.4.01.3814 (2006.38.14.009219-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ANTONIO AILTON GODOY
MG00085460 GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0009213-59.2006.4.01.3814 (2006.38.14.009222-1) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
GERALDO MAJELA DO CARMO FLORES
MG00085460 GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0002237-33.2006.4.01.3815 (2006.38.15.002281-5) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RENATO EMERSON DE FARIA
MG00077841 PATRICIA VIEIRA ALVARENGA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO JOAO DEL REI - MG
0002432-18.2006.4.01.3815 (2006.38.15.002476-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
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APDO:
ADV:
REMTE:

GERALDO JULIANO BORGES
MG00077841 PATRICIA VIEIRA ALVARENGA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO JOAO DEL REI - MG

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0000131-42.2007.4.01.3305 (2007.33.05.000132-1) / BA
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
RAIMUNDO NONATO MARTINS
BA00016636 JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0006824-12.2007.4.01.3800 (2007.38.00.006948-7) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
PAULO MARIANO DE ARAUJO
MG00077883 NATALIA MARIA MARTINS DE RESENDE E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 28A VARA - MG

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0024578-64.2007.4.01.3800 (2007.38.00.025046-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
JOSE QUINTINO SILVA
MG00078267 ADRIANA RAMALHO GONCALVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0000432-20.2007.4.01.3812 (2007.38.12.000433-2) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ARMANDA FERREIRA DA SILVA
MG00037048 TEODORO FRANCISCO CHAGAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0000611-48.2007.4.01.3813 (2007.38.13.000611-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DJALMA LINHARES DE FREITAS
MG00089027 VINICIUS BRAGA HAMACEK
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0001465-42.2007.4.01.3813 (2007.38.13.001465-6) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
FLORINDO JOMIR DE BORTOLI
MG00089027 VINICIUS BRAGA HAMACEK
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0002995-81.2007.4.01.3813 (2007.38.13.002995-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JULITO DOS REIS ANDRADE
MG00094160 LUIS HENRIQUE DE ASSIS VASCONCELOS
EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A - PORTOBRAS

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:

0006873-14.2007.4.01.3813 (2007.38.13.006876-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
o
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APDO:
ADV:
REMTE:

GERALDO IZIDORO DE LIMA
MG00089027 VINICIUS BRAGA HAMACEK
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0000097-92.2007.4.01.3814 (2007.38.14.000097-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
NICODEMOS DE JESUS
MG00085460 GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0000208-76.2007.4.01.3814 (2007.38.14.000208-3) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ALVERINO MOREIRA MARQUES
MG00085460 GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0000246-88.2007.4.01.3814 (2007.38.14.000246-7) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
CLOVIS SOARES DE CARVALHO
MG00085460 GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APTE:
ADV:
APDO:
REMTE:

0000540-43.2007.4.01.3814 (2007.38.14.000540-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
GUILHERME OLIVEIRA CAMPOS
MG00085460 GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
0000646-05.2007.4.01.3814 (2007.38.14.000646-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
SILVAN FIALHO SENA
MG00089709 SERGIO WANDERLEY VIEIRA E OUTROS(AS)
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0001304-29.2007.4.01.3814 (2007.38.14.001304-1) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
MANOEL MESSIAS DE SANTANA
MG00085460 GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0004566-84.2007.4.01.3814 (2007.38.14.004568-9) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
JOAO DIAS GONCALVES
MG00089709 SERGIO WANDERLEY VIEIRA E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0000691-06.2007.4.01.3815 (2007.38.15.000701-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
ADIR FONSECA
MG00077841 PATRICIA VIEIRA ALVARENGA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO JOAO DEL REI - MG

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500276

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
ApReeNec
RELATOR:
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
ApReeNec
RELATOR:
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
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0027081-60.2007.4.01.9199 (2007.01.99.027431-0) / GO
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA
GO00001704 VANIA LUCIA DA CUNHA SADDI
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITAJA - GO
0033050-56.2007.4.01.9199 (2007.01.99.033195-0) / GO
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
ANTONIO CARLOS REZENDE DE SOUZA
GO00021331 JOAO ANTONIO FRANCISCO E OUTRO(A)
JUIZO DE DIREITO DA VARA DAS FAZENDAS PUBLICAS E SEGUNDO CIVEL DA COMARCA DE IPORA - GO
0006214-10.2008.4.01.3800 (2008.38.00.006386-3) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
GABRIEL PEREIRA NETO
MG00077883 NATALIA MARIA MARTINS DE RESENDE E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - MG
0008818-41.2008.4.01.3800 (2008.38.00.009014-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
DEUSDETE DA SILVA PEREIRA
MG00077817 JULIANA DE CASSIA BENTO BORBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 12A VARA - MG
0010235-29.2008.4.01.3800 (2008.38.00.010452-6) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
TARCISIO NOGUEIRA DIAS
MG00076872 HELIO LUIZ DE MENEZES MOREIRA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - MG
0011864-38.2008.4.01.3800 (2008.38.00.012092-1) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
CLAUDIO GERALDO BARCELOS MORAIS
MG00094160 LUIS HENRIQUE DE ASSIS VASCONCELOS
JUIZO FEDERAL DA 12A VARA - MG
0000973-13.2008.4.01.3814 (2008.38.14.000974-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JANIO GERALDO MARQUES
MG00085460 GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG
0001340-37.2008.4.01.3814 (2008.38.14.001341-5) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
o
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APDO:
ADV:
REMTE:

EDGAR PEREIRA TORRES
MG00089027 VINICIUS BRAGA HAMACEK
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0002370-10.2008.4.01.3814 (2008.38.14.002371-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JOAO LUCILIANO VIANA
MG00094160 LUIS HENRIQUE DE ASSIS VASCONCELOS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:

0000383-33.2008.4.01.3815 (2008.38.15.000386-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
JOSE VITAL PIRES MARTINS
MG00079672 VANESSA BRUNO VIEIRA E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO JOAO DEL REI - MG

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0006555-38.2008.4.01.9199 (2008.01.99.006878-8) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
DORALICE COSTA BATISTA
MG00064610 GERALDO AMARO DA SILVA FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0014632-36.2008.4.01.9199 (2008.01.99.014938-6) / MT
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
GENI DE SOUZA LIMA
MT0008740A APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0016391-35.2008.4.01.9199 (2008.01.99.014231-8) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
MARIA GOMES DE CARVALHO
MG00052023 AILTON RIBEIRO GOMES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0041136-79.2008.4.01.9199 (2008.01.99.041091-5) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
WANDA LOPES GONCALVES MAIOLI
MG00092648 LINDALVA APARECIDA LIMA FRANCO E OUTRO(A)

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0053232-29.2008.4.01.9199 (2008.01.99.053490-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
LOURENCO LUIZ DE SOUSA
SP00195560 LILIAN TEIXEIRA BAZZO DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0057852-84.2008.4.01.9199 (2008.01.99.058284-2) / RO
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA DOS ANJOS FRANCISCO DE SOUZA
RO00003000 JOSE ROBERTO MIGLIORANCA E OUTRO(A)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0059395-25.2008.4.01.9199 (2008.01.99.059919-5) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARTA ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
MG00086824 EDVALDO CARNEIRO E OUTROS(AS)
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE GUAXUPE - MG

Ap
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0064327-56.2008.4.01.9199 (2008.01.99.063764-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
FRANCISCA MARIA LEANDRO
MG00111266 MARCIO ANTONIO CAMPOS MACIEL

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0065761-80.2008.4.01.9199 (2008.01.99.067087-8) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ROBERTO RIVELINO PIRES BITENCOURT
MG00091726 IEDENIR SIMAS PEREIRA E OUTROS(AS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
DEFEN.:
REMTE:

0018461-25.2009.4.01.3400 (2009.34.00.018551-3) / DF
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
ALVINA MARIA DE LIMA
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - DF

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0005211-74.2009.4.01.3803 (2009.38.03.005274-6) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ELISEU TRANQUILLO
MG00095595 FERNANDO GONCALVES DIAS E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:

0012663-49.2009.4.01.9199 (2009.01.99.013552-5) / GO
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
GUIOMAR ANDRE DOS SANTOS
GO00021310 MARCIO DINIZ SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
OS MESMOS
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE IPORA - GO

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
REMTE:

0013551-18.2009.4.01.9199 (2009.01.99.014797-9) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
OSORIO SEBASTIAO BARNABE
MG00097839 JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE VICOSA - MG

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0019203-16.2009.4.01.9199 (2009.01.99.018844-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JOAO JACINTO
MG00091481 RICARDO TORRES DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE INHAPIM - MG
o
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ReeNec
RELATOR:
AUTOR:
ADV:
REU:
PROCUR:
REMTE:

0022076-86.2009.4.01.9199 (2009.01.99.023072-0) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
FRANCISCO DE PAULO ANTONIO
MG00079740 MAISA ALVIM DE LIMA HOTT E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAJINHA - MG

ReeNec
RELATOR:
AUTOR:
ADV:
REU:
REMTE:

0047458-81.2009.4.01.9199 (2009.01.99.049888-3) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
FRANCISCO RAMOS RIBEIRO
MG00079740 MAISA ALVIM DE LIMA HOTT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAJINHA - MG

ReeNec
RELATOR:
AUTOR:
ADV:
REU:
PROCUR:
REMTE:

0053817-47.2009.4.01.9199 (2009.01.99.054317-6) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ROBERTO GALUCCI
MG00114461 LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO REIS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE BOA ESPERANCA - MG

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0055279-39.2009.4.01.9199 (2009.01.99.057826-7) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JOAO PASCOAL BAILON
MG00094152 ROGERIO MENDES GOMES
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE VICOSA - MG

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0060504-40.2009.4.01.9199 (2009.01.99.061430-4) / RO
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA ALMINDO VIEIRA
RO0000313A EDSON LUIZ ROLIM
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE ROLIM DE
MOURA - RO

Ap
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0060948-73.2009.4.01.9199 (2009.01.99.062280-5) / RO
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
FRANCISCO MARIANO DA SILVA
RO00000045 WANILDE NUNES ARANTES

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REC ADES:
REMTE:

0061199-91.2009.4.01.9199 (2009.01.99.063013-4) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
JOSE ELCI VIEIRA DA SILVA
MG00105209 HELENA MARIA DA SILVA E OUTRO(A)
JOSE ELCI VIEIRA DA SILVA
JUIZO DE DIREITO DA 3A VARA CIVEL DA COMARCA DE ARAXA - MG

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:

0063434-31.2009.4.01.9199 (2009.01.99.064214-2) / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
ONDINA LOURENCO DE FARIA
MG00092648 LINDALVA APARECIDA LIMA FRANCO E OUTRO(A)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500278

APDO:
PROCUR:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
RELATOR:
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:

0015443-20.2013.4.01.9199 / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
PAULO FALLEIROS
MG00025089 ALBERTO SANTOS DO NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

ApReeNec
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0033614-88.2014.4.01.9199 / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
TEREZINHA ELISA DE ALMEIDA
MG00093576 JULGACY JOSE GONCALVES
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALPINOPOLIS - MG

Ap
RELATOR:
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0036433-95.2014.4.01.9199 / MG
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MARIA DE LOURDES RIGO DOS SANTOS
MG00102273 ALISON SANTANA GALINARI E OUTROS(AS)
Brasília, 03 de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES
Presidente

COORDENADORIA DA 3ª TURMA
ACÓRDÃOS
APELAÇÃO CRIMINAL 2001.38.03.005072-3/MG
Processo na Origem: 200138030050723
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
ADVOGADO
: JULIO CESAR FERREIRA DA FONSECA E OUTROS(AS)
APELANTE
: JOAQUIM ANIBAL CARVALHO ANDRADE
ADVOGADO
: RUBEVALDO DONIZETH DE MORAIS
APELANTE
: ROBERTO SALVADOR CAIVANO
APELANTE
: HUGO VILELA REIS
APELANTE
: CARLOS FRANCO SOUZA
ADVOGADO
: ADAILSON LIMA E SILVA
APELANTE
: RUBENS RIBEIRO REIS
ADVOGADO
: LUIS ALEXANDRE RASSI E OUTROS(AS)
APELANTE
: ALCIDES AUGUSTO VILELA FILHO
ADVOGADO
: LUIS ALEXANDRE RASSI E OUTROS(AS)
APELANTE
: JOSE ANTONIO ROSSI
APELANTE
: ALOISIO DONIZETE NOGUEIRA
ADVOGADO
: MARCELO VASCONCELOS FELICE E OUTRO(A)
APELANTE
: JOSE ROBERTO TEODORO FRANCO
ADVOGADO
: JUTAHY MAGALHAES NETO E OUTROS(AS)
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: FREDERICO PELLUCCI
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
PROVA. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 4º, 5º E 10º DA LEI 7.492/86 C/C
288 DO CÓDIGO PENAL. ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS DE COOPERATIVA DE
CRÉDITO. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS.
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1. É pacífico o entendimento de que a inépcia da denúncia não pode ser alegada após a
prolação da sentença por força da ocorrência do instituto da preclusão. (Precedentes STJ e
STF).
2. Inexiste deficiência de defesa quando os defensores, nomeados pelos próprios suscitantes,
exerceram a defesa técnica que lhes foi incumbida, tendo presenciado o interrogatório dos
réus, apresentando defesa prévia com rol de testemunhas, comparecendo à audiência de
inquirição de testemunhas, fazendo perguntas, bem como apresentando alegações finais de
forma tempestiva.
3. Crimes descritos no art. 4º (gestão fraudulenta), no art. 5º (apropriação de valores dos
cooperados) e no art. 288 do Código Penal (quadrilha), bem configurados em sua materialidade, mercê da prova pericial contábil e com autorias bem demonstradas, em cada caso.
4. A reiteração de condutas caracterizadoras do crime de gestão fraudulenta não configura a
hipótese de continuidade delitiva, mas a habitualidade criminosa acidental.
5. As condutas reiteradas do art. 10 da Lei 7.492/86 são, entre outras, as que constituem a
fraude, a simulação, o ardil na administração da entidade. Se a prática é isolada, incide o art.
10, se é continuada, a caracterizar um modo de gestão ou administração, então o crime é o do
art. 4º, que abrange as condutas descritas naquele tipo.
6. Não tem sentido responsabilizar isoladamente pela prática de atos que constituem em conjunto
um crime mais severamente apenado, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.
7. O crime de apropriação ou desvio de valores (artigo 5º) é corolário da gestão fraudulenta
apurada. Como restou comprovado, a fraude na administração da cooperativa tinha por finalidade o desvio dos recursos financeiros em benefício de gestores da instituição.
8. O crime tipificado no art. 5º da Lei 7.492/86, que prevê hipótese típica autônoma em relação
ao art. 4º, não guarda relação de dependência com este, consoante já decidiu essa Terceira
Turma no julgamento do ACR 1999.33.00.002155-9 (Rel. Des. Federal Tourinho Neto, DJU de
15/06/2007).
9. O conluio criminoso estabelecido entre os acusados (todos administradores e conselheiros
da cooperativa) para a prática reiterada e estável de crimes contra o sistema financeiro foi
amplamente analisado na sentença condenatória que descreveu um verdadeiro estatuto delitivo
forjado para este fim.
10. Insubsistentes alguns fundamentos na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal para fixar as penas-base muito acima do mínimo legal, a redução é medida que
se impõe.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negar provimento à
apelação de Carlos Franco Souza, dar provimento à apelação de José Antônio Rossi e parcial
provimento às apelações de Aloísio Donizete Nogueira, Joaquim Aníbal Carvalho Andrade,
Rubens Ribeiro Reis, Alcides Augusto Vilela Filho, José Roberto Teodoro Franco e Roberto
Salvador Caivano, nos termos do voto da Relatora.
Brasília-DF, 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
Numeração Única: 52510320024013900
APELAÇÃO CRIMINAL 2002.39.00.005255-2/PA
Processo na Origem: 200239000052552
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE
: KLEBER RIBEIRO NUNES
ADVOGADO
: VICTOR ANDRE TEIXEIRA LIMA
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. INSS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O alcance dos embargos declaratórios circunscreve-se ao reconhecimento de provável
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado combatido, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal.
2. Embargos de declaração é instrumento jurídico inadequado para rediscussão do mérito da
causa, devendo a parte insurgente interpor os recursos próprios para isso previstos na legislação.
3. O Superior Tribunal de Justiça exige, para fins de prequestionamento da matéria submetida
ao seu exame, que os embargos de declaração se adéquem a uma das hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500279

ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.
Brasília - DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.37.00.006878-3/MA
Processo na Origem: 63343820034013700
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: TIAGO DE SOUSA CARNEIRO
APELADO
: JOSE RIBAMAR FRANCO DA COSTA
ADVOGADO
: FABIO HENRIQUE BRANDAO CUNHA E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: JOSE RIBAMAR FRANCO DA COSTA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 659/669
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DOCUMENTO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. REEXAME DE FATOS. SANÇÕES. REVALORAÇÃO DA
PROVA. INCABÍVEL.
1. Em face do princípio da verdade formal ou do dispositivo probatório, não tendo o embargante
comprovado o alegado pagamento de multa administrativa, não há que se falar em omissão no
acórdão embargado.
2. Não identificada, na hipótese, qualquer omissão ou contradição a ser sanada, por isso que
as sanções do artigo 12, da Lei n. 8.429/92, não são necessariamente cumulativas, cabendo ao
magistrado aplicá-las com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Os embargos de declaração não são a via apropriada para o reexame de matéria expressamente já apreciada no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos por JOSÉ RIBAMAR FRANCO DA COSTA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL 2003.39.00.007391-6/PA
Processo na Origem: 200339000073916
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
RELATOR(A)
: JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES (CONV.)
APELANTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: UBIRATAN CAZETTA
APELADO
: VICENTE WILSON RIVERA RAMOS
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 14, LEI 6.368/76. INDÍCIOS INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Indícios e conjecturas da ocorrência do crime de associação para o tráfico de substância
entorpecente, sem apoio em outras provas, são elementos insuficientes para fundamentação
do decreto condenatório, devendo ser reconhecido o princípio in dubio pro reo em favor do
acusado.
2. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília (DF), 12 de agosto de 2014. (data de julgamento).
Juiz Federal RENATO MARTINS PRATES
Relator Convocado
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8. No caso dos autos, a atuação dos procuradores autárquicos, limitou-se à emissão de
pareceres técnico-jurídicos proporcionais à realidade dos fatos, respaldada por embasamento
legal, emanada de um pensamento jurídico razoável, construído em fatos reais e com o devido
e necessário embasamento legal. A moldura fática fornecida pela instância a quo é no sentido
de que os recorridos atuaram estritamente dentro dos limites da prerrogativa funcional, ausente
o dolo e má-fé no intuito de indicar a contratação irregular de empresa para a ralização do
objeto do edital.
9. Provida a apelação de STRATA ENGENHARIA LTDA e CAMILO LELLIS NOGUEIRA provida, e improvidas as apelações do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, da UNIÃO e do
DNIT.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de
apelação de ENGENHARIA LTDA e CAMILO LELLIS NOGUEIRA, e negar provimento aos
recursos de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, da UNIÃO e do DNIT.
Brasília (DF), 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0028130-44.2005.4.01.3400 (2005.34.00.028403-0)/DF
Processo na Origem: 281304420054013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: PAULO JOSE ROCHA JUNIOR
APELADO
: ARNALDO NOGUEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: AIRTON ROCHA NOBREGA
APELADO
: CRESIO DE MATOS ROLIM
ADVOGADO
: JOSE LEITE SARAIVA FILHO
APELADO
: FINATEC FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS
ADVOGADO
: ADEMIR COELHO ARAUJO E OUTROS
APELADO
: ROMILDA GUIMARAES MACARINI E OUTRO
ADVOGADO
: IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS
APELADO
: RAUL CHRISTIANO DE SANSON PORTELLA
ADVOGADO
: EMANUEL CARDOSO PEREIRA E OUTROS
APELADO
: HAMILTON MARTINS SILVEIRA
ADVOGADO
: FLAVIA COIMBRA SILVEIRA
APELADO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: HENRIQUE VIEIRA FERRARI
ADVOGADO
: MARIA LOPES DE MORAIS E OUTRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA PARCIAL. SUJEIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À LEI DE
IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADOS.
1. Não se configura a identidade entre as ações pelo fato de que o pedido desta é mais
abrangente do que o formulado na Ação Civil Pública 2000.33.00.031491-2 (003148802.2000.4.01.3300/BA).
2. O fato de as ações possuírem ritos processuais diversos não impede o reconhecimento da
ocorrência de coisa julgada no tocante à anulação do contrato e do pedido de ressarcimento do
preço pago pela sua execução, feito com base na Lei 7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, uma
vez que a identidade jurídica desses pedidos implica a inocuidade de uma demanda quando
outra já foi deferida.
3. A Ação Civil Pública e a Ação de Improbidade Administrativa são mecanismos de tutela
coletiva de direitos coletivos lato sensu, que, como um todo, representam o interesse público
que se relacione diretamente com a realização de direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstas, como o gerenciamento dos bens e valores públicos.
4. O terceiro, ainda que pessoa jurídica, pode ser beneficiado e condenado por atos ímprobos,
do que se conclui, de forma correlata, que pode a pessoa jurídica figurar no pólo passivo de
uma demanda de improbidade mesmo desacompanhada de seus sócios, com fundamento no
art. 3º da Lei 8.429/92, respondendo pelos ônus civis e administrativos respectivos (arts. 5º e
6º e 12 da Lei 8.429/92). Precedente do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL 230798620044013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: RAQUEL BRANQUINHO P M NASCIMENTO
APELANTE
: STRATA ENGENHARIA RODOVIARIA LTDA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN E OUTROS(AS)
APELANTE
: CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA
ADVOGADO
: ANDRE RODRIGUES COSTA OLIVEIRA
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
PROCURADOR
: JOSE CARLOS RODRIGUES SILVA
APELADO
: OS MESMOS
APELADO
: PRUDENCIO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RAIMUNDO DA CUNHA ABREU E OUTROS(AS)
APELADO
: PEDRO ELOI SOARES
ADVOGADO
: PEDRO ELOI SOARES
APELADO
: MAURICIO HASENCLEVER BORGES
ADVOGADO
: BERNARDO MENICUCCI GROSSI E OUTRO(A)
APELADO
: ROMULO FONTENELLE MORBACH E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CRISTIANO BARATA MORBACH E OUTRO(A)
APELADO
: EDUARDO LIMA
ADVOGADO
: EDUARDO LIMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PARTICULARES. ARTIGO 23, I, DA LEI 8.429/92. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. § 5º
DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROSSEGUIMENTO PARA OBTER EXCLUSIVAMENTE O RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE
DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PARECERES. PROCURADORES AUTÁRQUICOS. DOLO E MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que aos particulares
aplica-se o mesmo regime prescricional do servidor público. No caso, tendo sido ajuizada a
presente ação em 22/07/2004, e decorridos mais de cinco anos entre esta data e a da
demissão do servidor público, ocupante de cargo em comissão, em 13/04/1999, impõe-se
reconhecer que também em relação aos réus não agentes públicos, decorreu o lapso prescricional.
2. A imprescritibilidade, em nosso sistema jurídico, representa uma situação anômala, não
usual, que, portanto, somente poderia ser decorrente de previsão expressa e inequívoca, como
ocorre no artigo 5º da Constituição Federal nos incisos XLII (a prática do racismo constitui
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei) e XLIV
(constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático).
3. A ressalva às ações de ressarcimento, contida no aludido § 5º, do artigo 37, da Constituição
Federal, está mais voltada a desatrelar a prescrição das ações de ressarcimento das ações de
imposição das demais sanções, de modo a permitir o legislador infraconstitucional estabelecer
prazos diferenciados conforme a natureza da sanção. Nesse sentido, as lições doutrinárias de:
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY; JOSÉ AFONSO DA SILVA; e
MARINO PAZZAGLINI FILHO.
4. Apesar desse consistente entendimento doutrinário, em respeito a pacífica jurisprudência
desta Corte e do Colendo Superior Tribunal Justiça, consolidada no sentido contrário, ou seja
que, é imprescritível a pretensão de ressarcimento de prejuízo causado ao erário por atos de
improbidade administrativa.
5. Configurada a prescrição da ação civil pública de improbidade administrativa se afigura
inadequado o prosseguimento da ação tão-somente com o objetivo de obter ressarcimento de
danos ao erário, o qual deve ser pleiteado em ação autônoma.
6. A prática de ato administrativo por agente público que tenha causado dano ao erário, ainda
que fundamentado em parecer jurídico de consultoria jurídica, não gera como conseqüência
necessária a responsabilidade do profissional da advocacia pública que subscreveu a peça
jurídica.
7. É possível enquadrar o consultor jurídico, o parecerista, como sujeito passivo numa ação de
improbidade administrativa, mas para isso, é preciso que a peça opinativa seja um instrumento
dolosamente elaborado, destinado a possibilitar a realização do ato ímprobo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500280
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Numeração Única: 5967720054013901
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2005.39.01.000608-0/PA
Processo na Origem: 200539010006080
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE
: EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ANTONIO JOAQUIM GARCIA
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: VALDEZ ADRIANI FARIAS
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE MARABA - PA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração
quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou quando for omitido algum ponto sobre
o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou, ainda, para corrigir erro material no julgado.
2. Inexistindo os alegados vícios no acórdão, que se encontra devidamente fundamentado, em
sintonia com a legislação vigente e a jurisprudência sobre o assunto, incabíveis os embargos
declaratórios, que são admissíveis com efeitos infringentes somente em casos excepcionais.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento jurídico próprio para exame das
razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco são meio de revisão e rediscussão de
matéria já decidida, de sorte que somente na sede dos recursos cabíveis é possível reabrir a
discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem enquadrar-se
em uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, à unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.
Brasília - DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL 2006.36.00.007568-1/MT
Processo na Origem: 75677420064013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE
: ROBERTO ARRUDA DE MIRANDA
ADVOGADO
: ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO E OUTRO(A)
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: LEA BATISTA DE OLIVEIRA
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAR VALORES PROVENIENTES DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATERILIDADE COMPROVADA. DOLO NÃO CONFIGURADO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o crime de "lavagem" ou
ocultação de valores (art. 1º da Lei 9.613/1998) exige o especial elemento subjetivo, qual seja,
o propósito de o agente de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes dos crimes indicados no referido dispositivo.
2. A ausência de comprovação do elemento volitivo específico na espécie enseja a absolvição
do acusado.
3. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
dar provimento à apelação para absolver Roberto Arruda de Miranda nos termos do voto da
Relatora.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora

5. O art. 23, I, da Lei 8.429/92 associa o início da contagem do prazo prescricional ao término
de vínculo temporário. Já o inciso II, desse mesmo dispositivo, refere-se a vínculo definitivo exercício de cargo de provimento efetivo ou emprego -, não considerando, neste caso, o
exercício de funções intermediárias, como as comissionadas.
6. Exercendo o agente, cumulativamente, cargo efetivo e cargo comissionado, quando do
cometimento do ato de improbidade administrativa, prevalece o primeiro, para fins de contagem
de prescrição, pois o vínculo entre ele e a Administração Pública não cessa com a exoneração
do cargo em comissão, por ser este temporário.
7. O § 2º do art. 142 da Lei 8.112/90 regula os prazos prescricionais e remete à lei penal as
situações em que as infrações disciplinares constituam, também, condutas tipificadas como
crime.
8. Em ação de improbidade administrativa, o termo inicial para fins de contagem do prazo
prescricional contra servidor ocupante de cargo efetivo é a data em que o fato se tornou
conhecido pela Administração Pública. Se a infração administrativa também configurar crime,
aplica-se ao caso o prazo prescricional estabelecido no art. 109 do Código Penal, nos termos
do art. 23, II, da Lei 8.429/92 c/c art. 142, I, §§ 1º e 2º da Lei 8.112/90 - situação não verificada
nos autos.
9. Na ausência de uma data específica que figure como "data em que o fato se tornou
conhecido" (§ 1º do art. 142 da Lei 8.112/90), o termo a quo da contagem do prazo prescricional quanto aos requeridos que mantinham vínculo permanente com a Administração
Pública é a data do Termo de Rescisão do Contrato nº 24/98 - segundo o Acórdão 1692/2003
da Segunda Câmara do TCU na TC-011.244/1999-2, 17/08/2001.
10. Mantida a prescrição em relação ao acusado que mantinha vínculo temporário e afastada
em relação aos demais, detentores de cargo efetivo.
11. Exame do mérito da causa com base no art. 515 do CPC.
12. Em hipótese de prolação de sentença penal absolutória as esferas administrativa e cível
somente se subordinam à esfera penal quando houver o reconhecimento da inexistência do
fato ou da negativa de autoria. Precedentes.
13. O MPF atribuiu aos acusados a ofensa ao disposto no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93 e a
prática dos atos de improbidade previstos nos arts. 10, VIII, e 11, caput, V, da Lei 8.429/92.
14. A configuração dos atos de improbidade administrativa do art. 10 da Lei 8.429/92 exige,
além da constância do efetivo dano ao erário, o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo
ou na culpa.
15. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a culpa de que trata o art. 10 da Lei 8.429/92
deve ser grave, por pressupor a conduta dolosa, intencional, evidenciadora da má-fé do agente
ímprobo, o que não ocorreu no caso.
16. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é dispensável o dolo específico para
a configuração de improbidade por ofensa aos princípios administrativos, previstos no art. 11 da
Lei 8.429/1992, considerando bastante o dolo genérico. (EREsp 654.721/MT, Relatora Ministra
Eliana Calmon, in DJe 01/09/2010).
17. Os equívocos que comprometem os princípios constitucionais da Administração Pública se
enquadram no raio de abrangência do art. 11 da Lei 8.429/92 e não exijem a demonstração de
prejuízo para serem caracterizados.
18. Manutenção da sentença que, apesar de reconhecer a existência de irregularidades e a
inobservância às regras de regência da licitação e as ilicitudes verificadas em relação ao
Contrato nº 24/98, não condenou os acusados por dano ao erário (art. 10 da Lei 8.429/92) por
ausência de prova, no feito, de que tais fatos tenham se realizado com dolo, culpa, má-fé, ou
fraude por parte dos requeridos, o que afasta a configuração de ato de improbidade.
19. Mantida a sentença também quanto à não condenação relacionada aos equívocos identificados, que não comprometem os princípios da Administração Pública previstos no art. 11 da
Lei 8.429/92, pois que neles não se identificaram o desperdício dos recursos públicos e a
corrupção, combatidos pela lei de improbidade.
20. Apelação a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a prescrição em relação aos
requeridos que mantinham vínculo permanente com a Administração Pública à época do
Contrato nº 24/98, sem, contudo, no mérito condená-los.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500281
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EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA LEGAL. CASO BANESTADO. EVASÃO DE DIVISAS. REMESSA SEM AUTORIZAÇÃO DA REPARTIÇÃO FEDERAL COMPETENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO EXTERIOR. LAVAGEM DE DINHEIRO. FASES NÃO CUMPRIDAS. CRIME INEXISTENTE. DINHEIRO LÍCITO.
1. Afigura-se inconsistente a tese da defesa de quebra de sigilo bancário pelo Banco Central do
Brasil das pessoas que teriam ensejado o Caso Banestado, na medida em que a autoridade
monetária dispunha, no Sistema SISBACEN, das informações das operações anormais realizadas com moeda nacional em Foz do Iguaçu e praças próximas, e apenas as comparou com
as informações cadastrais dos correntistas, com base no art. 4º da Lei 4.728/65.
2. Remessa de divisas ao exterior, cujos valores encontram-se acima do parâmetro determinado pelo Banco Central do Brasil, precisa ser autorizada pela autarquia, sob pena de
incursão do agente no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/86.
3. O crime de lavagem de dinheiro, como o próprio termo designa, requer para caracterização
a prova da origem ilícita no numerário, pois é inconcebível, para dizer o menos, a limpeza
daquilo que já o é.
4. Inexiste crime de lavagem de dinheiro quando sequer a primeira fase (colocação) foi ultrapassada.
5. A aquisição de imóvel no exterior desserve como comprovante da terceira fase do delito de
lavagem de capitais na espécie (integração), haja vista ocorrido antes da remessa dos valores
supostamente utilizados para o mister.
6. Apelação provida, em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
dar parcial provimento à apelação.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL 2007.38.03.004900-7/MG
RELATOR(A)
: JUIZ FEDERAL KLAUS KUSCHEL (CONVOCADO)
APELANTE
: VALDESSI APARECIDO CAMARGOS
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FERRAZ ALVES E OUTROS(AS)
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: LEONARDO ANDRADE MACEDO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRABANDO. ART. 334, DO CÓDIGO PENAL. PENA EM
CONCRETO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADA APRECIAÇÃO DO APELO.
1 - Transitada em julgado a sentença para acusação, a prescrição regula-se pela pena em
concreto - art.110, § 1º, do Código Penal.
2 - Recebida a denúncia em 29/08/2007 e publicada a sentença que fixou a pena privativa de
liberdade em um ano de reclusão na data de 14/02/2013, consumou-se a prescrição da
pretensão punitiva do Estado, pela pena em concreto, fixada para a prática do delito previsto no
art. 334, do Código Penal, de forma retroativa, uma vez que transcorreram mais de 4 (quatro)
anos entre as referidas datas.
3 - Declarada a extinção da punibilidade do réu pela prescrição. Prejudicada a apreciação da
apelação por ele interposta.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, declarar a extinção da punibilidade
do réu e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 10 de junho de 2014.
Juiz Federal Klaus Kuschel
Relator Convocado
APELAÇÃO CRIMINAL N. 001894-77.2008.4.01.3100/AP
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: WAGNER LEANDRO MEDEIROS DOS SANTOS
DEFENSOR APELADO
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO
: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR
: ANTÔNIO CARLOS MARQUES CARDOSO

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005762-50.2006.4.01.4000/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR
: MARCO TÚLIO LUSTOSA CAMINHA
APELADO
: EDILANE SARAIVA DE AREA LEÃO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BELFORT DE CARVALHO E OUTRO
EMENTA
PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO COMUNITÁRIA CLANDESTINA. LEI N. 9.472/1997,
ART. 183. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Constitui crime desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (art. 183 da
Lei n. 9.472/1997. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato, e tem, como bem jurídico
tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem
clandestina pode causar sérios distúrbios, por interferência em serviços regulares de rádio,
televisão e até mesmo em navegação aérea e marítima.
2. Para a consumação do delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, basta que alguém desenvolva
atividades de telecomunicações de forma irregular, ou clandestinamente, ainda que não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a
segurança em geral. É que o fim visado pela Lei consiste em evitar o perigo de serem utilizadas as
instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além dos inconvenientes decorrentes do uso de freqüências, sistemas ou processos não autorizados.
3. Materialidade e autoria devidamente demonstradas.
4. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra os serviços de telecomunicações. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Na espécie, a Recorrida tinha plena consciência da operação clandestina do serviço de
radiodifusão que operava, razão pela qual a sua condenação, pela prática do delito previsto no
artigo 183 da Lei 9.472/97, é medida que se impõe.
7. Recurso de Apelação provido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de
apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
Numeração Única: 30212820064014100
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 2006.41.00.003035-7/RO
Processo na Origem: 30212820064014100
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
RECORRENTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: LAURA GONCALVES TESSLER
RECORRIDO
: JOSIMAR FERNANDES ROSEIRA
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE CONTRABANDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível a extinção da punibilidade do crime de contrabando pelo pagamento do
tributo porque não incide tributação sobre mercadorias de importação proibida.
2. Recurso em sentido estrito a que se dá provimento para anular a decisão de retratação e
determinar o regular processamento da ação penal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar provimento ao recurso do Ministério Público Federal.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL 0000503-15.2007.4.01.3200 (2007.32.00.000513-5)/AM
Processo na Origem: 200732000005135
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE
: VALDIR DUARTE ALECRIM
ADVOGADO
: DELIO FORTES LINS E SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500282
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ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de
apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
1. A Lei n. 4.117/1962 instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações e, além das disposições relacionadas à concessão, permissão e autorização para os serviços de telecomunicação (gênero), neles incluído o de radiodifusão (espécie), previu essa lei, em seu artigo
70, sanção penal para a instalação ou utilização de serviços de telecomunicação em desacordo
com as disposições legais nela previstas.
2. Constitui crime desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (art. 183 da
Lei n. 9.472/1997.
3. Coexistem os tipos penais previstos nos artigos 70, da Lei n. 4.117/1962 e 183, da Lei n.
9.472/1997: aquele tipifica e sanciona a conduta consistente em instalar ou utilizar telecomunicações, desobedecendo exigências legais e regulamentares na execução desses serviços,
ou seja, em situação irregular; este, a conduta consistente em desenvolver clandestinamente
atividade de telecomunicações, ou seja, sem a necessária concessão, permissão ou autorização legalmente previstas.
4. A Lei n. 9.472/1997 não teve efeito ab-rogatório sobre a Lei n. 4.117/1962, mas apenas de
revogação parcial, de modo que permanecem inalteráveis os preceitos relativos aos delitos de
radiodifusão.
5. É ilegal o funcionamento de rádio comunitária, mesmo de baixa potência, sem autorização.
6. A Lei n. 9.612/1998 não derrogou a Lei n. 9.472/1998. A conduta de operar, sem licença do
órgão competente, serviço de radiodifusão comunitária, continua enquadrada nas sanções do
artigo 183 desta última norma, não havendo se falar em descriminalização da conduta pelo
advento da nova lei.
7. Os crimes em referência são de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança
dos meios de comunicação, por isso que a instalação e utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais, ou de forma clandestina, sem a observância de requisitos
técnicos (casamento de impedância entre transmissor e sistema irradiante etc.), podem causar
sérias interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados
(polícia, ambulâncias, bombeiros, aeroportos, embarcações, bem como receptores domésticos
- TVs e rádios - adjacentes à emissora), pelo aparecimento de freqüências espúrias.
8. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra os serviços de telecomunicações. Precedentes do STJ e desta Corte.
9. Autoria e materialidade delitivas sobejamente comprovadas.
10. A Corte Especial do TRF/1ª Região, ao julgar a ArgInc 2005.40.00.006267-0/PI, em
02/09/2010, declarou, à unanimidade, inconstitucional, no art. 183 da Lei 9.472/97, a expressão
"de 10.000,00 (dez mil reais)", ao entendimento de que a pena de multa, fixada, no art. 183 da
referida Lei, no valor certo de R$10.000,00 (dez mil reais), afronta o princípio constitucional da
individualização da pena, na medida em que impossibilita ao magistrado avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e aquilatar a situação econômica do
sentenciado, impedindo-o de aplicar, corretamente, a sanção penal. Afastamento da multa, tal
como estabelecida no art. 183 da Lei 7.472/97, fixando-a de acordo com a legislação penal
comum.
11. Recurso de apelação provido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de
apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 29 de julho de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
Numeração Única: 25417920084014100
APELAÇÃO CRIMINAL 0002541-79.2008.4.01.4100 (2008.41.00.002544-1)/RO
Processo na Origem: 25417920084014100
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: ARI VALDIR LEBKUCHEN
ADVOGADO
: TEOFANIS AFONSO E OUTRO(A)
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: LAURA GONCALVES TESSLER

EMENTA
PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. LEI N. 9.472/97. COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA CLANDESTINA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO
PENA RECLUSIVA. CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Constitui crime desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (art. 183 da
Lei n. 9.472/1997. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato, e tem, como bem jurídico
tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem
clandestina pode causar sérios distúrbios, por interferência em serviços regulares de rádio,
televisão e até mesmo em navegação aérea e marítima.
2. Para a consumação do delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, basta que alguém desenvolva
atividades de telecomunicações de forma irregular, ou clandestinamente, ainda que não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a
segurança em geral. É que o fim visado pela Lei consiste em evitar o perigo de serem utilizadas as
instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além dos inconvenientes decorrentes do uso de freqüências, sistemas ou processos não autorizados.
3. Materialidade e autoria devidamente demonstradas.
4.O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra os serviços de telecomunicações. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. É entendimento jurisprudencial pacífico o fato de, não obstante seja o réu primário e
apresentar bons antecedentes, é perfeitamente cabível a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, dada à valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial como justa
reposta à gravidade do delito cometido. Precedentes das Cortes Superiores.
6. "O réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo
prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12
da Lei n.º 1.060/50." Precedentes. (REsp 400682/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ
17/11/2003, p. 355 - grifei)
7. Recurso de Apelação parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0016008-73.2008.4.01.3600/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR
: VALERIA ETGETON DE SIQUEIRA
APELADO
: HERNANDES LOPES DA SILVA
DEFENSOR
: DEFENSORIA PÚBLCA DA UNIÃO
EMENTA
PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA CLANDESTINA. LEI N.
9.472/1997.. LEI N. 9.612/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Constitui crime desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (art. 183 da
Lei n. 9.472/1997. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato, e tem, como bem jurídico
tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem
clandestina pode causar sérios distúrbios, por interferência em serviços regulares de rádio,
televisão e até mesmo em navegação aérea e marítima.
2. Para a consumação do delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, basta que alguém desenvolva
atividades de telecomunicações de forma irregular, ou clandestinamente, ainda que não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a
segurança em geral. É que o fim visado pela Lei consiste em evitar o perigo de serem utilizadas as
instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além dos inconvenientes decorrentes do uso de freqüências, sistemas ou processos não autorizados.
3. Materialidade e autoria devidamente demonstradas.
4. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra os serviços de telecomunicações. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Na espécie, o Recorrido tinha plena consciência da operação clandestina do serviço de
radiodifusão que operava, razão pela qual a sua condenação, pela prática do delito previsto no
artigo 183 da Lei 9.472/97, é medida que se impõe.
7. Recurso de Apelação provido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500283
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ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.
Brasília (DF), 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL 2008.43.00.000897-0/TO
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: NADIA SIMAS SOUZA
APELANTE
: IRAMAR BORGES NEVES
ADVOGADO
: TULIO JORGE RIBEIRO DE MAGALHAES CHEGURY
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI N. 8.666/93, ARTS. 89 E 90. CONDUTAS DISTINTAS.
PRECEDENTES. DECRETO-LEI N. 201/67, ART.1º, I. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. DATA DOS FATOS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.
1. No delito do art. 89 da Lei nº. 8.666/93 a conduta consiste em dispensar ou inexigir a
licitação quando esta for indispensável ou exigível. Trata-se, portanto, de norma penal em
branco, cujo alcance encontra limites nas disposições dos arts.24 e 25 da mesma lei.
2. Já no crime do art. 90 da Lei nº. 8.666/93 a conduta consiste em empregar alguma manobra
ardilosa que impeça ou burle o caráter competitivo do procedimento licitatório, a fim de favorecer um dos concorrentes.
3. Na denúncia consta que os denunciados forjaram, mediante ajuste e direcionamento, um
simulacro de procedimento licitatório, para que a vencedora fosse a Construtora Pouso Alto
Ltda, sendo que a Marwill Construtora Ltda e a Igor Ferreira Neves & Cia Ltda eram "administradas por IRAMAR BORGES NEVES, que participou do certame apenas para dar uma
aparência de lisura à licitação".
4. A conduta imputada, portanto, foi fraudar uma licitação, e não, dispensar ou inexigir licitação
fora dos casos previstos em lei. É exatamente isso que perfaz o tipo do art. 90 da Lei nº.
8.666/93, como acertadamente concluiu o magistrado sentenciante.
5. Transitada em julgado a sentença para acusação, a prescrição regula-se pela pena em
concreto (art.110, § 1º, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.234/2010, tendo em vista
que os fatos são anteriores a edição dessa lei).
6. Pena fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, opera-se a prescrição em 8 (oito) anos (art.109,
V, Código Penal).
7. Considerando que os fatos ocorreram nos anos de 1998/1999, sendo a denúncia recebida
em 20/2/2008, consumou-se a prescrição, pela pena em concreto, consideradas as datas
mencionadas.
8. Improvimento do recurso de apelação da acusação e prejudicada a apelação da defesa.
APELAÇÃO CRIMINAL 2008.43.00.000897-0/TO
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento a apelação
da acusação e declarar a extinção da punibilidade do réu, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
Numeração Única: 75128920084014300
APELAÇÃO CÍVEL 0007512-89.2008.4.01.4300 (2008.43.00.007512-1)/TO
Processo na Origem: 75128920084014300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: AMARILDO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE JULIO DOS REIS E OUTROS(AS)
APELADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE - TO

EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
ARTIGO 38 DA LEI 9.605/98. DANO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E IMPARCIALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DO DANO PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.719/2008. FATO DELITIVO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI
11.719/2008. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
LEI PENAL MAIS SEVERA (ART. 5º, XL, DA CF/88).
1. A Justiça Federal é chamada a se manifestar quando os crimes forem praticados de forma
direta e específica, em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, que fazem parte de sua competência genérica,
prevista na Constituição Federal de 1988, art. 109, inciso IV.
2. Sendo a Justiça Federal competente para julgar o feito em razão da prática do crime de
usurpação do patrimônio da União, definido no art. 2º da Lei n. 8.176/91, a desclassificação
para o delito do art. 38 da Lei n. 9.605/98, realizada por ocasião da sentença, não afeta a
competência desta Justiça para apreciar e julgar o feito, nos termos do art. 81 do Código de
Processo Penal.
3. A remessa dos autos ao juiz de vara especializada, em razão de cumprimento de provimento
do TRF/1ª Região, enquadra-se naquelas hipóteses em que se admite que o feito seja julgado
por juiz diverso daquele que realizou a instrução processual. Excepcionalidade que não constitui violação ao princípio da identidade física do juiz.
4. A mera sugestão de aditamento da denúncia, bem assim a abertura de prazo para tanto, não
implica ofensa ao princípio da imparcialidade do magistrado, pois compete ao Juízo prover a
regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos (art. 251 do
CPP).
5. Materialidade e autoria delitivas demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais,
notadamente o laudo pericial produzido nos autos, o qual apontou que os danos ocorridos em
área de preservação ambiental decorreram de atividade exercida pela empresa do acusado ao
extrair argila sem autorização dos órgãos competentes.
6. Dosimetria da pena revisada para adequar aos parâmetros previstos no artigo 59 do Código
Penal.
7. Afastado o valor mínimo de indenização, a título de reparação do dano causado pela
infração, fixado na sentença com base no art. 387, IV, do CPP, com a redação da Lei 11.719,
de 20/06/2008, uma vez que os fatos delituosos ocorreram antes da edição da referida lei,
devendo ser observado, na hipótese, o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
8. Apelação parcialmente provida para reduzir as penas impostas ao réu e excluir a indenização a título de reparação de dano.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
réu.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL 2008.42.00.001734-7/RR
Processo na Origem: 17345020084014200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE
: RAUL PRUDENTE DE MORAES NETO
APELANTE
: RITA DE CASSIA PEREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: LEONARDO DE FARIA GALIANO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA.
ANÁLISE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO.
1. Os embargos declaratórios, recurso de natureza integrativa do julgado, não se prestam ao
reexame de questões de mérito, pois sua aplicação é restrita, circunscrevendo-se às hipóteses
do art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade.
2. O magistrado julga de acordo com o seu livre convencimento, razão pela qual não está
obrigado a analisar cada ponto suscitado pelas partes, nem a refutá-los, bastando que haja
fundamentação na decisão, conforme exige a Constituição Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500284
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1. São cabíveis embargos de declaração quando na sentença ou acórdão houver obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535).
2. Os embargos de declaração não são a via apropriada para o reexame de fatos e revaloração
da prova, a pretexto de contradição.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília - DF, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006447-52.2009.4.01.4000/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR
: MARCO TULIO LUSTOSA CAMINHA
APELADO
: RAIMUNDO D EOLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: LIVIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA
EMENTA
PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO COMUNITÁRIA CLANDESTINA. LEI N. 9.472/1997,
ART. 183. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
1.Materialidade e Autoria sobejamente comprovadas.
2.Trata-se o delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97 de crime de perigo abstrato, cujo bem
jurídico tutelado, no caso, é a segurança dos meios de comunicação, por isso que a instalação
e a utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais, ou de forma clandestina, podem causar sérios distúrbios por interferência em serviços regulares de rádio, TV e
até em navegação aérea ou marítima.
3. Não há falar em aplicação do princípio da insignificância à hipótese de exploração clandestina de radiodifusão, ao argumento de que equipamentos de baixa potência, instalados de
forma irregular, ou clandestina, não são capazes de provocar danos. Tal tese é inservível para
a finalidade, tendo em vista que a Lei 9.612/1998 estabeleceu que o serviço de radiodifusão
comunitária, mesmo com baixa potência, assim considerada a inferior a 25 watts, está sujeito
ao disposto no art. 223 da Constituição Federal de 1988 e à autorização do poder concedente,
nos termos do art. 6º da Lei 9.612/1998. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. In casu, a condenação do Recorrente pela prática do delito previsto no artigo 183, da Lei n.
9.472/1997, consistente no desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação
(radiodifusão), é medida que se impõe.
5. Recurso de Apelação provido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento ao Recurso
de Apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009937-84.2010.4.01.3600/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR
: LUDMILA BORTOLETO MONTEIRO
APELADO
: DANIEL PEDRO CORREIA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ARRUDA CUSTODIO E OUTRO
EMENTA
PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO COMUNITÁRIA CLANDESTINA. LEI N. 9.472/1997,
ART. 183. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Constitui crime desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (art. 183 da
Lei n. 9.472/1997. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato, e tem, como bem jurídico
tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem
clandestina pode causar sérios distúrbios, por interferência em serviços regulares de rádio,
televisão e até mesmo em navegação aérea e marítima.

PROCURADOR
:
LITISCONSORTE PASSIVO :
ADVOGADO
:

RAFAEL FERRAREZI
DARCI JOSE VEDOIN E OUTROS(AS)
HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADOS. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. EX-DEPUTADO FEDERAL. ART. 9º, I E IX, DA LEI
8.429/92. CONVÊNIOS FNS 1.733/2002 E 377/2003, FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO E O
MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A configuração dos atos de improbidade administrativa do art. 9º da Lei 8.429/92 exige, além
do enriquecimento ilícito, o elemento subjetivo da conduta, consubstanciado no dolo.
2. A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. Em conseqüência, a ilegalidade só adquire o
status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública pela má-fé do agente ímprobo.
3. Aplicam-se aos atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito
as sanções do art. 12, I, da Lei 8.429/92, cabendo ao magistrado, quando da individualização
das penas, estar atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A apelação nada traz de concreto e hábil à modificação da condenação do requerido por
ofensa ao art. 9º, I e IX, da Lei 8.429/92. Não há impugnação aos termos do Relatório da
Controladoria-Geral da União - CGU, apenas considerações de ordem pessoal para justificar a
boa-fé do apelante e escusá-lo pelas irregularidades relacionadas nos autos.
5. Os fatos apresentados não traduzem meras irregularidades, mas atos que implicam o
enriquecimento ilícito e se enquadram no raio de abrangência do art. 9º da Lei 8.429/92 e não
exigem a demonstração de prejuízo para serem caracterizados (art. 21, I). Como o objetivo da
lei de improbidade é combater o desperdício dos recursos públicos e a corrupção, impõe-se a
confirmação da sentença.
6. O esquema de pagamento de propinas para apresentação de emendas parlamentares e direcionamento de licitações ficou nacionalmente conhecido como a Máfia dos Sanguessugas. Provado que o requerido, ex-deputado federal, participou da aprovação de emendas parlamentares ao
orçamento e recebeu comissões antecipadas para viabilizar a liberação das verbas a serem usadas
nas compras de unidades móveis de saúde para o município, cabe apená-lo, em face do enriquecimento ilícito verificado, nos termos do art. 9º, I e IX, da Lei 8.429/92.
7. A multa não tem natureza indenizatória, mas punitiva, de modo que o julgador deve levar em
consideração a gravidade do fato, considerando a natureza do cargo, as responsabilidades do
agente, o elemento subjetivo, a forma de atuação e os reflexos do comportamento ímprobo na
sociedade.
8. A imposição da pena de multa nas ações de improbidade administrativa destina-se a coibir
a afronta ao princípio da moralidade ou probidade, revestindo-se de caráter punitivo do agente
ímprobo e intimidativo sobre os demais componentes do grupo social quanto à prática de novas
infrações, além de representar um fator de renda para o ente público prejudicado.
9. Aplicação das penas de suspensão dos direitos políticos do réu pelo prazo de 10 (dez) anos
e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam
sócios majoritários, pelo prazo de 10 (dez) anos, mantidas, pois proporcionais e razoáveis em
relação à participação do agente nos atos perpetrados contra a Administração Pública.
10. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, negar provimento à apelação.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000309-41.2009.4.01.3201/AM
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCO ANTONIO CHANNAGE BARBOSA
APELANTE
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBICO FEDERAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 209/210
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DE FATOS. REVALORAÇÃO DA PROVA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500285
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APELAÇÃO CRIMINAL N. 76439-84.2010.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
:: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR
AGUEDA APARECIDA SILVA SOUTO
APELADO
: MARCOS PERES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSE VICENTE DE BARROS
EMENTA
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PASSAPORTE. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROVIMENTO.
1. O delito previsto no artigo 304 do Código Penal exige para a sua configuração a vontade
livre de usar o documento com a consciência da sua falsidade.
2. Na espécie, nada há nos autos que permita inferir que o acusado tinha consciência da
falsidade do passaporte por ele utilizado, motivo pelo qual, impõe-se a sua absolvição do crime
previsto no artigo 304 do Código Penal.
3. Recurso de Apelação do Ministério Público Federal improvido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma deste TRF da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
Numeração Única: 764440920104013800
APELAÇÃO CRIMINAL 0076444-09.2010.4.01.3800/MG
Distribuído no TRF em 25/07/2011
Processo na Origem: 764440920104013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA
APELADO
: ROGERIO RIBEIRO
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMENTA
PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ART. 334, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DEFINITIVO. PENA DE PERDIMENTO.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. CRIME FORMAL.
1. As instâncias penal e administrativa são independentes entre si e, portanto, a apreensão das
mercadorias descaminhadas nesta última não causa interferência na primeira.
2. Não há lei que disponha que a pena administrativa de perdimento gere a extinção da
punibilidade do crime e, sendo de natureza formal o delito de descaminho, não há que se falar
em resultado material.
3. O lançamento constitutivo do crédito tributário não é condição sine qua non para a realização
do tipo objetivo do crime de descaminho.
4. Infringido, pelo menos em tese, o tipo penal insculpido no art. 334, § 1º, d, do Código Penal,
não se mostra razoável o entendimento que impede que o órgão ministerial se valha da
instrução criminal para tentar completar o início de prova já colhida no inquisitório.
5. Apelo provido para, desconstituindo a sentença absolutória, determinar o retorno dos autos
ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal com a necessária instrução do
feito.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar provimento à apelação, para desconstituir a sentença e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Terceira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002116-63.2010.4.01.4300/TO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR
: JOÃO GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ
APELADO
: ALEXANDRO ANDRADE TOLEDO
ADVOGADO
: LIGIA MONETTA BARROSO MENEZES E OUTRO

2. Para a consumação do delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, basta que alguém desenvolva
atividades de telecomunicações de forma irregular, ou clandestinamente, ainda que não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a
segurança em geral. É que o fim visado pela Lei consiste em evitar o perigo de serem utilizadas as
instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além dos inconvenientes decorrentes do uso de freqüências, sistemas ou processos não autorizados.
3. Materialidade e autoria devidamente demonstradas.
4. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra os serviços de telecomunicações. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Na espécie, o Recorrido tinha plena consciência da operação clandestina do serviço de
radiodifusão que operava, razão pela qual a sua condenação, pela prática do delito previsto no
artigo 183 da Lei 9.472/97, é medida que se impõe.
7. Recurso de Apelação provido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de
apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0021465-18.2010.4.01.3600/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS
DEFENSOR
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: RAPHAEL PERISSE RODRIGUES BARBOSA
EMENTA
PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO COMUNITÁRIA CLANDESTINA. LEI N. 9.472/1997, ART.
183. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. IMPROVIMENTO.
1. Constitui crime desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (art. 183 da
Lei n. 9.472/1997. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato, e tem, como bem jurídico
tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem
clandestina pode causar sérios distúrbios, por interferência em serviços regulares de rádio,
televisão e até mesmo em navegação aérea e marítima.
2. Para a consumação do delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, basta que alguém desenvolva
atividades de telecomunicações de forma irregular, ou clandestinamente, ainda que não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a
segurança em geral. É que o fim visado pela Lei consiste em evitar o perigo de serem utilizadas as
instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além dos inconvenientes decorrentes do uso de freqüências, sistemas ou processos não autorizados.
3. Materialidade e autoria devidamente demonstradas.
4. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra os serviços de telecomunicações. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Na espécie, a Recorrente tinha plena consciência da operação clandestina do serviço de
radiodifusão que operava, razão pela qual a manutenção da sua condenação, pela prática do
delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, é medida que se impõe.
6. A Corte Especial do TRF/1ª Região, ao julgar a ArgInc 2005.40.00.006267-0/PI, em
02/09/2010, declarou, à unanimidade, inconstitucional a expressão no art. 183 da Lei 9.472/97,
"de 10.000,00 (dez mil reais)", ao entendimento de que a pena de multa, fixada, no art. 183 da
referida Lei, no valor certo de R$10.000,00 (dez mil reais), afronta o princípio constitucional da
individualização da pena, na medida em que impossibilita ao magistrado avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e aquilatar a situação econômica do
sentenciado, impedindo-o de aplicar, corretamente, a sanção penal. Afastamento, de ofício, da
pena de multa, tal como estabelecida no art. 183 da Lei 9.472/97, fixando-a de acordo com o
direito comum.
7. Recurso de Apelação improvido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso
de apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500286
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EMENTA
PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA CLANDESTINA. LEI N.
9.472/97. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Constitui crime desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (art. 183 da
Lei n. 9.472/1997. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato, e tem, como bem jurídico
tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem
clandestina pode causar sérios distúrbios, por interferência em serviços regulares de rádio,
televisão e até mesmo em navegação aérea e marítima.
2. Para a consumação do delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, basta que alguém desenvolva
atividades de telecomunicações de forma irregular, ou clandestinamente, ainda que não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a
segurança em geral. É que o fim visado pela Lei consiste em evitar o perigo de serem utilizadas as
instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além dos inconvenientes decorrentes do uso de freqüências, sistemas ou processos não autorizados.
3. Na espécie, a materialidade e a autoria encontram-se devidamente demonstradas.
4. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra os serviços de telecomunicações. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Na espécie, o Recorrido tinha plena consciência da operação clandestina do serviço de
comunicação multimídia que operava, razão pela qual a sua condenação, pela prática do delito
previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, é medida que se impõe.
7. Recurso de Apelação provido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento ao Recurso
de Apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
Numeração Única: 356747320114013400
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0035674-73.2011.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 356747320114013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
RECORRENTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: ANA CAROLINA ALVES ARAUJO ROMAN
RECORRIDO
: FRANCISCO CARLOS ALVES DE SOUSA
RECORRIDO
: ANTONIO GINO MARTINS FILHO
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE MOEDA FALSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Não é cabível a aplicação do princípio da insignificância mesmo que a guarda de cédula
espúria se trata de uma única nota falsa ou de valor pequeno, sendo a conduta enquadrada no
artigo 289, §1º, do Código Penal, possuindo potencialidade lesiva a bem jurídico tutelado.
2. A aferição da lesividade do comportamento delituoso não ocorre pelo número de notas
apreendidas, ou seu valor, vez que o crime não é de natureza patrimonial. O intuito do
legislador com a tipificação legal da conduta é a preservação da fé pública que deve gozar os
papéis emitidos pelo Poder Público. O tipo penal tutela a segurança e credibilidade das
relações sociais que se valem da moeda, como meio de troca de aceitação obrigatória.
3. Recurso em sentido estrito a que se dá provimento para receber a denúncia.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar provimento ao recurso em sentido estrito.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL 0002734-80.2011.4.01.4200/RR
Processo na Origem: 27348020114014200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
RELATOR(A)
: JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES (CONV.)
APELANTE
: MARIO GLEIDSON ABREU DE LIMA (REU PRESO)
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500287

EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. CONFISSÃO EM
SEDE POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. POSSIBILIDADE.. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPUTABILIDADE. POTENCIAL CONSCIÊNCIA
DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ELEMENTOS DO CONCEITO DE
CRIME. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. REFORMA.
1. A retratação em Juízo do depoimento prestado pelo agente à autoridade policial não retira
seu valor probante, pois não há como desconsiderá-lo quando harmonizado com as demais
provas produzidas e serve de supedâneo à condenação.
2. O fato de o agente ter se envolvido em outras condutas delituosas afasta a possibilidade de
ver aplicada sobre a pena a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei
11.343/06.
3. É vedada a majoração da pena-base com fulcro em elementos do próprio conceito de crime,
tais como imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude,
sob pena de incursão em bis in idem.
4. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília (DF), 12 de agosto de 2014 (data do julgamento).
Juiz Federal RENATO MARTINS PRATES
Relator Convocado
Numeração Única: 76046220114014300
APELAÇÃO CRIMINAL 0007604-62.2011.4.01.4300/TO
Processo na Origem: 76046220114014300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE
: GERVANDIA MARIA CARVALHO SILVA
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: JOAO GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SEM AUTORIZAÇÃO. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO.
1. Distribuir o sinal de internet contratado previamente enquadra-se como serviço de valor
adicionado, por não haver geração de sinal próprio de telecomunicação, mas utilização de
serviço de comunicação já existente como suporte, caracterizando um ilícito administrativo.
2. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
dar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.
Brasília-DF, 03 de junho de 2014 (data do julgamento).
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009279-6-.2011.4.01.4300/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR
: VICTOR MANOEL MARIZ
APELADO
: ALTAIR DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: EDILSON DA COSTA BRITO E OUTRO
EMENTA
PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. LEI N. 9.472/1997, ART. 183.
MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Constitui crime desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (art. 183 da
Lei n. 9.472/1997. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato, e tem, como bem jurídico
tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem
clandestina pode causar sérios distúrbios, por interferência em serviços regulares de rádio,
televisão e até mesmo em navegação aérea e marítima.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 005124565.2012.4.01.0000/AM
Processo na Origem: 1129519864013200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA ARUANA S/A
ADVOGADO
: YARA DE MINGO FERREIRA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ERASMO DE CAMARGO SCHUTZER
ADVOGADO
: SILVIO GIANNUBILO SCHUTZER
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE
ADVOGADO
: MANOEL AFFONSO FERREIRA NETO
ADVOGADO
: SPENCER DALTRO DE MIRANDA FILHO
ADVOGADO
: JOSE DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO FREDERICO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RONALDO FELDMANN HERMETO
ADVOGADO
: SUELI CHAVES DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: NIVALDO DANTAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: ABRAHAO JOAQUIM PEREIRA
ADVOGADO
: BERNARDO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDRE HENRIQUE LEHENBAUER THOME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ARTIGO 535). DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. DECRETO-LEI 3.365/1941, ART. 34.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão
embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou o tribunal (CPC, art. 535), e, ainda, por construção pretoriana integrativa,
na hipótese de erro material.
2. Por força de expressa disposição legal, consubstanciada no artigo 34 do Decreto-lei n.
3.365/1941, para o levantamento do valor depositado deverá ser apresentada prova da propriedade, da quitação de dívidas fiscais e da publicação de editais.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 29 de julho de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL 0000636-81.2012.4.01.3200/AM
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR
APELADO
: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: LEONARDO LEMOS DE ASSIS E OUTROS(AS)
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART.22, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 7.492/86. OPERAÇÃO DE CÂMBIO NÃO AUTORIZADA COM O FIM DE PROMOVER EVASÃO DE DIVISAS
DO PAÍS. ART.156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
1. Durante a instrução criminal não restou demonstrada a existência de conta no exterior em
nome do denunciado ou de sua empresa, bem como qualquer relação deste com os "doleiros"
que faziam as remessas ilegais de dinheiro do Brasil para os Estados Unidos.
2. Os únicos elementos indiciários que no entender do recorrente embasariam a condenação
do acusado, isoladamente, não servem para tanto, porque foram colhidos na fase administrativa, sem a existência do contraditório e infirmados pelo recorrido, tanto na fase préprocessual, quanto na judicial.
3. Os elementos coligidos aos autos são frágeis e insuficientes para condenação, impondo-se
a aplicação do princípio do in dúbio pro reo, por militar a favor do acusado a presunção da
inocência. A inocência não se prova. É presumida.
4. Absolvição mantida. Recurso de apelação improvido.

2. Para a consumação do delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, basta que alguém
desenvolva atividades de telecomunicações de forma irregular, ou clandestinamente, ainda que
não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros
ou para a segurança em geral. É que o fim visado pela Lei consiste em evitar o perigo de
serem utilizadas as instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além
dos inconvenientes decorrentes do uso de freqüências, sistemas ou processos não autorizados.
3. Materialidade e autoria devidamente demonstradas.
4. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra os serviços de telecomunicações. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Na espécie, o Recorrido tinha plena consciência da operação clandestina do serviço de
comunicação multimídia que operava, razão pela qual a sua condenação, pela prática do delito
previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97, é medida que se impõe.
7. Recurso de Apelação provido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de
apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0020481-96.2012.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 17193220084013311
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: EUSTAQUIO INACIO NORONHA NETO
AGRAVADO
: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI
ADVOGADO
: MANOEL MESSIAS DE FARIAS NETO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT'ANNA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO FERREIRA FILHO
AGRAVADO
: ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: EVERTON MACEDO NETO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT'ANNA
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DO AMARAL VILAS BOAS
AGRAVADO
: MARISVALDO LAVINCKY COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO FEDERAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 216/227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando na sentença ou acórdão houver obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535).
2. Os embargos de declaração não são a via apropriada para o reexame dos fundamentos do
julgado, a pretexto de omissão.
3. Mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar
os limites traçados no artigo 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material), não sendo este recurso 'meio
hábil ao reexame da causa'. Precedentes do STJ.
4. Desnecessária a manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais para efeito de
prequestionamento, pois o STF considera prequestionada a matéria constitucional pela simples
interposição dos embargos de declaração. Precedente do STJ
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de
declaração, nos termos do voto do relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500288
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação criminal.
Terceira Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
Numeração Única: 27632020124013902
APELAÇÃO CRIMINAL 0002763-20.2012.4.01.3902/PA
Processo na Origem: 27632020124013902
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: DORALINA PEREIRA MAZETTO
ADVOGADO
: CLEBER CALIXTO DA SILVA
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: CARLOS EDUARDO RADATTZ CRUZ
EMENTA
PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Contra decisão que rejeita exceção de incompetência não há previsão legal para recurso,
razão pela qual não se conhece da apelação.
2. Quando há flagrante ilegalidade na fixação da competência, cabe à parte impetrar hábeas
corpus, pois o réu tem o direito de ser julgado somente pelo juiz natural.
3. Apelação a que se nega conhecimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, não conhecer da apelação.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
Numeração Única: 6846520124013903
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0000684-65.2012.4.01.3903/PA
Processo na Origem: 6846520124013903
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
RECORRENTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: MELIZA ALVES BARBOSA
RECORRIDO
: JORGE NIVAL LOPES BISPO
ADVOGADO
: EZEQUIAS MENDES MACIEL E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM CTPS.
ARTIGO 297, §4º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, IV, DA CF/88.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Na hipótese de o empregador omitir contrato de trabalho firmado com seu empregado, ao
deixar de anotar o vínculo laboral na sua CTPS, a competência é da Justiça Estadual, pois a
intenção não era fraudar a Previdência Social.
2. Prática, em tese, do delito tipificado no artigo 297, § 4º, do Código Penal, que, por não violar
ou ameaçar, de forma concreta, qualquer das hipóteses elencadas no artigo 109, IV, da CF/88,
afastam a competência da Justiça Federal.
3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 000140989.2013.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 265720220124013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: LITZA MELO GUSMAO DA SILVA
AGRAVADO
: KARINA MELO GUSMAO DA SILVA
AGRAVADO
: DAVI MELO GUSMAO DA SILVA

ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento a apelação,
nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
Numeração Única: 396043820124013700
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0039604-38.2012.4.01.3700/MA
Processo na Origem: 396043820124013700
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
RECORRENTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: REGIS RICHAEL PRIMO DA SILVA
RECORRIDO
: ANALIA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO
INSS. CONTINUIDADE DELITIVA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA.
REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS.
1. Na esteira do entendimento consagrado na Súmula nº 235 do E. STJ, "a conexão não determina
a reunião de processos, se um deles já foi julgado", sobretudo quando o número de crimes ou de
réus dos diferentes feitos possa ainda gerar indevido e inconveniente tumulto processual.
2. Possível continuidade delitiva existente entre os fatos apurados no bojo dos diferentes
processos aos quais a acusada responde deve ser objeto de apreciação pelo juízo da execução das penas a serem eventualmente impostas, em sede de unificação de penas.
3. Não se pode ser rejeitada a peça inicial acusatória que descreve um fato típico, ilícito e
culpável, com base em informações do inquérito e discorre sobre um crime em tese, atendendo
aos requisitos do art. 41 do CPP.
4. Não é inepta a denúncia que contém, quantum satis, os necessários esclarecimentos de
forma a possibilitar ao acusado conhecimento pleno do fato delituoso que lhe é imputado, e lhe
permite ampla defesa, fornecendo ao julgador elementos para um juízo de valor.
5. Recurso em sentido estrito a que se dá provimento para receber a denúncia.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso em sentido estrito.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL 0004828-94.2012.4.01.3802/MG
Processo na Origem: 48289420124013802
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: THALES MESSIAS PIRES CARDOSO
APELADO
: LUIZ CELSO HERNANDES TELES
ADVOGADO
: ALEXANDRE FONTANA BERTO
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. IMPEDIR/DIFICULTAR
REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE
ORIGEM. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A conduta típica descrita no art. 48 da Lei nº 9.605/98, de impedir ou dificultar a regeneração
natural de florestas e demais formas de vegetação, é crime de natureza permanente, pois a
sua consumação se prolonga no tempo, até que cesse a ação ou omissão delitiva.
2. O contexto probatório dos autos demonstra que o crime praticado pelo acusado prolongouse até pelo menos 19/06/2012 (fls. 162).
3. Entre a consumação do delito e o recebimento da denúncia, 03/08/2012 (fls. 177), e entre
esta última até a presente data, não se verificou o transcurso de lapso superior a 4 (quatro)
anos, que é o prazo prescricional previsto para a pena máxima cominada em abstrato para o
crime.
4. Sentença reformada para afastar a prescrição.
5. Não tendo sido concluída a instrução processual, os autos devem retornar ao juízo de
origem para retomar o seu curso regular.
6. Apelação criminal parcialmente provida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500289
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EMBARGANTE

1. Nos termos da jurisprudência emanada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, para se
decretar a indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa
não se faz necessária a presença do periculum in mora, o qual estaria implícito no comando do
art. 7º da Lei 8.429/92, sendo certo que basta a presença de indícios suficientes da prática de
ato de improbidade que acarrete dano ao erário.
2. A ausência de indicação precisa de bens que integram o patrimônio da parte requerida não
impede a decretação da medida postulada, desde que respeitada a proporcionalidade da
constrição, a qual deve ser limitada ao valor do dano causado.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por maioria, vencido
o Desembargador Federal Cândido Ribeiro, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.
Brasília-DF, 19 de novembro de 2013 (data do julgamento).
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES Relatora para Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 001139045.2013.4.01.0000/TO
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: TIISA - TRIUNFO IESA INFRA-ESTRUTURA S/A
ADVOGADO
: LUIZ TADEU GUARDIERO AZEVEDO
ADVOGADO
: GISSELI BERNARDES COELHO
ADVOGADO
: EDUARDO LAMONATO FAGGION
ADVOGADO
: ANA CAROLINA GUIZZO
ADVOGADO
: LUIZ PIAUHYLINO MONTEIRO FILHO
ADVOGADO
: CAIRO ROBERTO BITTAR HAMU SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: LIVIA CARVALHO GOUVEIA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS FERRARI MELLO
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: RODRIGO LUIZ BERNANDO SANTOS
EMBARGANTE
: TIISA - TRIUNFO IESA INFRA-ESTRUTURA S/A
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 2422/2429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBJETO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando na sentença ou acórdão houver obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535).
2. Não se encontra configurada a alegada contradição, "erro de fato" e/ou obscuridade no
acórdão embargado, eis que o acórdão embargado foi proferido em consonância com o objeto
da ação de improbidade, ao concluir que a "demanda limita-se às ilicitudes constatadas durante
a execução do lote 15 (Contrato 038/2007)".
3. Os embargos de declaração não são a via apropriada para reexame dos fundamentos do
julgado, a pretexto de omissão, contradição e/ou obscuridade.
4. Mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar
os limites traçados no artigo 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material), não sendo este recurso 'meio
hábil ao reexame da causa'. Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de
declaração, nos termos do voto do relator.
Brasília-DF, 12 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0011737-78.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0007925-07.2009.4.01.3803
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
AGRAVANTE
:
JOSE SAVIO RIBEIRO
ADVOGADO
:
VERA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
:
ELAINE CRISTINA COSTA RAMOS RIBEIRO
ADVOGADO
:
RICARDO LAERTE GENTIL JUNIOR
ADVOGADO
:
RUBIA DE SOUZA
ADVOGADO
:
LUANA ALMEIDA SARKIS

:

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 126/130
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ARTIGO 535).
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão
embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou o tribunal (CPC, art. 535), e, ainda, por construção pretoriana integrativa,
na hipótese de erro material.
2. O juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos invocados pelas partes, quando
suficientes aqueles que sustentam o resultado do julgamento da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002278-52.2013.4.01.0000/MT
Processo na Origem: 110346120064013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: RICARDO DIAS PEREIRA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
ADVOGADO
: JOSE CARLOS REZENDE
EMBARGANTE
: RICARDO DIAS PEREIRA E OUTRO(A)
EMBARGADO
: ACÓRDAO DE FLS. 167/174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ARTIGO 535). AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão
embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou o tribunal (CPC, art. 535), e, ainda, por construção pretoriana integrativa,
na hipótese de erro material.
2. É inadequada a utilização dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório.
3. O juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos invocados pelas partes, quando
suficientes aqueles que sustentam o resultado do julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Relator.
Brasília, 29 de julho de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0008160-92.2013.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0019153-37.2012.4.01.3200
RELATORA P/ ACÓRDÃO :
DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
MARIA EMILIA LIMA CANSANCAO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DE BENS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500290
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ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

1. Não se aplica o princípio da insignificância nas fraudes contra o Programa de SeguroDesemprego, uma vez que o bem jurídico tutelado não é só o Estado diretamente, mas,
sobretudo, o patrimônio de toda a sociedade e, mais especificamente, dos trabalhadores.
2. A peça acusatória preenche todos os requisitos do artigo 41 do CPP: descrição da conduta
do réu, circunstâncias em que os fatos ocorreram, partes identificadas e qualificadas, capitulação dos fatos descritos e rol de testemunhas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar provimento ao recurso em sentido estrito.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
Numeração Única: 344026420134013500
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0034402-64.2013.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 344026420134013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
RECORRENTE
: HELDA COSTA PIRES CORTES
ADVOGADO
: ROGERIO PEREIRA LEAL
RECORRIDO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: BRUNO BAIOCCHI VIEIRA
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO
VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da impossibilidade de
reconhecimento da prescrição virtual, ou em perspectiva.
2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 438, no sentido de que é inadmissível a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena
hipotética - como é o caso da prescrição virtual.
3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
Numeração Única: 103801220134013800
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0010380-12.2013.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 103801220134013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
RECORRENTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA MENEZES
RECORRIDO
: LUCAS GONCALVES DA SILVA
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMENTA
PENAL. CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ANUÊNCIA DO MORADOR. INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA ILÍCITA. PERSECUÇÃO
PENAL EIVADA DE NULIDADE.
1. Ainda que haja suspeita da prática de delito, é indispensável a prévia obtenção de mandado
judicial de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência do acusado. A mera
suspeita de prática de ilícito criminal não é apta a relativizar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio.
2. Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o artigo 5º, XI, da CF/88 não se infere que poderão
ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador.
3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator

:
:
:
:

ARAO JOSE GABRIEL NETO
FLAVIO GUIMARAES DA CUNHA
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
CLEBER EUSTAQUIO NEVES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR
AJUIZADA PELA UNIÃO E JÁ ARQUIVADA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONEXÃO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ação cautelar ajuizada por um ente público e já arquivada jamais pode ser tida como
preparatória de uma ação de improbidade promovida posteriormente por outro legitimado.
2. Não há prevenção por conexão entre ação cautelar manejada pela União e ação de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público Federal.
3. Agravo de instrumento não provido.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 004154798.2013.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 31768420124013303
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: WILSON PICCOLO SOARES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: HUGO LEONARDO TOSTA ARANTES SILVA
ADVOGADO
: EDER RICARDO FIOR
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: FERNANDO TULIO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIBERAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Não procede a alegação do embargante de que houve relativamente ao pedido de substituição de bens, supressão de instância, porquanto o acórdão embargado ao "excluir da
decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes as contas-correntes e os
ativos financeiros de sua titularidade, bem como determinar que a indisponibilidade dos bens
da Agravante pessoa jurídica recaia preferencialmente sobre o terreno por ela oferecido",
decidiu sobre a questão nos limites do objeto do presente agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração, em face do disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil,
não são a via apropriada para reexame dos fundamentos do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de
declaração, nos termos do voto do relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
Numeração Única: 144864420134013500
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0014486-44.2013.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 144864420134013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
RECORRENTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: MARCELO RIBEIRO DEOLIVEIRA
RECORRIDO
: GILBERTO BORGES
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MORAIS
RECORRIDO
: VILSOMAR COELHO
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMENTA
PENAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURO DESEMPREGO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROTEÇÃO À ORDEM SOCIAL.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500291
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Numeração Única: 393788720134013800
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0039378-87.2013.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 393788720134013800
RELATOR(A)
RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

RELATOR(A)
RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

Numeração Única: 20050720134013902
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0002005-07.2013.4.01.3902/PA
Processo na Origem: 20050720134013902
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
RECORRENTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA
RECORRIDO
: JOSE CANDIDO DA SILVA
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMENTA
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGO 40 DA LEI
9.605/98. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 48 E 60 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS. MOMENTO CONSUMATIVO DIVERSO.
PRODUÇÃO DE RESULTADOS NATURALÍSTICOS DIVERSOS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
(ART. 330 DO CP) NÃO CARACTERIZADO.
1. Havendo concurso aparente de normas, deve o juiz valer-se do princípio da especialidade e
proceder à subsunção adequada, aplicando apenas um dos preceitos legais, sob pena de
incorrer em bis in iden. Não é a situação dos autos, em que as condutas supostamente
praticadas pelo réu produziram vários resultados naturalísticos, simultaneamente.
2. Inexiste crime de desobediência (art. 330 do CP) se para o descumprimento da ordem legal
há previsão legislativa de sanção civil ou administrativa, exceto se houver expressa previsão de
cumulação das sanções penal e extrapenal, o que não é o caso. O descumprimento do
embargo, tal como ocorrido na hipótese dos autos, acarreta o sancionamento administrativo a
que responde o agente, ainda, pelo crime do art. 50-A da Lei n. 9.605/98, daí a impossibilidade
de imputar o delito do art. 330 do CP, sob pena de incorrrer em bis in iden.
3. Recurso em sentido estrito a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso em sentido estrito.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL 0002231-94.2013.4.01.4101/RO
Processo na Origem: 22319420134014101
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: JOSE CLAUDIR SCHUTZ
ADVOGADO
: TONY PABLO DE CASTRO CHAVES E OUTRO(A)
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: GUILHERME ROCHA GOPFERT
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA 0015657-26.2014.4.01.0000/RO
Processo na Origem: 22319420134014101
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
REQUERENTE
: JOSE CLAUDIR SCHUTZ
ADVOGADO
: TONY PABLO DE CASTRO CHAVES
REQUERIDO
: JUSTICA PUBLICA
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDO.
CRIME AMBIENTAL. INSTRUMENTO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
1. A restituição de bens apreendidos, seja na fase inquisitorial, seja na fase processual,
condiciona-se à demonstração, cumulativa, da propriedade dos bens pelo requerente, do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão e da não-classificação dos
bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal.
2. Comprovando que os veículos foram utilizados na prática do delito ambiental, haverá a
decretação de perdimento de bens em favor da União, conforme art. 91, II, a, do Código Penal
c/c art. 25, § 4º, da Lei 9.605/98.
3. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, negar provimento à apelação.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator

DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
JUSTICA PUBLICA
ISABELA DE HOLANDA CAVALCANTI
BEATRIZ HELENA PENA FRANCA
MARIA ASSUNTA SCHETTINO RAPOSO
CARINA SCHROEDER PIMENTA LOPES
HENRIQUE VIANA PEREIRA
MARCOS ANTONIO CARDOSO
BRENO PEQUENO ANDRADE COSTA E OUTROS(AS)
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 299 C/C O
ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL ARTIGO 1º, I e IV, DA LEI 8.137/90.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. As condutas de prestar declaração falsa e utilizar documento falso, quando fazem parte da
mesma relação causal e são praticadas com o intuito de suprimir ou reduzir tributo, caracterizam crime contra a ordem tributária.
2. O uso de documento falso, que em princípio tem existência própria e dirige-se contra a fé
pública, constituiu apenas etapa do iter criminis do delito contra a ordem tributária previsto no
artigo 1º, inciso IV, da Lei 8.137/90, constituindo, em verdade, crime-meio, devendo ser absorvido pelo crime-fim, de sonegação fiscal, em razão do princípio da consunção.
3. Ausente justa causa para ação penal quando suspensa a pretensão punitiva do crime de
sonegação fiscal em razão de parcelamento do débito.
4. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
Numeração Única: 667718420134013800
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0066771-84.2013.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 667718420134013800
DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
JUSTICA PUBLICA
THIAGO MENICUCCI FRANKLIN DE MIRANDA
JUNIOR MENDES DOS REIS
JOAO PAULO PICHARA REIS
EMENTA
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação penal na qual se discute a obtenção,
mediante fraude, de financiamento em instituição financeira, para compra de veículo automotor,
crime este previsto no artigo 19 da lei 7.492/86.
2. Para que se configure o financiamento, nos termos da Circular/BACEN 1.273/87, é necessário que a destinação dos valores tenha finalidade específica.
3. Recurso em sentido estrito a que se dá provimento para declarar competente o Juízo
Federal da 4º Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso em sentido estrito.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500292
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2. Comprovando que os veículos foram utilizados na prática do delito ambiental, haverá a
decretação de perdimento de bens em favor da União, conforme art. 91, II, a, do Código Penal
c/c art. 25, § 4º, da Lei 9.605/98.
3. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, negar provimento à apelação.
Terceira Turma do TRF da 1ª. Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
HABEAS CORPUS N. 0028208-38.2014.4.01.0000/AC
Processo na Origem: 7177720144013000
RELATOR (A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AC
PACIENTE
: WESLEY WASSERMANN VARGAS MARIN (REU PRESO)
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA LESIVA DA
DROGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ESTRANGEIRO SEM VÍNCULOS COM O PAÍS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. REQUISITOS E FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. PERSISTÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a denegação do direito de
apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante o curso do processo e a sentença
estiver motivada na persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.
Precedentes do STJ.
2. A quantidade e a natureza da droga justificam a manutenção da constrição cautelar para a
garantia da ordem pública.
3. Não se mostra absurda nem desarrazoada a manutenção da prisão de estrangeiro sem
residência fixa ou qualquer vínculo com o País, a título de prevenir a aplicação da lei penal.
4. "É inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante toda a
instrução processual e, após sua condenação, colocá-lo em liberdade, porque depois de tal
provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado
contra o réu" (STJ, HC 192024/SP).
5. A norma insculpida no artigo 5º, "caput" da Constituição Federal, que confere igualdade
perante a lei entre brasileiros e estrangeiros, refere-se, expressamente, aos residentes do
País.
6. Caso em que o Paciente, estrangeiro, foi preso em flagrante transportando do Peru para o
Brasil, razoável quantidade de cocaína, acondicionados em 08 (oito) preservativos de látex e
teve decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face da quantidade e da
natureza lesiva da droga apreendida, bem assim para aplicação da lei penal, por não possuir
qualquer vínculo com o País.
7. Sentença condenatória que fixou o regime semiaberto e negou ao ora Paciente o direito de
recorrer em liberdade por persistirem os motivos que ensejaram a decretação da preventiva.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, denegar a ordem de habeas
corpus, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, de 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
HABEAS CORPUS N. 0033091-28.2014.4.01.0000/GO
Processo na Origem: 57572320134013502
RELATOR (A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE ANAPOLIS - GO
PACIENTE
: NILTON MANOEL PEREIRA (REU PRESO)

HABEAS CORPUS N. 0000043-78.2014.4.01.0000/MT
RELATOR (A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
IMPETRANTE
: HUENDEL ROLIM WENDER
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA VARA UNICA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUINA - MT
PACIENTE
: SIGILOSO (REU PRESO)
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CPC. ARTIGO 312. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver prova da existência do
crime (materialidade), indícios suficientes da autoria e quando presentes pelo menos um dos
fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
2. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a decretação da prisão
cautelar, de modo a preencher a teleologia do artigo 312 do Código de Processo Penal, há de
estar devidamente fundamentada em elementos concretos, não sendo possível meras alusões
à gravidade abstrata do delito, à comoção social, à repercussão do fato, à necessidade de ser
preservada a credibilidade das instituições, à possibilidade de reiteração criminosa, à personalidade supostamente perigosa do agente. Precedentes do STF e do STJ.
3. Após a vigência da Lei 12.403/2011, para a decretação da prisão preventiva, exige-se, além
da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a não ocorrência dos
elementos fixados no retro transcrito artigo 313 dessa mesma Codificação (condições de
admissibilidade).
4. Caso em que, não obstante demonstrada a materialidade delitiva, não se identifica, à luz da
legislação da espécie e dos fatos e fundamentos reproduzidos no decreto prisional, elementos
concretos indicativos da real necessidade de ser mantida a segregação cautelar, uma vez que
foram decretadas medidas de busca e apreensão de documentos e equipamentos necessários
à apuração dos crimes investigados nas residências e endereços comerciais das pessoas
físicas e jurídicas envolvidas, bem assim a suspensão das atividades econômicas das empresas e o bloqueio das senhas, meios de acesso ou operação no Sistema CC - CEMA, até o
ulterior decisão do MM. Juiz Singular.
5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juiz de origem a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que entender necessárias,
devendo o Paciente ser cientificado, em juízo, das conseqüências legais para hipótese de
descumprimento do benefício (CPP, artigo 282, § 4º).
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, conceder parcialmente a
ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, de 15 de julho de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL 0002231-94.2013.4.01.4101/RO
Processo na Origem: 22319420134014101
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: JOSE CLAUDIR SCHUTZ
ADVOGADO
: TONY PABLO DE CASTRO CHAVES E OUTRO(A)
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: GUILHERME ROCHA GOPFERT
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA 0015657-26.2014.4.01.0000/RO
Processo na Origem: 22319420134014101
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
REQUERENTE
: JOSE CLAUDIR SCHUTZ
ADVOGADO
: TONY PABLO DE CASTRO CHAVES
REQUERIDO
: JUSTICA PUBLICA
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDO.
CRIME AMBIENTAL. INSTRUMENTO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
1. A restituição de bens apreendidos, seja na fase inquisitorial, seja na fase processual,
condiciona-se à demonstração, cumulativa, da propriedade dos bens pelo requerente, do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão e da não-classificação dos
bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500293
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4. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, revelada nas circunstâncias
da prática delitiva, executada em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e grave
ameaça, são motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar.
5. O princípio da presunção de inocência compatibiliza-se com a segregação cautelar quando
presentes, concreta e fundamentadamente os requisitos do artigo 312, "caput", do Código de
Processo Penal. Precedentes do STF e do STJ.
6. As circunstâncias pessoais relativas à primariedade, residência fixa e/ou bons antecedentes,
isoladamente, não se prestam para ensejar a concessão de liberdade provisória, mormente
quando o ato atacado mostrar-se suficientemente fundamentado, com base em elementos
concretos atinentes à materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade de
ser preservada a ordem pública.
7. Caso de tentativa de assalto à agência dos correios, que não foi concretizada pela chegada
da polícia, quando deu-se a fuga e a prisão em flagrante, após perseguição. Utilização de arma
de fogo e grave ameaça contra servidores da Empresa Pública. Ordem para execução do crime
supostamente vinda de dentro do Presídio de Ariquemes/RO, assim como apoio logístico e
fornecimento de armas.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, denegar a ordem de habeas
corpus, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator

EMENTA
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE
DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva decretada em nome da garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, configura motivo idôneo para a decretação ou manutenção da constrição
cautelar, mormente quando há elementos indicativos da propensão criminosa do agente consubstanciada na repetição de outros crimes ou de crimes de igual natureza. Precedentes: STF
e STJ.
2. O princípio da presunção de inocência compatibiliza-se com a segregação cautelar quando
presente, concreta e fundamentadamente, os requisitos do artigo 312, "caput", do Código de
Processo Penal.
3. Mostra-se insuficiente, no caso concreto, a aplicação de quaisquer medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por isso que, concedidas anteriormente,
não impediram o Paciente de incidir na prática criminosa.
4. O crime atribuído ao Paciente - guarda e introdução em circulação de moeda falsa (CP,
artigo 289, § 1º) -, tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que, aliado aos fundamentos do decreto prisional, autoriza a decretação de prisão preventiva (CPC, artigo 313,
inciso I).
5. As condições pessoais relativas à primariedade técnica, residência fixa, bons antecedentes,
isoladamente, não se prestam para ensejar a concessão de liberdade provisória, mormente
quando o ato atacado mostrar-se suficientemente fundamentado.
6. Caso em que o Paciente, preso em flagrante, apesar de ter sido beneficiado com aplicação
de medidas insertas no artigo 319 do Código de Processo Penal, retornou à consecução da
mesma prática delitiva, o que evidencia que tem propensão ao cometimento de crimes e que
faz disso meio de via.
ACÓRDÃO
Decide a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, à unanimidade, denegar a ordem de habeas
corpus, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
HABEAS CORPUS N. 0036922-84.2014.4.01.0000/RO
Processo na Origem: 49051420144014100
RELATOR (A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
IMPETRANTE
: WANDERLAN DA COSTA MONTEIRO
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - RO
PACIENTE
: JOAO PEDRO NUNES VIEIRA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ASSALTO À AGÊNCIA DOS
CORREIOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE
DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO
CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver prova da existência do
crime (materialidade), indícios suficientes da autoria e quando presentes pelo menos um dos
fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
2. É firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a decretação da prisão
cautelar, de modo a preencher a teleologia do artigo 312 do Código de Processo Penal, há de
estar devidamente fundamentada em elementos concretos, não sendo possível meras alusões
à gravidade abstrata do delito à necessidade de ser preservada a credibilidade das instituições
ou à possibilidade de reiteração criminosa, sendo necessária a efetiva vinculação do paciente
ao evento delituoso.
3. Após a vigência da Lei 12.403/2011, para a decretação da prisão preventiva, exige-se, além
da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a não ocorrência dos
elementos fixados no retro transcrito artigo 313 dessa mesma Codificação (condições de
admissibilidade).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500294

DESPACHOS/DECISÕES
Numeração Única: 74347619994013600
APELAÇÃO CÍVEL 1999.36.00.007434-1/MT
Processo na Origem: 74347619994013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE
: JOSE MORAES FILHO E CONJUGE
ADVOGADO
: IVO MATIAS
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DESPACHO
Considerando que o eventual acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo apelado
poderá implicar a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, intime-se o apelante JOSE
MORAES FILHO E CONJUGE, na pessoa do seu advogado, para apresentar contrarrazões
aos embargos de fls. 1047/1060.
Cumpra-se.
Brasília-DF, 27 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
Numeração Única: 15599020074014200
APELAÇÃO CRIMINAL 2007.42.00.001559-3/RR
Processo na Origem: 15599020074014200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE
: ELSON FRANKLIN ALBUQUERQUE DE MEDEIROS
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: LEONARDO DE FARIA GALIANO
DECISÃO
A Defensoria Pública da União apresentou pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade do réu Franklin Albuquerque Medeiros a fl. 447. Entretanto, tendo em vista que a
apelação foi julgada por esta Corte Regional, inclusive com alteração das penas, conforme o
acórdão proferido no dia 10/07/2014 (fls. 442/443), tem-se que o pleito deve ser dirigido ao
Juízo da execução, consoante o art. 66, II, da Lei 7.210/84.
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Com efeito, José Carlos Alves Ferreira requereu o benefício da assistência judiciária gratuita
nos autos da mencionada ação judicial, afirmando na petição inicial que se encontrava em
situação econômica precária, sem condições de arcar com as custas processuais (fl.53 do
procedimento adminsitrativo),sendo o pedido, inicialmente, deferido pelo magistrado federal.
No curso da instrução processual veio aos autos declaração de imposto de renda do exercício
de 2002, na qual constava que o denunciado possuía bens no valor de R$605.142,95. O
magistrado, então, revogou o despacho de concessão de gratuidade de justiça e determinou o
envio de cópia do processo ao Ministério Público Federal.
Inconformado, recorre o MPF (fls.135/142) requerendo o provimento do recurso, a fim de que
seja reformada a decisão que rejeitou a denúncia, sustentando, em síntese, que o recorrido
sabia de antemão que sua declaração era falsa, pois conhecia o valor de seu patrimônio, não
tendo ressalvado o motivo de seu pedido, ou seja, porque fazia jus à justiça gratuita, certo da
impunidade.
Aduz que o caso concreto se coaduna ao delito previsto no art.299, CP, uma vez que toda
declaração está sujeita a posterior verificação, sendo que nenhum documento é autêntico por
si só, e, assim sendo, não lhe parece correto o posicionamento adotado pelo juízo a quo de
que a falsa declaração de probreza é fato atípico, por ser passível de verificação posterior.
Contrarrazões apresentadas pelo denunciado às fls.206/211 e manifestação da PRR/1ª Região
às fls.226/229, pela extinção da punibilidade em razão da prescrição.
DECIDO.
Compulsando os presentes autos verifico que a pena prevista para o crime imputado na
denúncia - art..299, CP - é de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, cujo prazo
prescricional se verifica em oito anos, nos termos do art.109, IV, do Código Penal.
Pois bem. Entre a data dos fatos, 16/5/2003 (fl. 2A/verso), e a presente data, transcorreu prazo
superior a 8 (oito) anos, pelo que incide a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
abstrato, na modalidade retroativa, na forma do art. 110, §§ 1º e 2º, c/c o art. 109, IV, do Código
Penal (redação anterior à Lei 12.234/2010), razão por que é de se reconhecer a incidência da
prescrição da pretensão punitiva, consumada em 16/5/2011.
Ressalto que a prescrição é matéria de ordem pública, cogniscível inclusive de ofício, podendo
ser reconhecida em qualquer fase do processo (art.61, CPP), "A prescrição em direito penal,
em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e
reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal)." (ARE 732931 AgR-ED,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101, PUBLIC 28-05-2014).
Diante o exposto, declaro extinta a punibilidade de JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA, em
razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena máxima em abstrato, com base no
art.61, Código de Processo Penal c/c art.109, inciso IV, do Código Penal e art.29, inciso XIV do
RITRF1.
Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto pela acusação.
Intimem-se.
Brasília/DF, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0078414-27.2012.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0016817-60.2012.4.01.3200
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
AGRAVANTE
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
RICARDO PERIN NARDI
AGRAVADO
:
ROGERIO RIBEIRO FRANCA
ADVOGADO
:
MARIA AUXILIADORA BICHARRA DA SILVA SANTANA
ADVOGADO
:
JANNE SALES GOMES
AGRAVADO
:
MARCELO FERREIRA SILVEIRA
ADVOGADO
:
WALDIR LINCOLN PEREIRA TAVARES
ADVOGADO
:
ALMIR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
AGRAVADO
:
FRANCISCO JOSE DA COSTA AIRES
ADVOGADO
:
WALDIR LINCOLN PEREIRA TAVARES
ADVOGADO
:
ROMULO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
:
CELIA PACHECO DE SOUZA
ADVOGADO
:
RUGLES JUNIO ALVES DA SILVA
AGRAVADO
:
EDILEUDA FREIRE FERREIRA
ADVOGADO
:
NAYLA MICHELLE ZAMITH DE OLIVEIRA FREITAS
AGRAVADO
:
ELSON BEZERRA PACHECO

À Coordenadoria da Terceira Turma para que certifique o trânsito em julgado.
Intimem-se. Publique-se.
Brasília (DF), 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL 0004496-64.2007.4.01.4300 (2007.43.00.004496-0)/TO
Processo na Origem: 44966420074014300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: COMPANHIA ENERGETICA SAO SALVADOR - CESS
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO E OUTRO(A)
APELADO
: NOVO BRASIL AGROPECUARIA COMERCIIO E INDUSTRIA S/A
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DA SILVA E OUTRO(A)
DESPACHO
Tendo em vista que o eventual acolhimento dos embargos de declaração poderá implicar a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado, ouça-se o apelado sobre o recurso de fls.
956/962, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0000559-32.2009.4.01.3700 (2009.37.00.0005650)/MA
Processo na Origem: 5593220094013700
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: LUIZ SEPTIMUS BACELAR COUTO - ESPOLIO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ARNOLDO DE ASSIS BASTOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - MA
DESPACHO
Tendo em vista que o eventual acolhimento dos embargos de declaração poderá implicar a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado, ouçam-se os apelados sobre o recurso de fls.
593/602, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, dê-se vista ao MPF.
Intime-se. Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0013034-92.2010.4.01.3600/MT
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
RECORRENTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI
RECORRIDO
: JOSE CARLOS ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: EDSON LUIZ PERIN
DECISÃO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão do Juiz Federal da 2ª Vara da Seção
Judiciária de Mato Grosso que rejeitou, com base no art.395, III, do Código Penal (fls.130/133),
oferecida contra JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA pela prática do crime capitulado no art.299
do Código Penal, narrando os seguintes fatos que destaco, in verbis:
JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA, no dia 16 de Mario de 2003, inseriu falsa declaração de
pobreza em uma petição inicial de ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por
perdas e danos, lucros cessantes e danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A
perante o juízo de uma das Varas da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, visando a
obtenção da justiça gratuita nos autos da ação judicial.
Referida petição foi registrada sob o n. 2003.36.00.009529-5 e distribuída à 3ª Vara da Seção
Judiciária de Mato Grosso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500295
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AGRAVADO
AGRAVADO
AGRAVADO
AGRAVADO

Sustentam os Agravantes, em síntese, que:
- "A r. decisão recorrida, vai exatamente em sentido contrário e nega vigência e eficácia, não
só ao procedimento administrativo preparatório do Decreto expropriatório, que está revestido
de todas as diligências exigidas, que identificou com precisão a clareza o domínio e a materialização do imóvel no chão, isto é, a efetiva posse exercida pelo Agravante, mas, acima de
tudo ao Laudo do Perito Judicial, realizado com toda a diligência que o caso se impõe e
valendo-se da mais precisa tecnologia, não deixa qualquer dúvida sobre a legitimidade do
domínio do Agravante, e a identificação precisa do imóvel, seus limites e confrontações, bem
como o exercício da posse."
- "(...) a dúvida levantada pelo INTERMAT de sobreposição de título e admitida pela r. decisão
recorrida, diante da inexistência de qualquer ação questionando a legitimidade do título do
Agravante e o exercício da posse dele decorrente e há mais de 50 (cinqüenta) anos, não
permite a discussão do domínio na ação expropriatória e muito menos tem o condão de
invalidar o domínio e a posse exercida pelo Agravante até a presente data (como pode se ver
da certidão extraída do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina-MT,
sede do imóvel, e, tampouco há qualquer registro de ação de qualquer natureza contra o
Agravante)."
- "(...) defeso é ao Magistrado a quo, ex offício, sem qualquer prova concreta, sem qualquer
contestação seja no Juízo da situação do imóvel ou qualquer outro, quanto a validade e
eficácia do título do Agravante, isto é sem dúvida fundada, fazer como se faz atrávés da r.
decisão recorrida, revogar o decreto expropriatório e trazer para discussão de um domínio e
posse que, reprise-se, existe há mais de 50 anos e nunca foi contestados."
- "(...) o periculum in mora, no presente caso, não se analisa pela capacidade financeira do
Agravado, por estar depositado o valor da indenização, mas, isto sim, do Agravante, que conta
com mais de 70 (setenta) anos, e, assim, de nada adianta, daqui a 05, 10 ou mais anos, ser
liberada a indenização decorrente de expropriação, repita-se, cujo título remonta o ano de
1961, e até a presente data não houve qualquer contestação, qualquer impugnação de superposição ou sobreposição e tampouco da posse, quando é sabido que fortuna nenhuma tem
o condão de compra o tempo que se passou, as privações sofridas especialmente quando ano
que pássa é uma vitória de vida.
Diante disso, requereu a concessão "liminarmente e inaudita altera pars" de efeito suspensivo
ativo, para determinar a imediata liberação de 80% dos valores depositados à tútulo de indenização decorrente da desapropriação. E, ao final, "conhecido e provido o presente recurso
para reformar a decisão recorrida deferindo o levantamento, bem como afastar a determinação
de emenda da inicial para incluir no pólo passivo pessoas incertas e desconhecidas que nunca
fizeram qualquer impugnação, ao longo de 50 anos, ao exercício da posse mansa e pacífica.
Os autos foram, inicialmente, distribuídos ao então Relator Desembargador Catão Alves, que
decidiu nos seguintes termos (fls. 467/469), verbis:
"1 - ANTÔNIO ROMERO FILHO e OUTRA interpuseram recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, para reforma de decisão do Juiz da 1ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, que, em AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR
INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA, em face de notícia da existência
de possível superposição de títulos, convertera o julgamento em diligência para os interessados manifestarem-se sobre o valor da indenização.
2 - Alegam os Agravantes, entre outros argumentos, que a propriedade e a posse exercidas até
2005, quando perdera a ultima para integrantes do Movimento dos Sem Terra, nunca foram
contestadas.
3 - Afirmam que possuem legítimo direito ao recebimento da indenização, uma vez que o
omínio e a posse foram reconhecidos pelo procedimento administrativo preparatório e pelo
Laudo Pericial, não havendo nenhuma contestação ao domínio ou posse exercidos há mais de
50 (cinqüenta) anos.
4 - Sustentam que a existência de superposição de títulos não afasta a presunção de legitimidade do título e da posse que exerciam.
5 - Assim decidiu o prolator da decisão agravada:
"I - face da notícia de possível sobreposição de títulos, conforme petição e documentos de fls.
928/936, 953/954 e 974/978, cónverto o julgamento em diligência, a fim de(sic) oportunizar aos
respectivos interessados prazo para se manifestarem nos autos acerca do valor da indenização. Fica desde já anotado que qualquer conflito de interesses entre os pretensos detentores deverá ser resolvido pela vias ordinárias, uma vez que ação expropriatória destina-se
exclusivamente a definir o valor da indenização.
II - Por essa razão, intime-se a autarquia federal para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a
exordial, indicando o(s) nome(s) e respectivos endereços dos possíveis detentores dos títulos
sobrepostos.
III - Cumprido o tem II acima, expeça-se mandado de citação/intimação.
IV - Anote-se no rosto dos autos, a indisponibilidade de qualquer valor depositado, até ulterior
deliberação."

:
:
:
:

KCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
PEDRO GONZAGA DO NASCIMENTO
ANGELA SOCORRO DA SILVA ARAUJO
CARLOS ORLANDO SILVA CHAVES
DESPACHO
Intime-se o agravado CARLOS ORLANDO SILVA CHAVES para constituir outro (s) advogado
(s) em razão da renúncia comunicada por seus atuais patronos (fls. 497/499).
Cumpra-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004978-93.2012.4.01.3311/BA
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: EDUARDO DA SILVA VILLAS-BOAS
APELADO
: CONSELHO REGIONAL ASSOCIATIVISTA DE BUERAREMA E
ADJACENCIAS-CRASBA
APELADO
: ROQUE BORGES DO NASCIMENTO
DESPACHO
Intime-se o Apelado para se manifestar sobre os Embargos de Declaração de fls. 178/184.
Brasília-DF, 29 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0006171-51.2013.4.01.0000/TO
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: ARAGUAIA CIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
ADVOGADO
: AGENOR LUZ MOREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO CARLOS LUZ MOREIRA
ADVOGADO
: ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: ROBERTO FERREIRA ROSAS
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN
ADVOGADO
: DIEGO COSTA BATISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DESPACHO
Intime-se a Agravante para se manifestar sobre os Embargos de Declaração (fls. 734/736 e
743/753).
Brasília-DF, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0027562-62.2013.4.01.0000/MT
Processo na Origem: 108284720064013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO ROMERO FILHO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: NELSON BUGANZA JÚNIOR
ADVOGADO
: RICARDO LOPES TEIXEIRA
ADVOGADO
: PAULO MORELI
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
ADVOGADO
: NELSON BUGANZA JUNIOR
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (fls. 04/27) interposto por
ANTÔNIO ROMERO FILHO e MARIA DO CARMO NAVES ROMERO contra decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso, nos autos da Ação de
Desapropriação n. 10828-47.2006.4.01.3600 (2006.36.00.010829-2)/MT, que converteu o julgamento em diligência, para oportunizar aos interessados manifestação acerca do valor da
indenização.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500296
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- "(...) verifica-se aqui a informação contraditória apresentada pelo INTERMAT: em primeiro
momento alega a sobreposição de terras; em um segundo momento, informa que a sobreposição se deu em virtude de o responsável técnico, além de não ter comparecido ao local
para medição, realizou o trabalho na prancheta, sem utilizar qualquer equipamento.";
- (...) temos que a perícia realizada por períto do juízo, além de gozar de fé pública, foi feita
com instrumentos de última geração, com precisão incontestável.";
Diante de toda essa argumentação, requer ao final seja reconsiderada a decisão que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento; seja deferido o levantamento de 80% das quantias
pagas em favor dos Agravantes; seja retirada a determinação de inclusão no polo passivo das
Sras. JACYRA e EULÁLIA.
DECIDO
A decisão agravada tem o seguinte teor:
"I - face da notícia de possível sobreposição de títulos, conforme petição e documentos de fls.
928/936, 953/954 e 974/978, converto o julgamento em diligência, a fim de(sic) oportunizar aos
respectivos interessados prazo para se manifestarem nos autos acerca do valor da indenização. Fica desde já anotado que qualquer conflito de interesses entre os pretensos detentores deverá ser resolvido pela vias ordinárias, uma vez que ação expropriatória destina-se
exclusivamente a definir o valor da indenização.
II - Por essa razão, intime-se a autarquia federal para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a
exordial, indicando o(s) nome(s) e respectivos endereços dos possíveis detentores dos títulos
sobrepostos.
III - Cumprido o tem II acima, expeça-se mandado de citação/intimação.
IV - Anote-se no rosto dos autos, a indisponibilidade de qualquer valor depositado, até ulterior
deliberação."
Verifico que, a despeito da Decisão de fls. 467/469, que negou seguimento ao presente Agravo
de Instruemento, o MM. Juiz a quo denegou o pedido de levantamento de 80% (oitenta por
cento) do preço ofertado da desapropriação, fundado em notícia de possível sobreposição de
títulos, oportunizando aos respectivos interessados manifestarem-se acerca do valor da indenização.
Pois bem, a liberação de 80% do preço ofertado, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei
3.365/41, está condicionada à prova da propriedade e a publicação de edital para conhecimento de terceiros, verbis:
Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de
dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de
10 dias, para conhecimento de terceiros.
Compusando os presentes autos, verifico que o imóvel objeto da referida desapropriação,
conhecido como Fazenda Canaã I, está registrado no Cartório do 1º Ofício do Registro de
Imóveis da Circunscrição da Comarca de Nova Xavantina - MT, consta na Matrícula 6.355,
consta como atual proprietário o Sr. Antônio Romero Filho, o Agravante, que adquiriu a referida
propriedade em 13 de agosto de 1.987, de Maria Anita Morales Agudo Piato e Sebastião
Piato.
E, às fls. 121/125, o INCRA fez juntar aos autos cópia do Diário da Justiça de edital de citação
para conhecimento de terceiros interessados do procedimento expropriatorio.
Transcorridos mais de 07 (sete) anos, após a publicação do edital, afirmam os Agravantes (fl.
482) que ninguém apresentou qualquer título de proprietário ou apresentou-se como possuidor
do imóvel expropriado.
Isto posto, por tais razões e fundamentos, RECONSIDERO a Decisão de fls. 467/469, para
determinar o regular processamento do presente recurso.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Intime-se o Agravado (INCRA) para os fins do artigo 527, inciso V, do Código de Processo
Civil.
Após, ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília-DF, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribiero
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0040401-22.2013.4.01.0000/MG
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: GILSON DE CASTRO PIRES
AGRAVADO
: IVETE DE CASTRO PIRES

6 - Entendo, data venia, que a análise neste Tribunal da questão referente à legitimidade do
título dos Agravantes é vedada por não ter sido examinada pelo prolator da decisão agravada.
7- Outro não é o entendimento desta - Egrégia Corte:
"SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. NÃO-COBERTURA DO FCVS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORO DO CONTRATO. PREJUÍZO AO MUTUÁRIO. AFASTAMENTO. MATERIA NÃO
APRECIADA PELA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO-ÇDONHECIMENTO.
.....................................................................................................
3. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir à matéria apreciada pela decisão
interlocutória que o motivou, não podendo o Tribunal conhecer de questões não apreciadas
pelo Juiz "a guo", sob pena de supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo
grau de iurisdição.
4. Agravo de instrumento a que se dá provimento arciaI para determinar a remessa dos autos
para a Justiça do Distrito Federal." (AG no 2002.01 .00.034088-7/DF - Relator Juiz Federal
David Wilson de Abreu Pardo (Convocado) - Sexta Turma - Unânime - D.J. 04/6/2007 - pág.
91.) (Grifei.)
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DO INCRA NA POSSE DO
IMÓVEL SUJEITO A DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS
IRREGULARIDADES. TEMAS NÃO TRATADOS PELO JUIZ A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cumpre ao Tribunal analisar matéria não ventilada no Juízo "a guo". O agravo de
instrumento deve restringir-se às bases da decisão recorrida.
2. O Juiz a quo, ao imitir o INCRA na posse do imóvel sujeito à desapropriação, agiu de acordo
com o disposto no art. 6°, 1, da Lei Complementar n° 76/1993.
3. A decisão agravada não impôs multa.
4. Agravo de instrumento improvido.
5. Agravo regimental prejudicado." (AG n° 2003.01.00.029993-7/MG - ReI. Des. Federal Hilton
Queiroz - Quarta Turma - Unânime - D.J. 23/4/2004 - pág. 37.) (Grifei.)
Pelo exposto, sendo, manifestamente, 'inadmissível, gp, com fundamento no art. 557 do Código
de Processo Civil, seguimento ao recurso.
Sem manifestação, arquivem-se os autos. "
Diante disso, os agravantes manejaram pedido de reconsideração, (fls. 476/486) sustentando,
em síntese, o seguinte:
- "(...) o objetivo único da ação de desapropriação originária deste recurso trata-se da verificação do quantum indenizatório deverá ser pago ao então proprietário e possuidor das
terras, o ora Agravante.";
- "(...) ainda que se mantenha a decisão agravad no ponto que determinou a emenda à inicial
para inclusão das supostas proprietárias de terras sobrepostas, não poderão alegar como
matéria de defesa a propriedade e/ou posse sobre o terreno expropriado, visto que a única
matéria possível de contestação da demanda de desapropriação somente pode versar a respeito da avaliação do imóvel e do preço fixado a título de indenização.";
- "(...) apenas o legítimo possuidor da terra desapropriada é quem tem condições de manifestar-se a respeito do valor indenizatório.";
- "(...) em momento algum as Sras. JACYRA e EULÁLIA se manifestaram no sentido de que a
terra lhes pertence. Se acaso estivesse exercendo a posse no momento em que houve a
manifestação, já teriam se apresentado perante órgão público ou mesmo o Poder Judiciário,
pugnando pelos seus direitos.";
- "(...) a propriedade é do Agravante ANTÔNIO ROMERO FILHO, tendo, inclusive sido realizada perícia na cadeia dominial do terreno expropriado, de modo a comprova que ele era de
fato e de direito o legítimo senhor possuidor da terra quando determinada a desapropriação.";
- "(...) apenas o INTERMAT apresentou infundada alegação de sobreposição de terra, sem, no
entanto, fazer prova de tal situação. Apenas limitou-se a informar que, no ano de 1951, há mais
de 60 anos, tais terras teriam sido concedidas às Sras. JACYRA e EULÁLIA.";
- "(...) uma verdadeira afronta ao devido processo legal. Isso porque, mantida tal decisão,
instaurar-se-á verdadeira insegurança jurídica, segundo a qual, aquele que teve seu terreno
desapropriado, jamais terá acesso à indenização que lhe é devida por direito, visto que, por
sucessivas vezes, serão oportunizados a terceiros se manifestar.";
- "(...) a inclusão de terceiros no pólo passivo da demanda, que, após 50 anos, jamais
manifestaram-se no sentido de que são proprietários/possuidores, apresentando legítima afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica.";
- "(...) o próprio INTERMAT, suscitante da suposta sobreposição, apresentou Nota Técnica (fls.
1015/1018 do processo originário, constante dos documentos deste recurso) ao patrono dos
Agravantes, na qual conclui que os responsáveis técnicos pela concessão de título definitivos
em favor da Sras. JACYRA e EULÁLIA não esteve no local para execução dos trabalhos, além
de estes terem sido realizados em prancheta, sem a utilização de aparelhos.";
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500297
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:

EDER AGOSTINHO BATISTA SILVA
LEN CHRISTHE NOGUEIRA COSTA
DANIEL BATISTA COELHO DE MOURA
DESPACHO
Manifestem-se os Agravados e o Ministério Público Federal, em face dos Embargos de Declaração de fls. 181/186.
Brasília-DF, 28 de julho de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0040700-96.2013.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0002565-65.1988.4.01.3500
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
COMPANHIA BRASILEIRA DE AGROPECUARIA-COBRAPE
ADVOGADO
:
HONORIO PEREIRA SEVERO
DECISÃO
Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA contra decisão da Juíza Federal Maria
Maura Martins Moraes Tayer, da 1ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, que, nos autos da Ação
de Desapropriação 2565-65.1988.4.01.3500, arbitrou os honorários periciais no valor de R$
193.800,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos reais).
Por meio do Ofício 155, de 17 de março de 2014 (fls. 87/88), a Sra. Diretora de Secretaria da
1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás comunica que a juíza de 1º grau, diante de nova
proposta de honorários apresentada pelo perito, reviu os termos da decisão agravada para
reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e
oitocentos reais).
Contra essa decisão que reduziu o valor dos honorários periciais, o INCRA interpôs o Agravo
de Instrumento 0028199-76.2014.4.01.0000, com pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Desse modo, em razão da superveniência da decisão judicial acostada a fl. 88, proferida com
base em novos elementos de fato não constantes do presente recurso (nova proposta de
honorários periciais), fica prejudicado o julgamento deste agravo de instrumento.
Desse modo, a pretensão do agravante será devidamente apreciada nos autos do AG
0028199-76.2014.4.01.0000.
Assim, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, c/c o inciso XXIV do art. 29 do Regimento
Interno desta egrégia Corte, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Publique-se. Intimem-se. No momento oportuno, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo
de origem, nos termos da Resolução PRESI/SECJU 18, de 23/08/2012.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0041559-15.2013.4.01.0000/MA
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: FILOMENO ALVES GOIS
ADVOGADO
: JOSE RIBAMAR BARBOSA MACHADO
DESPACHO
Manifeste-se o Agravado, em face dos Embargos de Declaração de fls. 101/108.
Brasília-DF, 28 de julho de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0051215-93.2013.4.01.0000/AM
Processo na Origem: 1042119864013200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO VERGUEIRO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ERASMO DE CAMARGO SCHUTZER
ADVOGADO
: SILVIO GIANNUBILO SCHUTZER
ADVOGADO
: ELISABETH CARDOSO PAES DA ROCHA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500298

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO

ALESSANDRA TEIXEIRA GOCKINO
YARA DE MINGO FERREIRA
CEZAR AUGUSTO FERREIRA NOGUEIRA
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE
ADVOGADO
: BERNARDO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GATTO
ADVOGADO
: ROSA MARIA TELES
ADVOGADO
: CLAUDIO RUGGERO ZUCCA
ADVOGADO
: ANDREI BRAGA MENDES
ADVOGADO
: ARIANA ANDRADE MOCO
ADVOGADO
: RICARDO HASSON SAYEG
ADVOGADO
: ALINE MARIA PESSOA CUNHA GADELHA
ADVOGADO
: ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ELI PINTO DE MELO JUNIOR E OUTROS(AS)
DESPACHO
Às fls. 500/502, requer a Agravada ELETRONORTE a "intimação do Ministério Público Federal
de 1º Grau, da União, da FUNAI e do Estado do Amazonas para contraminutar o Agravo de
Instrumento", ao argumento de serem "partes envolvidas" no presente processo, sob pena de
violação ao contraditório e à ampla defesa.
Afirma a Requerente que "figura ainda no processo a União, como assistente simples (que
deve ser pessoalmente intimada para resposta do agravo), e mais recentemente o Estado do
Amazonas também ingressou na lide". Menciona, ademais, "as Ações Civis Públicas n. 677260.2013.4.01.3200 e 2010.32.00.0000208-2", propostas pelo "Ministério Público Federal de
primeira instância" em face da União e da FUNAI.
Diante desse contexto, requisitem-se "informações ao juiz da causa" (CPC, art. 527, IV), acerca da
inclusão, ou não, da União, da FUNAI e do Estado do Amazonas nos autos principais, além de
outras considerações que entender necessárias para o deslinde da questão posta em julgamento.
Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de intimação formulado pela Agravada/ELETRONORTE.
Brasília, 06 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0064152-38.2013.4.01.0000/MA
Processo na Origem: 207878620134013700
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO VILLARES E SILVA
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR
: ADRIANO ROCHA CAVALCANTI
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA
PROCURADOR
: AIRTON JOSE TAJRA FEITOSA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 03/26), com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI contra decisão (fls. 27/37) proferida
pelo MM. Juiz Federal substituto da 6ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão, que deferiu o
pedido de imissão provisória desse Estado na posse do imóvel "descrito na inicial", nos autos
da Ação de Desapropriação n.20787-86.2013.4.01.3700, proposta pelo ESTADO DO MARANHÃO em face da ora recorrente.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
- "(...) o Art. 2º, do Decreto Lei nº 3.365/41, prevê duas condições para a desapropriação de
bens públicos: 1) respeito à gradação de poder estabelecida; 2) imprescindibilidade de autorização legislativa específica"; (grifo original)
- "(...) não se afiguram presentes nenhum dos requisitos legais estabelecidos, uma vez que o
Estado do Maranhão pretende desapropriar bem imóvel de propriedade de uma Fundação
Pública Federal (FUNAI), o que por si já encontra óbice legal. Ademais, está ausente a
autorização legislativa específica para tanto. Portanto, ainda que se entenda possível a desapropriação de bem público federal por Ente Estadual, o que se admite somente para fins de
debate, inexiste neste caso qualquer autorização legislativa para a desapropriação pretendida";
(grifo original)
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- "(...) a Autoridade Julgadora entendeu por acatar a tese do Estado autor, segundo a qual se
trata de bem dominical da FUNAI e que, por isso, seja possível desapropriá-lo em desrespeito
à gradação legalmente estabelecida, colacionando dois julgados nesse sentido, trata-se de
entendimento minoritário, que não pode prevalecer contra expressa disposição legal em sentido contrário. Veja-se que o referido dispositivo legal não faz qualquer ressalva quanto à
natureza jurídica do bem público ao vedar a modalidade de desapropriação ascendente entre
as esferas federativas"; (grifo original)
- "(...) a presente pretensão expropriatória origina-se, tão somente, do Decreto Estadual nº
27.416/11 (...), que declarou de utilidade pública uma área de 370.614 m2, para fins de
construção da Rodovia 'Via Expressa'. A medida vale para os bens particulares insertos dentro
da área especificada no Decreto Estadual";
- "(...) em se tratando de imóvel PÚBLICO objeto desta desapropriação, embora alegada a
urgência na petição inicial com autorização do Decreto Estadual, tem-se que esta não produz
o efeito almejado pelo expropriante";
- "(...) o Decreto Estadual em que se pauta a presente desapropriação e também a declaração
de urgência, é ineficaz para eventual desapropriação de bem público, em que é imprescindível
autorização legislativa específica, o que inexiste neste caso";
- "(...) o Estado do Maranhão, com intuito de furtar-se à promover o pagamento da área total do
imóvel, através do procedimento de alienação em tramitação junto à FUNAI, entendeu por bem
ajuizar este processo de desapropriação, considerando somente parte do terreno público em
referência. Assim, a imissão provisória na posse do imóvel considerando somente parte do
mesmo, acarreta um prejuízo de considerável monta ao patrimônio público federal, uma vez
que a área remanescente do imóvel (não incluída nesta desapropriação), fica esvaziada de seu
conteúdo econômico, restando inviabilizado o seu uso para os fins os quais destinará, isto é, ao
serviço público"; (grifo original)
- "(...) A lesão grave e de difícil reparação já foi acima evidenciada com a demonstração do
cabimento do agravo de instrumento, mormente com autorização para que o Estado avance em
suas obras dentro do imóvel litigioso, o que, certamente, será futuramente irreversível";
Diante disso, requer "seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, obstando a imissão
provisória do desapropriante na posse do imóvel até o pronuncimento definitivo dessa Colenda
Turma, para se evitar (...) lesão grave e irreparável ao erário". (cf. fl. 25 - grifo original)
O MM. Juiz a quo prestou as informações solicitadas (fls. 403/406).
Contrarrazões do agravado às fls. 408/417.
A decisão agravada tem o seguinte teor, destaco:
"(...)
Para a imissão provisória na posse em desapropriações da presente espécie, são necessários
apenas a alegação de urgência e o depósito da quantia arbitrada, independentemente da
citação dos expropriados, nas hipóteses previstas nas alíneas do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei
3.365/41, que dispõe, in verbis:
(...)
Em relação à urgência, houve expressa alegação na petição inicial e seus motivos são notórios. Além da previsão contida no Decreto Estadual que declarou de utilidade pública, para
fins de desapropriação, a área da faixa de domínio para a implantação da via em discussão nos
presentes autos, que autoriza o Estado do Maranhão a invocar, a qualquer tempo, a urgência
da medida expropriatória para efeito de prévia imissão na posse (fl. 21), as alegações formuladas pelos demandados não se reportam à ausência de tal requisito processual, pelo que
o reputo presente na espécie.
Abro parênteses, nesse passo, para registrar que tal conclusão não se altera em face dos
impedimentos Suscitados pela FUNAI em sua manifestação prévia (fls. 50/69).
Com efeito, a Fundação demandada fundamenta sua resistência à pretensão do expropriante
na vedação contida no art. 2°, § 2°, do Decreto-lei 3.365/41, que, segundo alega, vedaria a
desapropriação de bem de titularidade de ente público federal por ente federativo de "gradação
inferior", além de exigir autorização legislativa específica para tal finalidade.
A norma legal supracitada prevê, de fato, que a União pode desapropriar bens dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios e os Estados, dos Municípios, sempre com
autorização legislativa específica, in verbis:
'Art. 2º. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados
pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
(...)
§ 2º Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser
desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato
deverá preceder autorização legislativa.' (grifei)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500299

Citado dispositivo, portanto, estabelece uma gradação de poder entre os sujeitos ativos da
desapropriação, de modo a prevalecer o ato da pessoa jurídica de maior extensão territorial,
segundo o interesse de que cuida: o interesse nacional, representado pela União, prevalece
sobre o regional, interpretado pelo Estado, e este sobre o local, ligado ao Município, não
havendo desapropriação ascendente; os Estados e o Distrito Federal não podem desapropriar
bens da União, nem os Municípios, bens dos Estados ou da União.
Ora, no caso em tela, o bem a ser expropriado é de propriedade do Município de São Luís,
sendo a FUNAI detentora do respectivo domínio útil. Assim, à primeira vista, pareceria que, a
desapropriação do ente regional estaria vedada, de acordo com a norma contida no artigo 2°,
§2º, do Decreto-lei 3.365/41. Todavia, sob pena de frustração da realização de legítimo interesse público dos entes menores, a norma em comento deve ser aplicada apenas aos bens
afetados a serviços públicos, sendo que, no caso concreto, a própria FUNAI admite que o
imóvel é dominical (fl. 65).
Com efeito, é possível a desapropriação de bens pertencentes a ente maiores por entes
menores, ainda que sem autorização legislativa, desde que tais bens estejam desafetados;
situação em que não haverá qualquer vulneração ao princípio da continuidade do serviço
público e, assim, não se justificaria a exigência contida no artigo 2°, §2°, da Lei de Desapropriações por Utilidade Pública.
(...)
A doutrina administrativista pátria não dissente de tal entendimento. Nesse sentido é a lição de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
"Com relação aos bens pertencentes às entidades da administração indireta, aplica-se, por
analogia, o artigo 2° do Decreto-lei n.° 3.365/41, sempre que se trate de bem afetado a uma
finalidade pública. Tais bens, enquanto mantiverem essa afetação, são indisponíveis e não
podem ser desafetados por entidade política menor" (Direito Administrativo, 25. ed. São Paulo:
Atlas, 2012, p 179)
Na mesma linha, entende Marçal Justen Filho quanto à alegada necessidade da autorização
legislativa para alienação de bens dominicais:
"Daí se segue que a alienação de bens dominicais não depende de autorização legislativa
prévia, a não ser que diversamente esteja previsto na legislação de seu próprio titular" (conforme fl. 249 dos autos).
De todo o exposto, impõe-se a conclusão de que tal regra só faz sentido se o bem estiver
afetado ao exercício das competências dos entes da federação, não havendo que ser levantada em casos de bens dominicais, que não estejam vinculados a qualquer serviço ou
atividade pública.
Acrescente-se, por fim, que os serviços de execução da obra descrita na inicial já se encontram
em estágio avançado e a interrupção dos respectivos trabalhos - ou eventual desvio de rota
para contorno dos limites do imóvel a ser expropriado - causaria imenso prejuízo aos cofres
públicos, circunstância que resta evidenciada pelo documento de fls. 24/35, no qual consignado
que a descontinuidade do empreendimento já onera o erário público. Assim, a resistência à
pretensão do expropriante não se justifica pela mera intenção de permanecer na titularidade de
bem dominical.
No que concerne ao valor a ser depositado, arbitro-o, provisoriamente (art. 15, § 1°, "d", do
Decreto-Lei. n° 3.365/41), no montante ofertado pelo Estado do Maranhão (fl. 40), tendo em
vista que, embora obtido em laudo produzido unilateralmente, não destoa muito do encontrado
pela FUNAI para a mesma área (fl. 66). Quanto à alegada necessidade de complementação do
valor a ser depositado (fls. 278/279), observo ser prematuro, no presente momento processual,
afirmar que a desapropriação pretendida pelo Estado do Maranhão levará à inutilidade da área
restante, tendo em vista a existência de significativa área que sobrará para a Fundação
Nacional do Índio (9.492,46 m²).
Ante o exposto, considerando presentes os requisitos legais, DEFIRO, mediante prévio depósito da importância ofertada (fl. 12), o pedido de imissão provisória do Estado do Maranhão
na posse do imóvel descrito na inicial.
Servirá a presente decisão para fins de averbação da imissão provisória da posse junto ao
Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo facultado ao expropriante providenciar o
registro (art. 15, §4º, do Decreto-Lei 3.365/41).
Retifique-se a autuação, incluindo-se o Município de São Luís no pólo passivo da demanda.
Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, reputo relevantes as alegações da
Agravante, com vista no art. 2º do Decreto-lei n. 3.365/41 em referencia, que estabelece a
possibilidade de desapropriação de bens públicos, desde que observada a gradação imposta e
seja precedido de autorização legislativa específica, o que não ocorre no caso.
Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, decorre da irreversibilidade da
imissão provisória do Estado do Maranhão na posse do imóvel objeto da desapropriação, na
medida em que as obras da rodovia conhecida como via expressa terão prosseguimento.
De acrescentar que consoante leciona José Carlos de Moraes Salles:
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DECIDO
Consta da decisão embargada, destaco:
"(...)
Como se vê pela transcrição da Decisão agravada, o MM. Juízo determinou a indisponibilidade
dos bens de titularidade do Agravante, limitando a restrição ao valor do dano de R$ R$
928.701,51 (novecentos e vinte e oito mil setecentos e um reais e cinquenta e um centavos).
É certo que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de
Justiça, a indisponibilidade de bens deve incidir sobre os bens de modo suficiente a garantir o
integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário (cf. REsp 1287422/SE, Segunda Turma,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/08/2013; RESP 1281881/BA, Segunda Turma, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2012; REsp 1319515/ES, Primeira Seção, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21/09/2012).
E, ainda, que a constrição judicial não deve abranger a totalidade de bens do Agravante,
indiscriminadamente, impossibilitando-o de prover a própria sobrevivência e de seus familiares
(cf. AI 0018618-71.2013.4.01.0000/PI, Quarta Turma, Re. Des. Federal OLINDO MENEZES,
DJF1 13/02/2014, p. 135 e AI 0047115-95.2013.4.01.0000/PI, Terceira Turma, Rel. Juiz Federal
Convocado KLAUS KUSCHEL (Conv.), DJF1 p. 267).
Assim, em exame provisório, com vistas nos termos da decisão agravada e bem assim nas
razões recursais, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente quanto ao
desbloqueio dos valores comprovadamente provenientes de salários, de natureza alimentar,
depositados nas contas bancárias de titularidade do Agravante. (cf. fl. 339)
Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão
embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal (CPC, art. 535), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na
hipótese de erro material.
Alega o embargante que houve obscuridade e omissão no decisum embargado, posto que na
inicial requereu o desbloqueio das contas referentes à sua empresa, constituída na forma de
firma individual, e, assim, não há a possibilidade de se falar em "valores comprovadamente
provenientes de salários, de natureza alimentar", como constou da decisão embargada. Aduz,
ainda, que a "r. decisão também foi omissa quanto a indisponibilidade dos bens imóveis,
automóveis, embarcações fluviais (...)".
Compulsando os autos, verifica-se que o pedido constante da petição recursal foi formulado
pelo Agravante, nos seguintes termos:
1) a suspensão dos efeitos da decisão, "inclusive em relação à citação dos requeridos"; 2)
Caso assim não entenda, "SEJA ORDENADO O IMEDIATO DESBLOQUEIO DAS VERBAS
BLOQUEADAS NAS CONTAS DO AGRAVANTE (...), BEM COMO DE SEUS DEMAIS BENS,
determinando-se o IMPEDIMENTO DE NOVOS BLOQUEIOS DA MESMA NATUREZA", 3.
SUCESSIVAMENTE, "SEJA ORDENADO O IMEDIATO DESBLOQUEIO DAS CONTAS DO
AGRAVANTE (...), BEM COMO DOS VALORES QUE EXCEDAM A QUANTIA DE R$
252.403,68 (duzentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e três reais e sessenta e oito
centavos), ALÉM DO DESBLOQUEIO DOS DEMAIS BENS IMÓVEIS, VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E DEMAIS BENS QUE AINDA ESTEJAM BLOQUEADOS, COM IMPEDIMENTO DE
NOVOS BLOQUEIOS NAS CONTAS E DE BENS". (fls. 34/35 - grifo original)
E, afirma o Agravante na petição inicial do presente agravo de instrumento que é empresário
e sua empresa foi constituída na forma de firma individual. Aduz, ainda, que:
"(...) As contas aqui bloqueadas, especialmente as contas do Banco do Brasil, são utilizadas
pelo Agravante para movimentação do ativo financeiro de sua empresa. São nessas contas
que são depositados os valores referentes as vendas por meio de cartão de crédito, além de
por ela serem pagos os fornecedores e funcionários da empresa Posto São Benedito" (cf. fl. 31
- grifei).
Pois bem, é certo que o patrimônio da empresa individual e da pessoa física nada mais é que
a mesma realidade.
Conforme leciona Carvalho de Mendonça, "a firma individual é uma mera ficção jurídica, com
fito de habilitar a pessoa física a praticar atos de comércio, concedendo-lhe algumas vantagens
de natureza fiscal. Por isso, não há bipartição entre a pessoa natural e a firma por ele
constituída. Uma e outra fundem-se, para todos os fins de direito, em um todo único e
indivisível. Uma está compreendida pela outra". (in Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Ed.
Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1957, 6ª edição, v. II, p. 166/167).
Por outro lado, é firme a jurisprudência no Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista
no art. 7º, parágrafo único da Lei nº 8.429/92 não depende da individualização dos bens pelo
Parquet. (cf. AgRg no AgRe no REsp 1328769/BA, Segunda Turma, Relatora Desembargadora
Eliana Calmon, DJe 20/08/2013)

"(...) a autorização legislativa a que alude o parágrafo 2º do art. 2º do Dec._lei 3.365/1941 é a
que as pessoas políticas maiores devem obter para que possam expropriar bens das menores.
Tal autorização é imperativo de lei, que objetivou, assim, impedir que pudessem as entidades
menores ser alvo da prepotência ou arbítrio das maiores, no tocante à desapropriação de seus
bens. Destarte, a submissão, ao Poder Legislativo, da pretensão expropriatória, a fim de que
autorize sua concretização, é forma de controle imposta pela lei à ação do Poder Executivo,
perfeitamente compreensível tendo em vista o princípio de freios e contrapesos acolhido pela
Constituição, segundo o qual os vários Poderes se fiscalizam e controlam mutuamente". (in A
desapropriação à luz da doutrina e da Jurisprudência - 5ª edição, Ed. Saraiva, 2008, p. 841)
E assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) É vedado ao Município desapropriar bens de propriedade da União ou de suas autarquias e fundações, sem prévia
autorização, por decreto, do Presidente da República". (cf. REsp 1188.700, Segunda Turma,
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 25.05.2010)
Diante disso, à vista dos fundamentos expostos nas razões recursais, em exame provisório,
identifico, na espécie, os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo (artigo 558
do Código de Processo Civil).
DEFIRO, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo conforme requerido pela Agravante
(item 1 - fl. 25).
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Após, ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília-DF, 12 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 007230475.2013.4.01.0000/PA
Processo na Origem: 22283920084013900
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: CELINO NUNES ALVES
ADVOGADO
: AMANDA LIMA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MARIA JUCYLENE PACHECO VIEGAS
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: FELICIO PONTES JR
Trata-se de embargos de declaração opostos por CELINO NUNES ALVES, com pedido de
efeitos modificativos, contra decisão (fls. 334/339) que deferiu parcialmente o pedido de efeito
suspensivo, tão somente quanto ao desbloqueio dos valores comprovadamente provenientes
de verbas, de natureza alimentar, depositados nas contas bancárias de titularidade do Agravante.
Sustenta o embargante que houve omissão e obscuridade no decisum embargado, destaco:
- "(...) nas razões do agravo de instrumento fora pedido o desbloqueio das contas referentes à
Pessoa Jurídica, haja vista a empresa do Embargante foi constituída na forma de firma individual, estando univitelinamente atrelada ao CPF do Agravante. Portanto, não havendo a
possibilidade de se falar em 'valores comprovadamente provenientes de salários, de natureza
alimentar";
- - "(...) não existe a possibilidade de se encontrar nas contas da pessoa jurídica valores de
natureza alimentar, ficando obscura a decisão";
- "(...) as contas aqui bloqueada, especialmente as contas do Banco do Brasil, são utilizadas
pelo Embargante para movimentação do ativo financeiro de sua empresa. São nessas contas
que são depositados os valores referentes as vendas por meio de cartão de crédito, além de
por ela serem pagos os fornecedores e funcionários da empresa Posto São Benedito (Celino
Nunes Alves)";
- "(...) A r. decisão também foi omissa quanto a indisponibilidade dos bens imóveis, automóveis,
embarcações fluviais, que juntas, já somam muito mais do que o valor alegado como prejuízo
causado ao erário".
Diante disso, requer: "(...) AFASTAR as omissões e obscuridades constantes da r. decisão
recorrida, CONFERINDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES, para DAR PROVIMENTO ao Agravo
de Instrumento interposto por Celino Nunes Alves, ordenando o imediato desbloqueio dos
valores das contas vinculadas ao seu CPF e sua Empresa, ante irrazoabilidade da medida e o
grave dano gerado por esta (...)". (grifo original)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500300
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DECISÃO
Tratam os autos de apelação interposta por Jerônimo Gomes dos Santos em face de sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Palmeiras/BA, que o
condenou pela prática dos delitos do art. 180, caput, e art. 304, caput, c/c art. 61, II, "b", todos
do código penal (fls. 235/239).
Apreciando o apelo, a Desembargadora Relatora do TJBA, por decisão monocrática, julgou
extinta a punibilidade do réu Jerônimo Gomes dos Santos em relação ao crime de receptação,
pela ocorrência da prescrição, e, reconhecendo a ausência de conexão entre os crimes dos
arts. 180 e 304, ambos do CP, determinou a cisão do feito e o envio de cópia dos autos a este
TRF1, por entender ser esta Corte competente para julgar o recurso em relação ao crime de
uso de documento falso.
Vindo os autos a este Tribunal, foram com vistas à Procuradoria Regional da República, que se
manifestou no sentido de que fosse suscitado conflito negativo perante o Superior Tribunal de
Justiça (fls. 477/482).
É o breve relatório.
Decido.
O Tribunal de Justiça da Bahia, por decisão monocrática da Relatora da apelação criminal
0000335-19.2009.8.05.0186, da Comarca de Palmeiras/BA, cindiu o feito em tela para que o
recurso, na parte relativa ao suposto crime do art. 304 do CP, atribuído ao acusado Jerônimo
Gomes dos Santos, fosse julgado por esta Corte Federal, em virtude de sua competência.
Dispõe o art. 109, I e IV, da Constituição Federal de 1988, verbis:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
(...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
Consta da denúncia (fls. 02/03) que o acusado, no dia 27/05/2001, apresentou a policiais
rodoviários federais documentação falsificada do veículo KIA/BESTA, placa CNI 2501, cor
branca, ano 1999, objeto de receptação (sentença de fls. 235/239).
Verifica-se que o crime de uso de documento falso, quando perpetrado em detrimento de
serviços ou interesses da União, atrai a competência da Justiça Federal. A propósito, o seguinte precedente do STJ:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV. UTILIZAÇÃO PERANTE A POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. PREJUÍZO A SERVIÇO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
1. A competência para processamento e julgamento do delito de uso de documento falso deve
ser fixada com base na qualificação do órgão ou entidade perante o qual foi apresentado o
documento falsificado, sendo certo que os serviços ou bens da entidade são efetivamente
lesados, pouco importando, em príncípio, a natureza do órgão responsável pela expedição do
documento.
2. No caso dos autos, tendo o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso
sido apresentado à Polícia Rodoviária Federal, órgão da União, em detrimento de seu serviço
de patrulhamento ostensivo das rodovias federais, previsto no art. 20, II, do Código de Trânsito
Brasileiro, afigura-se inarredável a competência da Justiça Federal para o processamento e
julgamento da causa, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária
do Estado do Espírito Santo, ora suscitado.
(CC 124.498/ES, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 01/02/2013).
Segundo o enunciado da Súmula 55 do STJ, o "Tribunal Regional Federal não é competente
para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal".
Nesse aspecto, caberia ao próprio TJBA anular a sentença proferida pelo Juiz de Direito, tendo
em vista a manifesta competência federal, e determinar a remessa dos autos ao Juízo federal
com jurisdição sobre o Município de Palmeiras/BA.
Sobre a questão, precedente do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA
POR JUIZ ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA SUA COMPETÊNCIA PRÓPRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 55/STJ. PRECEDENTES.

Diante desse contexto, e apesar disso, considerando que r. decisão agravada decretou a
indisponibilidade de bens suficientes até o limite de R$ 928.701,51 (novecentos e vinte e oito
mil, setecentos e um reais e cinqüenta e um centavos), determinando que para a efetivação
dessa decisão fosse oficiado: "a) a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de lmóveis
das comarcas de Belém (PA), Ananindeua (PA) e Portel (PA) para que procedam à averbação
nos respectivos registros de imóveis porventura existentes em nome dos demandados e informe a este juízo, que por força de decisão judicial, estes se encontram indisponíveis; b)
comunique-se ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará, via RENAJUD, para que
relacione e bloqueie todas as transferências de veículos no nome dos demandados, que por
força desta decisão judicial encontram-se indisponíveis; c) oficie-se a Capitania dos Portos da
Amazônia Oriental para que seja lançada, nas embarcações de propriedade dos demandados,
a indisponibilidade decretada nesta decisão; d) a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do
Estado do Pará e ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região solicitando a estas cortes o
obséquio de informar aos magistrados a ela vinculados o teor desta decisão, com a finalidade
de não homologarem acordos ou transações que gerem a redução patrimonial dos demandados; d) oficie-se a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) para que
seja informada a indisponibilidade decretada desta decisão, bem como informe sobre a existência de semoventes em nome dos demandados; e) oficie-se a Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) para que seja lançada, nas aeronaves de propriedade dos demandados, a indisponibilidade decretada nesta decisão; e, f) oficie-se a Comissão de Valores Mobiliários para
que seja lançada, nas ações e demais valores mobiliários de titularidade dos demandados, a
indisponibilidade decretada nesta decisão" (cf. fl. 45/46); fica explicitado que a indisponibilidade
alcança os bens "imóveis, automóveis, embarcações fluviais", até aquele valor.
Finalmente, com base no artigo 649, X, do Código de Processo Civil, fica excluído eventuais
depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em cadernetas de poupança; e, ainda,
autorizado a movimentação dos ativos financeiros para pagamento de fornecedores e funcionários da empresa Posto São Benedito (Celino Nunes Alves), o que deverá ser devidamente
comprovado nos autos principais.
Isto posto, por tais razões e fundamentos, acolho parcialmente os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, nos termos acima explicitados.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Após, ao Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília-DF, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL 0002570-13.2013.4.01.3306/BA
Processo na Origem: 25701320134013306
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: MARCELO JATOBA LOBO
APELANTE
: FRANCISCO JOSE DE FRANCA
ADVOGADO
: ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
DESPACHO
Em atenção à expressa renúncia ao mandato (fl. 388), intime-se o apelante FRANCISCO JOSÉ
DE FRANÇA, para querendo, constituir novo advogado e oportunamente apresentar contrarrazões ao recurso ministerial. Não o fazendo, intime-se a Defensoria Pública da União para
tal fim.
Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para contrarrazões e parecer.
Cumpra-se.
Brasília-DF, 22 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL 0071386-22.2013.4.01.9199/BA
Processo na Origem: 142001
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
APELANTE
: JERONIMO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: UBIRATAN DE QUEIROZ DUARTE
APELADO
: JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR
: MOISES RAMOS MARINS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500301
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I - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado no enunciado da
Súmula 55, sendo o recurso manifestado contra decisão proferida por Juiz de Direito no
exercício de sua competência própria, o julgamento do apelo compete ao Tribunal de Justiça ao
qual esteja vinculado o Magistrado. Precedentes.
II - Agravo interno desprovido.
(AgRg no CC 39.061/PI, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
12/05/2004, DJ 21/06/2004, p. 161)
Ante o exposto, não sendo esta Corte competente para anular a sentença proferida por Juiz de
Direito não investido em competência federal, suscito conflito negativo de competência perante
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 114, inciso I, do Código de
Processo Penal.
Oficie-se ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado dos documentos necessários à instrução do incidente, conforme art. 116 do CPP.
Intimem-se.
Publique-se.
Brasília, 13 de agosto de 2014
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0000412-72.2014.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 27422520094013813
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
: JOAO LUCIO MAGALHAES BIFANO
ADVOGADO
: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: ZILMAR ANTONIO DRUMOND
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Lúcio Magalhães Bifano, com pedido de
efeito suspensivo ativo, contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 2ª. Vara da Subseção
Judiciária de Governador Valadares/MG que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 2009.38.13.002743-7, deferiu o pedido do MPF de desistência parcial
da lide, em relação a determinados réus.
A parte agravante pretende a anulação do decisum agravado, em razão de ausência de justa
causa e fundamentação, além dos seguintes argumentos: violação do princípio da isonomia,
pois, no caso vertente, os requeridos se encontram em litisconsórcio passivo unitário e necessário, razão pela qual sustenta que a escolha da exclusão de alguns deles e a permanência
dos demais foi aleatória e arbitrária, vez que a concordância da referida saída deveria ser
manifestada por todos, o que implica na inobservância do disposto no art. 267, § 4º, do
CPC.
Por despacho à fl. 1.099 foram solicitadas informações ao juiz da causa, as quais foram
prestadas à fl. 1.105/1.106, ao tempo em que se determinou a intimação da parte agravada,
que às fls. 1.107/1.115 apresentou contraminuta, na qual requereu o desprovimento do agravo.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão agravada não merece reparos, sobretudo
por que o entendimento esposado pelo juízo a quo, de que, em sede de ação civil pública por
ato de improbidade administrativa, o litisconsórcio não se afigura necessário, em face da
inexistência de determinação legal, se coaduna com a iterativa jurisprudência deste TRF da 1ª.
Região, arrimada no entendimento consolidado do STJ, conforme se depreende da leitura dos
seguintes arestos, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 47 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A ALGUNS RÉUS. DESNECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DE TODOS OS RÉUS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A questão a ser analisada no presente recurso cinge-se à alegação de nulidade da decisão
agravada, por falta de intimação dos réus para manifestação sobre o pedido de desistência da
ação em relação a alguns requeridos, porquanto preclusas questões relativas ao recebimento
da inicial.
2. A figura do litisconsórcio necessário, prevista no art. 47 do CPC, não incide na hipótese na
ação de improbidade administrativa em que o juiz não tem de decidir de modo uniforme para
todas as partes.
3. O pedido de desistência parcial (relativamente a alguns réus) pode ser deferida sem o
consentimento de todos os réus da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
Inexistência de obrigatoriedade da formação de litisconsórcio passivo necessário.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500302

4. "Não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre eventuais réus e as
pessoas participantes ou beneficiárias das supostas fraudes e irregularidades, nas ações civis
públicas movidas para o fim de apurar e punir atos de improbidade administrativa, pois 'não há,
na Lei de Improbidade, previsão legal de formação de litisconsórcio entre o suposto autor do
ato de improbidade e eventuais beneficiários, tampouco havendo relação jurídica entre as
partes a obrigar o magistrado a decidir de modo uniforme a demanda, o que afasta a incidência
do art. 47 do CPC' (AgRg no REsp 759.646/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 30/032010)" (cf. AR 0008660-66.2010.4.01.0000/MA, 2ª Seção, Rel. Des. Federal
Hilton Queiroz, e-DJF1 de 03/06/2013, p. 05).
5. Agravo não provido. Pedido de reconsideração prejudicado.
(TRF1. Numeração Única: AG 0006345-26.2014.4.01.0000/MG; Terceira Turma, Des. Federal
Mário César Ribeiro, e-DJF1 de 04/07/2014, p. 43 - destaques nossos).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCISOS V E IX
DO ART. 485 DO CPC. VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÕES LITERAIS DO ART. 47 DO CPC, ARTS. 10,
11 E 12 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.429/92 E ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NATUREZA DA AÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COMO SUBSTITUTA DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CONDENAÇÃO DO EX-GESTOR FUNDADA EM PROVAS. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO CAMPO PROBATÓRIO. ERRO DE FATO. SUPERFATURAMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO SE SUSTENTAM PORQUE HOUVE ENFRENTAMENTO DA
QUESTÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Omissis.
2. À luz do entendimento firmado no STJ, não há falar em formação de litisconsórcio passivo
necessário entre eventuais réus e as pessoas participantes ou beneficiárias das supostas
fraudes e irregularidades, nas ações civis públicas movidas para o fim de apurar e punir atos
de improbidade administrativa, pois "não há, na Lei de Improbidade, previsão legal de formação
de litisconsórcio entre o suposto autor do ato de improbidade e eventuais beneficiários, tampouco havendo relação jurídica entre as partes a obrigar o magistrado a decidir de modo
uniforme a demanda, o que afasta a incidência do art. 47 do CPC" (AgRg no REsp 759.646/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2010). [Destaque nosso.]
3. Ademais, não há violação aos arts. 10, 11 e 12, parágrafo único da Lei Omissis.
5. Ação rescisória julgada improcedente.
(TRF1. Numeração Única: AR 0008660-66.2010.4.01.0000/MA; Segunda Seção, Rel. Des.
Federal Hilton Queiroz, e-DJF1 de 03/06/2013, p. 05).
Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade do recurso, nego seguimento ao
agravo de instrumento, com fulcro no art. 557 do CPC.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Intimem-se. Arquivem-se.
Publique-se.
Brasília-DF, 08 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0003602-43.2014.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 45243720134013810
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG
PROCURADOR
: DENILSON MARCONDES VENANCIO E OUTRO
AGRAVADO
: PAULO CANDIDO DA SILVA
AGRAVADO
: CONSTRUTORA DIENE E ROCHA LTDA
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
Município de Santa Rita do Sapucaí/MG (fls. 2/50) contra decisão que indeferiu seu pedido
liminar de indisponibilidade de bens dos requeridos, ora agravados, ao fundamento de que não
restou atendido o requisito do fumus boni juris, bem como pela inexistência de comprovação do
periculum in mora.
Alega o agravante, em síntese, que ao contrário do consignado na decisão agravada estão presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, sobretudo porque os atos praticados pelos
ora agravados, na execução da obra contratada, configuram improbidade administrativa e violam
frontalmente a Constituição da República e as Leis 8.666/93 e 8.429/92.
Diz, ainda, que a gravidade e a improbidade são patentes, a culpa e o dolo, a má-fé dos
agravados são manifestos, os danos causados ao erário e ao serviço de educação infantil, que
não pode se valer da obra, porque não executada como planejada, licitada, contratada e paga,
impõem que seja decretada liminarmente, a indisponibilidade dos bens dos mesmos, para
garantia da prestação jurisdicional e do integral ressarcimento ao erário.
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Por fim, aduz que a jurisprudência trafega no sentido de que a decretação da indisponibilidade
de bens dos réus exige apenas a comprovação do fumus boni juris e independe da demonstração cabal de que eles estão dilapidando seus patrimônios, ou seja, prescinde de prova
do requisito do periculum in mora.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se, in casu, a presença dos requisitos previstos no art. 527, inc.
III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser deferida a antecipação de tutela
requestada.
No caso vertente, encontram-se presentes os requisitos a ensejar a concessão da tutela
recursal vindicada, tendo em vista que para se decretar a indisponibilidade de bens em ação
civil pública por ato de improbidade administrativa não se faz necessária a presença do
periculum in mora, o qual estaria implícito no comando do art. 7º da Lei 8.429/92 ("Quando o
ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá
a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado"), sendo certo que basta a presença de indícios suficientes da prática de ato de improbidade que acarrete dano ao erário para que seja deferido
o provimento liminar em questão.
Corroborando o entendimento supra, colaciono iterativa jurisprudência deste TRF da 1ª. Região, em consonância com o entendimento assente no âmbito do eg. STJ, conforme se
depreende da leitura dos seguintes arestos, in verbis:
ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992 - REQUISITOS
PARA CONCESSÃO - LIMITES - SÚMULA 7/STJ.
1. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, parágrafo único
da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato
ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.
2. O requisito cautelar do periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê
a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do
dano'.
3. A demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente,
caracteriza o fumus boni iuris.
4. Hipótese em que a instância ordinária concluiu ser possível quantificar as vantagens econômicas percebidas pelo réu, ora recorrente, para fins de limitação da indisponibilidade dos
seus bens. Rever esse entendimento demandaria a análise das provas. Incidência da Súmula
7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(STJ, RESP 1.098.824, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 04/08/2009).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Omissis.
4. Nos termos da jurisprudência emanada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, para se
decretar a indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa
não se faz necessária a presença do periculum in mora, o qual estaria implícito no comando do
art. 7º da Lei 8.429/92, sendo certo que basta a presença de indícios suficientes da prática de
ato de improbidade que acarrete dano ao erário.
5. No caso, o fumus boni juris restou demonstrado pela documentação apresentada em juízo,
que tem por base procedimento administrativo (inquérito civil) levado a efeito pela Procuradoria
da República no Estado do Pará, com suporte em investigações da Polícia Federal e relatórios
da Controladoria Geral da União - CGU que apontam irregularidades em diversos procedimentos licitatórios realizados pelo município de São Domingos do Araguaia, sendo que em
um
deles
a
agravante
sagrou-se
vencedora.
Omissis.
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0026840-28.2013.4.01.0000/PA; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Monica Sifuentes, e-DJF1 de 02/05/2014, p. 256).
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS
SALÁRIOS, PROVENTOS E RENDAS ORIUNDAS DE TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500303

1. Para a concessão de medida liminar destinada à decretação da indisponibilidade de bens do
agravante, faz-se necessária a presença do requisito do fumus boni iuris e do periculum in
mora, o que pode ser vislumbrado na hipótese dos presentes autos. É que, da análise dos
autos, verifica-se que o requisito do fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade do
direito pleiteado, encontra-se presente neste feito, mormente quando se constata o asseverado
na petição inicial da ação de improbidade administrativa (fls. 19/30). Além do mais, quanto ao
periculum in mora, deve ser ressaltado encontrar-se ele implícito no comando contido no art. 7º,
da Lei nº 8.429/1992. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal
de Justiça e deste Tribunal Regional Federal.
Omissis.
3. Agravo parcialmente provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0003822-12.2012.4.01.0000/AM; Quarta Turma, Rel. Des. Federal I´talo Fioravanti Sabo Mendes, e-DJF1 de 13/03/2014, p. 335).
No caso em tela, o valor do dano ao erário apontado pelo agravante é de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais).
Todavia, em obséquio ao posicionamento jurisprudencial adotado por esta eg. Corte, frise-se
que a constrição não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar, tais como salários e
depósitos em caderneta de poupança no montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, nos
termos dos artigos 649, incisos IV e X do CPC, sob pena de inviabilizar a manutenção e o
sustento do agravado e de sua família.
Nesse sentido, confiram-se excertos dos seguintes precedentes, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN
MORA PRESUMIDO. FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Omissis.
3. A medida de indisponibilidade de bens não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar,
tais como salários e depósitos em caderneta de poupança no montante de até 40 (quarenta)
salários mínimos, nos termos dos arts. 649, IV e X do CPC. Precedentes desta Corte.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0018773-74.2013.4.01.0000/BA; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Monica Sifuentes, e-DJF1 de 04/04/2014, p. 838).
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS
SALÁRIOS, PROVENTOS E RENDAS ORIUNDAS DE TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Omissis.
2. A medida de indisponibilidade dos bens liminarmente decretada em sede de ação cautelar
não deve incidir sobre os salários, proventos e rendas oriundas do trabalho, tendo em vista a
natureza alimentar de tais verbas.
3. Agravo parcialmente provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0003822-12.2012.4.01.0000/AM; Quarta Turma, Rel. Des. Federal I´talo Fioravanti Sabo Mendes, e-DJF1 de 13/03/2014, p. 335).
Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar a indisponibilidade de bens da parte agravada em quantidade suficiente a garantir o ressarcimento
integral do valor questionado, até o limite de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), excluídos os
valores relativos a salários, bem como a saldos de caderneta de poupança até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, até o julgamento deste recurso, nos termos da fundamentação
supra.
Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada para os fins do artigo 527, V, do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Brasília-DF, 08 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator Convocado
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II - O FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, ajuizou Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa em face de ex-Prefeito. A causa de pedir foi a não
prestação de contas de verbas públicas federais repassadas, ao Município, referentes ao
Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos - PEJA, no ano de 2003. O FNDE, ante
tal fato, classificou a conduta do ora agravante como subsumida à descrita no art. 11, caput, e
inciso VI, da Lei 8.429/92, à qual corresponderia a sanção prevista no art. 12, inciso III, da
referida Lei 8.429/92.
III - Portanto, sendo a ação ajuizada por uma autarquia federal - o FNDE - firma-se, in casu, a
competência ratione personae da Justiça Federal, em matéria cível, à luz do art. 109, I, da CF/88.
Omissis.
(TRF1. Numeração Única: AG 0044970-37.2011.4.01.0000/PA; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Assusete Magalhães, e-DJF1 de 29/02/2012, p. 456 - destaques nossos.)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. VERBA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O
JULGAMENTO DA CAUSA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO MUNICÍPIO DE CÁCERES E JULGADA IMPROCEDENTE PELA JUSTIÇA ESTADUAL.
ÓRGÃO INCOMPETENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. O repasse de verbas por ente federal ao município não faz com que elas percam seu caráter
federal, e, conseqüentemente, deixem de interessar à União, pois que a prestação de contas de
recursos públicos federais se dará perante o Tribunal de Contas da União. Competência da Justiça
Federal, ainda que União não manifeste interesse em ingressar na lide. [Destaque nosso.]
Omissis.
(TRF1. Numeração Única: 0004094-09.2008.4.01.3601; AC 2008.36.01. 004096-5/MT; Terceira
Turma, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, e-DJF1 de 05/04/2013, p. 284).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO
ESTADUAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 150 E 209 DO STJ. PROGRAMA NACIONAL DE
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. INTERESSE DE AGIR DO FNDE. MALVERSAÇÃO DE
VERBA REPASSADA PELA UNIÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.
1. A ação originária visa à restituição de verbas federais repassadas ao Município por meio do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar em face de possível aplicação irregular dos
recursos. Há, também, o pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, nos
termos da Lei 8.429/92. O interesse do FNDE é evidente. Logo, tratando de autarquia federal,
a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.
2. Agravo provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0042498-63.2011.4.01.0000/GO; Quarta Turma, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, e-DJF1 de 20/01/2012, p. 188 - destaques nossos).
Como visto, a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Regional e do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, 1º-A, do CPC, c/c o inciso XXV do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o
ingresso na lide do FNDE, na qualidade de assistente litisconsorcial, e, por conseguinte, fixar
a competência da 6ª. Vara da Seção Judiciária do Maranhão, para processar e julgar o feito
principal.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Publique-se. Intime-se. No momento oportuno, dê-se baixa e remetam-se os autos à primeira
instância, nos termos da Resolução PRESI/SECJU 18, de 23/08/2012.
Brasília-DF, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0016487-89.2014.4.01.0000/RO
Processo na Origem: 1975819904014100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: EDUARDO PINTO CESAR E OUTROS
ADVOGADO
: CELSO CECCATTO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0004227-77.2014.4.01.0000/MA
Processo na Origem: 415917520134013700
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
ADVOGADO
: IGOR JOSE FERREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
: MUNICIPIO DE AXIXA
PROCURADOR
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE E OUTROS
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FNDE contra a decisão proferida pelo Juízo
Federal da 6ª. Vara da Seção Judiciária do Maranhão que, em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, indeferiu seu pedido de intervenção no feito e declinou da competência
para processar e julgar a demanda em favor do Juízo Estadual, Comarca de Icatu/MA.
Alega a parte agravante, em síntese, que, após ser intimado, manifestou interesse em ingressar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial. Contudo, a decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que "a Autarquia Federal não comprovara seu interesse
jurídico para integrar a demanda".
Sustenta, ainda, que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido se fazem
presentes. Quanto ao fumus boni iuris, diz que se deve levar em consideração o que será
demonstrado no decorrer das razões deste recurso, notadamente o que dispõe a Lei 8.429/92,
a qual permite o ingresso nas Ações de Improbidade Administrativa do ente público prejudicado
pelo ato ímprobo.
No que tange ao periculum in mora, afirma que ele reside exatamente no fato de, em breve, os
autos serem remetidos à Justiça Estadual e que tal remessa, ainda pendente o processamento
e julgamento do presente Agravo de Instrumento, poderá causar evidente tumulto processual,
pois em caso de provimento do Recurso, as decisões proferidas pela Justiça Estadual, absolutamente incompetente para a matéria, serão nulas (artigo 113, 2º, do CPC). Isso trará
certamente prejuízos à razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da
República).
Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se, in casu, a presença dos requisitos previstos no art. 527, inc.
III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser deferida a antecipação de tutela
requestada.
O cerne da questão tratada no presente recurso cinge-se à verificação do juízo competente
para o julgamento de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MPF com fundamento
em alegado desvio de verbas públicas repassadas por entes federais, bem como se subsiste
interesse do ente público em ingressar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.
Com efeito, dispõe a Súmula 208 do STJ:
"Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a
prestação de contas perante órgão federal".
É exatamente esse o caso dos autos, porquanto a alegada ausência de prestação de contas
refere-se a verbas repassadas ao município, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento - FNDE,
destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, razão pela qual o
ente público tem interesse na lide e porque a competência é da Justiça Federal.
Ademais, a jurisprudência desta Corte orienta-se no mesmo sentido do verbete sumular acima
transcrito e em amparo a tese da autarquia agravante, quanto ao seu ingresso na lide. Confiram-se os seguintes arestos, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AJUIZADA PELO FNDE - ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, I, DA CF/88 - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DEVIDAMENTE FORMALIZADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL - ART. 17, § 8º, DA LEI 8.429/92 - AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I - A competência da Justiça Federal, em matéria cível, prevista no art. 109, I, da CF/88, é
fixada ratione personae. Assim, será competente a Justiça Federal se, nas respectivas causas,
figurar a União (incluído o Ministério Público Federal, órgão da União), entidade autárquica ou
empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. A contrario
sensu, se, na respectiva ação, não figurar uma dessas pessoas jurídicas, na condição de
autora, ré, assistente ou oponente, a competência não será da Justiça Federal. Residualmente,
será da Justiça Estadual.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500304
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DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INCRA, com pedido de efeito suspensivo
ativo, contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia em sede de ação de desapropriação para fins de reforma agrária, na fase de cumprimento de sentença.
Alega, em síntese, que, com base nos valores apontados como corretos pelo INCRA, o juízo
determinou a expedição dos TDA's complementares relativos à parte incontroversa da indenização pela terra nua, bem como o pagamento, mediante precatório, da parte incontroversa
do valor devido relativamente às benfeitorias e aos honorários advocatícios.
Posteriormente, em decisão agora atacada pelo presente recurso, determinou novamente a
expedição de TDAs e o pagamento das benfeitorias, mediante precatório, tomando como
corretos os cálculos da Contadoria Judicial, e desconsiderando a anterior decisão que já havia
determinado a expedição de TDAs complementares e o pagamento de benfeitorias, com base
nos valores tidos como incontroversos pelo Juízo de origem.
Sustenta que, como esses valores já foram objeto de cumprimento por parte do INCRA, devem
ser decotados dos valores constantes da planilha de fl. 1558, sob pena de enriquecimento sem
causa pelos expropriados.
Afirma que a decisão recorrida, além de ter acolhido os cálculos da Contadoria Judicial, mesmo
com as incorreções apontadas, ainda determinou a expedição de TDAs e o pagamento das
benfeitorias com base no valor integral, não observando que o pedido dos agravados se
limitava aos valores controversos; que a base de cálculo dos juros compensatórios para a
indenização complementar da terra nua, ao contrário do que as partes apresentaram até o
presente momento, inclusive o contador judicial, é a diferença entre o valor da oferta (100%) e
o da condenação; que, com a mudança introduzida no artigo 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41,
que passou a dispor que os juros moratórios só seriam devidos a partir de 1º de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 100 da
CF/88, deve ser afastada a mora que lhe foi imputada.
Também pede a reforma da decisão quanto aos índices aplicáveis à correção monetária, bem
como à contradição no que tange aos honorários advocatícios, parcela tida como incontroversa, que deve corresponder ao montante de 3.994.738,06 (três milhões, novecentos e
noventa e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e seis centavos), valor este já pago, em
cumprimento à decisão de fls. 1669/1678 (fl. 16).
Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam obstados os
efeitos da decisão interlocutória recorrida.
É o relatório. Decido.
In casu, neste juízo precário de cognição sumária, não vislumbro, a princípio, relevância nas
alegações do presente agravo, que reclame o excepcional deferimento de provimento liminar,
postulado neste recurso, sobretudo porque não podem ser desconsiderados, neste momento,
os fundamentos contidos na decisão agravada, abaixo reproduzida:
Primeiramente, é de se deixar claro que a função dos juros compensatórios é a de compensar
o proprietário pela perda antecipada do imóvel, daí decorre, logicamente, que o marco de sua
contagem inicial só poderia ser o momento da imissão do desapropriante na posse do imóvel,
e que o cálculo do mesmo engloba o valor decorrente da correção atinente à terra nua pelo
índice IPC, e juros compensatórios no importe de 12% ao ano, no correspondente aos índices
de correção monetária havidos nos meses de junho, julho e agosto de 1989, confirmados a
nível recursal.
Ademais, não prosperam as alegações da Expropriante, uma vez que da leitura das declarações do contador judicial, quanto aos cálculos efetuados, resta claro que o mesmo cumpriu o determinado no acórdão de fls. 1116/1127, fazendo as deduções necessárias. Nesse
sentido transcrevo:
"O entendimento do Instituo de que não há incidência de juros compensatórios, em que pese
ser de natureza jurídica, parece-me ultrapassado, a teor do voto de fls. 1120/14124, no que diz
respeito a este item - f. 1123: Na espécie, deve a verba ser paga no percentual posto na
sentença, de 12% ao ano, a partir da imissão na posse, sobre a diferença entre 80% da oferta
e o valor da sentença..."
Assim, nesse ponto tenho como corretos os cálculos da contadoria.
No tocante a segunda alegação, de que deva ser aplicado à espécie o art. 15-B da MP 1.90131/99, entendo que o acórdão de fls. 1116/1127 foi claro em afastar tal aplicação, neste sentido,
transcrevo parte do dispositivo do decisum:
"Nesse mesmo plano - inexistência de remessa e de recurso voluntário no ponto não pode ser
corrigido o comando sentencial que determinou a contagem dos juros de mora a partir do
trânsito em julgado, mesmo contrariando à lei (cf. art. 15-B, Decreto-lei nº 3.365/41, com a
redação dada pela MP nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001)" GRIFO NOSSO.
(fls. 148/149)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500305

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Magistrado a quo assim se manifestou:
No tocante às alegações quanto aos juros compensatórios, a decisão foi clara em acentuar que
os cálculos atinentes a estes devem ser contabilizados a partir da imissão da posse da terra
expropriada pela expropriante, devendo ser descontados os valores já pagos, por decorrência
do que fora asseverado no acórdão 1.116/1.127, não havendo nenhuma omissão neste ponto.
Quanto à questão da dedução dos TDA's, a decisão foi clara em apontar os valores a serem
inscritos em TDA's com base nos cálculos da contadoria judicial que obedeceram claramente
os ditames do acórdão de fls. 1.116/1.127, não havendo omissão neste ponto também.
No tocante aos índices aplicados, não há omissão neste ponto, uma vez que tomam por base
o decidido no acórdão já citado, bem como pelo fato da decisão tomar como certos os índices
apontados nos cálculos da contadoria, sendo considerado o mesmo no caso da parcela tida
como incontroversa no tocante aos honorários advocatícios.
A julgar pelas razões agora trazidas, fica claro que a Embargante utiliza estes embargos ao
invés do recurso adequado, objetivando a modificação da decisão, por via inadequada, o que
escapa ao campo da via recursal utilizada. Do contrário, estar-se-ia usurpando a competência
das instâncias superiores.
Com essas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
(fls. 156/157)
Em princípio a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da Corte:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO AGRÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 131 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Acatados pela sentença, quase em sua integralidade, os cálculos apresentados pelo embargante (INCRA), remanesce interesse recursal da autarquia somente quanto à inclusão, na
base de cálculo dos honorários advocatícios, da parcela dos juros moratórios, nos termos da
Súmula 131 - STJ.
2. Hoje, os juros moratórios somente são pagos se houver atraso na liquidação do precatório,
como estabelece o art. 15 - B do Decreto-lei 3.365, de 21/06/1941, tornando superada a parte
final da Súmula 131 - STJ, mas, no caso, a sentença, não alterada no ponto, determinou a
incidência a partir do trânsito em julgado, assim devendo ter eficácia.
3. Apelação desprovida. (TRF1, AC 2005.37.01.002361-7/MA, Des. Federal Olindo Menezes,
Quarta Turma, unânime, e-DJF1 25/03/2014 p. 122)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE
CÁLCULO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida determinou o pagamento dos juros moratórios a contar do trânsito em
julgado, em consonância com o estabelecido pela sentença proferida no processo expropriatório. Não há que se falar, na via executória, em incidência de juros moratórios a partir de
1º de janeiro do exercício subseqüente ao que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, sob pena de afronta à coisa julgada. O parâmetro já
estabelecido no título judicial constitui a diretriz a ser observada na execução.
2. Tratando-se, todavia, de sentença já transitada em julgado, na qual se determinou a incidência dos juros moratórios nos moldes da Súmula 70/STJ - 'Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença' -, torna-se
inviável a aplicação do aludido preceito legal, sob pena de violação da coisa julgada, questão
que não fica superada pela simples alegação de ofensa ao art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41.
(STJ, REsp 1000419/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, unânime, DJe de 10/09/2008).
3. Restou prejudicada a irresignação concernente à base de cálculo dos juros compensatórios,
em face da modificação do decisum, em juízo de retratação.
4. Recurso parcialmente prejudicado. Agravo não provido. (TRF1, AG 000249333.2010.4.01.0000/PA, Des. Federal Mônica Sifuentes, Terceira Turma, unânime, e-DJF1
17/01/204 p. 92)
Sendo assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, e, por conseguinte, mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.
Por fim, ressalto que os argumentos deduzidos pelos agravantes em suas razões recursais
serão examinados, com maior profundidade, por ocasião do julgamento do presente agravo.
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Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo, ao tempo em que lhe solicitem
informações.
Intime-se o agravado, para os fins do art. 527, inciso V, do Código de Processo Civil.
Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília-DF, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0016491-29.2014.4.01.0000/RO
Processo na Origem: 1975819904014100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JOSE DE ANDRADE CARVALHO
ADVOGADO
: NILTON DE OLIVEIRA SOUSA
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INCRA, com pedido de efeito suspensivo
ativo, contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 5ª. Vara da Seção Judiciária de Rondônia que, em sede de ação de desapropriação para fins de reforma agrária, na fase de
cumprimento de sentença, deferiu o pedido do exequente/expropriado/agravado José de Andrade Carvalho, relativo à execução de valores, nos seguintes termos:
"1) Determinar ao INCRA que tome todas as providências que lhe competem para a escrituração, lançamento/emissão e efetivo depósito dos TDA's complementares relativos ao que
fora apurado nos cálculos de fls. 1.831/1.838 referentes à TERRA NUA:
2) Determinar o pagamento, mediante precatório, do valor referente às BENFEITORIAS:
a) O montante, referente ao expropriado JOSÉ DE ANDRADE CARVALHO DOS SANTOS, de
R$ 1.783.970,74 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta reais e
setenta e quatro centavos), atualizado até 30/04/2013 (Planilha de fls. 1.835);
3) Determinar o pagamento, mediante precatório, do valor devido relativo aos honorários
advocatícios do patrono do exequente José de Andrade Carvalho, no total de R$ 2.192.688,74
(dois milhões, cento e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro
centavos) - conforme Planilha de fls. 1836, atualizado até 30/04/2013);" (fls. 168/169 - do
agravo).
Diz o instituto agravante que o comando decisório transitado em julgado determinou a realização de nova perícia, pelo que qualquer entendimento fora desse contexto ofende a coisa
julgada. Alega que a decisão contraria frontalmente dispositivos legais e constitucionais, pois
ausente o título exeqüendo do ora agravado, tendo em vista que ele abdicou da realização de
nova perícia e o Juízo a quo, erroneamente, o igualou aos demais exeqüentes, deixando e
apontar os fundamentos nos quais se baseou para assim proceder.
Por fim, aduz que há excesso no tocante à indenização das benfeitorias, sendo também
indevidos os valores relativos ao pagamento da terra nua e da verba honorária, fixados na
decisão agravada.
Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam obstados os
efeitos da decisão interlocutória recorrida.
É o relatório. Decido.
In casu, neste juízo precário de cognição sumária, não vislumbro, a princípio, relevância nas
alegações do presente agravo, que reclame o excepcional deferimento de provimento liminar,
postulado neste recurso, sobretudo porque não se podem desconsiderar, neste momento, os
fundamentos contidos na decisão agravada, abaixo reproduzida:
No caso, conforme relatado, o exeqüente José de Andrade Carvalho aponta que possui direito
ao recebimento de TDA's complementares, benfeitorias e honorários de seu patrono.
Entendo que exsurge razão ao exeqüente, nos moldes do requerido.
Insta dizer que tal entendimento se coaduna com o entendimento constante da sentença
proferida nos autos dos embargos à presente execução de n. 3950-17.2013.4.01.4100, que foi
trasladada para os autos em epígrafe às fls. 1914/1919.
É que, a realização de nova perícia, oportunizada ao exeqüente, que fora determinada no
acórdão acerca da sentença anteriormente proferida, é reflexo do fato da autarquia expropriante ter desconsiderado o laudo de avaliação de fls. 137/139, o qual já havia sido objeto de
concordância do exeqüente. Tal desconsideração levou a condenação da expropriante a um
valor que desconsiderava a atualização monetária referentes aos meses de junho, julho e
agosto de 1989, influenciando de forma considerável no valor final da condenação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500306

Entendo que, a partir do momento que o exeqüente abdicou de nova perícia, igualou-se aos
outros exeqüentes, tendo direito ao pagamento de valores nos mesmos parâmetros de cálculos
utilizados para aqueles.
Ademais, resta claro pela leitura das alegações, e exame dos cálculos constantes da petição
de fls. 1743/1748 e de fls. 1803/1804, que os parâmetros utilizados para os cálculos estão
condizentes com o que aponta a legislação, bem como estão em consonância com os parâmetros utilizados pela contadoria deste juízo no cálculo de fls. 1546/1563.
Por fim, assim como já decidi em relação aos demais expropriados/exeqüentes, considerando
tratar-se de uma desapropriação que já se arrasta por mais de 20 (vinte) anos, entendo ser
necessário dar uma solução para o caso fixando os valores devidos, sob pena de eternizar-se
uma infindável discussão sobre cálculos, o que contraria os interesses de todos, trazendo,
inclusive, prejuízos para a própria fazenda pública, tendo em vista a fluência de juros compensatórios enquanto não emitidos os TDA's complementares e pagos os valores da indenização expropriatória devida. (fls. 167/168)
Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Magistrado a quo assim se manifestou:
Não se verifica nenhuma omissão quanto à questão da fundamentação no tocante à escolha
pelo seguimento da demanda estendendo os termos do julgado do acórdão de fls. 1.116/1.127
para o embargado José Andrade de Carvalho, uma vez que o mesmo abdicou da realização de
nova perícia, restando claro que, por economia processual, o correto é a utilização da perícia
realizada anteriormente já vista e aceita por ambas as partes.
Neste mesmo sentido, as verbas honorárias do patrono do Sr. José Andrade de Carvalho
devem seguir a mesma sistemática do determinado para os outros patronos no acórdão
supracitado.
No tocante aos índices aplicados, não há omissão neste ponto, uma vez que tomam por base
o decidido no acórdão já citado, bem como pelo fato da decisão tomar como certos os índices
apontados e descritos nos cálculos da contadoria judicial.
A julgar pelas razões agora trazidas, fica claro que a Embargante utiliza estes embargos ao
invés do recurso adequado, objetivando a modificação da decisão, por via inadequada, o que
escapa ao campo da via recursal utilizada. Do contrário, estar-se-ia usurpando a competência
das instâncias superiores. (fls. 171/172)
Em princípio, a decisão agravada está suficientemente fundamentada, bem como não vieram
aos autos elementos suficientes a ilidir seus fundamentos, devendo ser prestigiada em um
primeiro momento, até o julgamento do mérito recursal por esta Turma.
Ressalto que a ação de desapropriação por interesse social tramita há mais de 24 anos. Há
credores com idade bastante avançada, sendo necessário que a prestação jurisdicional seja
efetiva, devendo o Judiciário zelar pelos princípios constitucionais da razoável duração do
processo, celeridade e eficiência.
Sendo assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, e, por conseguinte, mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.
Por fim, ressalto que os argumentos deduzidos pelos agravantes em suas razões recursais
serão examinados, com maior profundidade, por ocasião do julgamento do presente agravo.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo, ao tempo em que lhe solicitem
informações.
Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília-DF, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0017456-07.2014.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 22313420114013303
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: CARLOS CARAIBAS DE SOUZA
ADVOGADO
: AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM
ADVOGADO
: KARYNE THAYS ALVES ALEXANDRE DOURADO
ADVOGADO
: LUIZA CARDOSO BASTOS
AGRAVADO
: FLORISVALDO FERREIRA DE SOUZA FILHO
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ADVOGADO
AGRAVADO
AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

Por fim, friso que as questões relativas às prejudiciais de mérito, assim como ao mérito
propriamente dito, devem ser dirimidas na ação originária, após a instrução processual, tendo
em vista que a solução definitiva dessa matéria só seria possível após o exame aprofundado de
provas, colhidas e a colher, na fase instrutória.
Feitas essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, e,
por conseguinte, determino que a ACP 02231-34.2011.4.01.3303 prossiga, também, em relação
à ré Marinaide de Almeida Souza.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz a quo, ao tempo em que lhe solicitem informações.
Intime-se a parte agravada, para os fins do art. 527, inciso V, do Código de Processo Civil.
Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília-DF, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0017847-59.2014.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0000844-94.2014.4.01.3200
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
ELIETE DA CUNHA BELEZA
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela
FUNASA contra decisão que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens da requerida, ora agravada, ao fundamento de que não estavam presentes os requisitos - periculum
in mora e fumus boni iuris - autorizadores para a concessão da medida constritiva.
Alega o agravante, em síntese, que se mostra presente a prática de atos de improbidade
administrativa na execução de convênio, que causou prejuízo ao erário na ordem de R$
785.388,81.
Sustenta, também, que, apesar da instauração da Tomada de Contas Especial, não houve, na
seara administrativa, o saneamento das irregularidades nem a devolução, por parte da exprefeita, ora agravada, dos valores que lhe são cobrados, pelo que se justifica a indisponibilidade de bens requestada.
Diz, ainda, que os requisitos de admissibilidade da tutela cautelar restaram satisfeitos com a
descrição dos fatos contida na petição inicial, da documentação que a acompanhou, onde há
graves indícios de impropriedades na execução do Convênio 2097/2005, e fortes evidências no
sentido de ter a requerida/agravada praticado atos que redundaram em prejuízo ao erário.
Portanto, patente a existência do fumus boni iuris.
No que tange ao periculum in mora, a determinação de indisponibilidade dos bens da parte
agravada, em medida liminar, é de urgência imediata, tendo em visa que a não decretação,
durante o curso da marcha processual, possibilitará a essa última que promova a dilapidação
de seu patrimônio, a fim de evitar a aplicação da lei e da Constituição Federal.
Por fim, aduz que a jurisprudência trafega no sentido de que a decretação da indisponibilidade
de bens dos réus exige apenas a comprovação do fumus boni juris e independe da demonstração cabal de que eles estão dilapidando seus patrimônios, ou seja, prescinde de prova
do requisito do periculum in mora.
Assim, pugna para que seja deferida a medida liminar vindicada de indisponibilidade de bens
e de quebra do sigilo fiscal da parte agravada, nos termos propostos na petição inicial.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se, in casu, a presença dos requisitos previstos no art. 527, inc.
III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser deferida a antecipação de tutela
requestada.
No caso vertente, encontram-se presentes os requisitos a ensejar a concessão da tutela
recursal vindicada, tendo em vista que para se decretar a indisponibilidade de bens em ação
civil pública por ato de improbidade administrativa não se faz necessária a presença do
periculum in mora, o qual estaria implícito no comando do art. 7º da Lei 8.429/92, sendo certo
que basta a presença de indícios suficientes da prática de ato de improbidade que acarrete
dano ao erário para que seja deferido o provimento liminar em questão.
Diz o referido dispositivo legal: "Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado".
Corroborando o entendimento supra, colaciono iterativa jurisprudência deste TRF da 1ª. Região, em consonância com o entendimento assente no âmbito do eg. STJ, conforme se depreende da leitura dos seguintes arestos, in verbis:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

MIUCHA BORDONI
ESTEVAM PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO
WASHINGTON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
ERICA ROCHA
MARINAIDE DE ALMEIDA SOUZA
DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO
ALEX ALVES DA SILVA
HELDER DE ALMEIDA ARAÚJO
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto
pelo MPF em face da decisão prolatada pelo Juízo Federal da Vara Única da Subseção
Judiciária de bom Jesus da Lapa/BA, que, nos autos da ação de improbidade administrativa
02231-34.2011.4.01.3303, não recebeu sua petição inicial em relação à requerida Marinaide de
Almeida Souza, ora agravada.
Sustenta, em síntese, que a referida parte ré, além de ser contratada de forma ilegal, recebeu
por labor que não efetivou na integralidade, consistente na ausência de cumprimento da carga
horária de trabalho, pelo que resta demonstrado, indubitavelmente, que ela cometeu ato ímprobo.
Diz, ainda, que deve ser deferida a medida liminar vindicada, em face da lesão grave e de difícil
reparação, seja pela impossibilidade do Estado exercer sua pretensão punitiva, seja pela
prescrição que pode se estabelecer em relação àquele objetivo.
Alega, ainda, que não se exige, no recebimento da inicial, prova cabal da conduta ímproba,
mas um lastro probatório mínimo dos fatos imputados, sob pena de violação ao direito de ação
e ao direito à prova, ao tempo em que aduz que esta fase processual visa, primordialmente,
impedir as lides temerárias, despidas de elementos probatórios que indiquem, ainda que minimamente, a ocorrência dos atos de improbidade.
Assim, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando a
decisão impugnada, para que prossiga a demanda em relação à ré Marinaide de Almeida
Souza.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico, in casu, a presença dos requisitos previstos no art. 527, inc. III,
do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser deferida a antecipação de tutela
requestada.
Preconiza o art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela MP 2.225-45/2001, que
o magistrado somente poderá rejeitar a inicial da ação de improbidade administrativa se
cabalmente demonstrada a improcedência da ação, a inexistência do ato de improbidade
administrativa ou a inadequação da via eleita.
O art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92, dispõe que:
"Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará
a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita."
Na ação civil pública ajuizada pelo MPF, ora agravante, consta que há indícios de possível
prática de atos de improbidade administrativa, de modo que a inicial deve ser recebida, em
relação a todos os réus, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, permitindo-se às partes
a completa instrução na fase processual própria.
Para o recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa basta a existência de meros indícios de que o ato ímprobo foi cometido. Provas e
documentos contendo indícios de participação do réu em atos de improbidade mostram-se
suficientes para justificar a permanência do réu no pólo passivo da demanda.
Há, na hipótese dos autos, indícios de que a parte agravada tenha causado prejuízo ao erário
e de violação aos princípios basilares da Administração Pública, tais como a publicidade, a
legalidade, a moralidade e a impessoalidade, o que aponta para a possível prática de atos de
improbidade administrativa.
Com efeito, estando preenchidos os requisitos formais e materiais justificadores da ação civil
pública fundada na alegação de improbidade administrativa, tais como a regularidade procedimental e a plausibilidade do direito invocado, o recebimento da ação civil pública é medida
que se impõe.
Ademais, a fundamentação mais extensa é obrigatória quando o juiz indeferir a petição inicial,
conforme a previsão do artigo 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, o que não aconteceu no caso
vertente.
Dessa forma, mostra-se perfeitamente admissível o processamento da ação, sendo que na
fase instrutória se aferirá a responsabilidade da parte ré, ora agravada, com a observância do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500307
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ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992 - REQUISITOS
PARA CONCESSÃO - LIMITES - SÚMULA 7/STJ.
1. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, parágrafo único
da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato
ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.
2. O requisito cautelar do periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê
a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do
dano'.
3. A demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente,
caracteriza o fumus boni iuris.
4. Hipótese em que a instância ordinária concluiu ser possível quantificar as vantagens econômicas percebidas pelo réu, ora recorrente, para fins de limitação da indisponibilidade dos
seus bens. Rever esse entendimento demandaria a análise das provas. Incidência da Súmula
7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(STJ, RESP 1.098.824, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 04/08/2009).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Omissis.
4. Nos termos da jurisprudência emanada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, para se
decretar a indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa
não se faz necessária a presença do periculum in mora, o qual estaria implícito no comando do
art. 7º da Lei 8.429/92, sendo certo que basta a presença de indícios suficientes da prática de
ato de improbidade que acarrete dano ao erário.
5. No caso, o fumus boni juris restou demonstrado pela documentação apresentada em juízo,
que tem por base procedimento administrativo (inquérito civil) levado a efeito pela Procuradoria
da República no Estado do Pará, com suporte em investigações da Polícia Federal e relatórios
da Controladoria Geral da União - CGU que apontam irregularidades em diversos procedimentos licitatórios realizados pelo município de São Domingos do Araguaia, sendo que em
um deles a agravante sagrou-se vencedora.
Omissis.
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0026840-28.2013.4.01.0000/PA; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Monica Sifuentes, e-DJF1 de 02/05/2014, p. 256).
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS
SALÁRIOS, PROVENTOS E RENDAS ORIUNDAS DE TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a concessão de medida liminar destinada à decretação da indisponibilidade de bens do
agravante, faz-se necessária a presença do requisito do fumus boni iuris e do periculum in
mora, o que pode ser vislumbrado na hipótese dos presentes autos. É que, da análise dos
autos, verifica-se que o requisito do fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade do
direito pleiteado, encontra-se presente neste feito, mormente quando se constata o asseverado
na petição inicial da ação de improbidade administrativa (fls. 19/30). Além do mais, quanto ao
periculum in mora, deve ser ressaltado encontrar-se ele implícito no comando contido no art. 7º,
da Lei nº 8.429/1992. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal
de Justiça e deste Tribunal Regional Federal.
Omissis.
3. Agravo parcialmente provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0003822-12.2012.4.01.0000/AM; Quarta Turma, Rel. Des. Federal I´talo Fioravanti Sabo Mendes, e-DJF1 de 13/03/2014, p. 335).
No caso em tela, o valor do dano ao erário apontado pelo agravante é de R$ 785.388,81
(setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos).
Todavia, em obséquio ao posicionamento jurisprudencial adotado por esta Corte, frise-se que a
constrição não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar, tais como salários e depósitos
em caderneta de poupança no montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos dos
artigos 649, incisos IV e X, do CPC, sob pena de inviabilizar a manutenção e o sustento do
agravado e de sua família.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500308

Nesse sentido, confiram-se excertos dos seguintes precedentes, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN
MORA PRESUMIDO. FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Omissis.
3. A medida de indisponibilidade de bens não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar,
tais como salários e depósitos em caderneta de poupança no montante de até 40 (quarenta)
salários mínimos, nos termos dos arts. 649, IV e X do CPC. Precedentes desta Corte.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0018773-74.2013.4.01.0000/BA; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Monica Sifuentes, e-DJF1 de 04/04/2014, p. 838).
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS
SALÁRIOS, PROVENTOS E RENDAS ORIUNDAS DE TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Omissis.
2. A medida de indisponibilidade dos bens liminarmente decretada em sede de ação cautelar
não deve incidir sobre os salários, proventos e rendas oriundas do trabalho, tendo em vista a
natureza alimentar de tais verbas.
3. Agravo parcialmente provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0003822-12.2012.4.01.0000/AM; Quarta Turma, Rel. Des. Federal I´talo Fioravanti Sabo Mendes, e-DJF1 de 13/03/2014, p. 335).
Por derradeiro, anoto que os sigilos bancário e fiscal estão protegidos pela Constituição da
República e somente poderão ser quebrados para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal. Não sendo, pois, a hipótese dos presentes autos.
Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, EM AÇÃO CIVL POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA DECRETAR A
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO AGRAVANTE, INCLUINDO SUA CONTA SALARIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. EXCLUSÃO DA CONTACORRENTE. QUEBRA DE SEU SIGILO FISCAL. PROVIMENTO PARCIAL.
Omissis.
2. Não há previsão legal de quebra de sigilo fiscal em ações de improbidade. [Destaque
nosso.]
3. Agravo parcialmente provido para excluir da decretação de indisponibilidade de bens a conta
corrente do agravante e para afastar a quebra do seu sigilo fiscal.
(TRF1. Numeração Única: AG 0024799-88.2013.4.01.0000/MA; Quarta Turma, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, e-DJF1 de 02/10/2013, p. 470).
Ante o exposto, concedo parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar a indisponibilidade de bens da parte agravada em quantidade suficiente a garantir o
ressarcimento integral do valor questionado, até o limite de R$ R$ 785.388,81 (setecentos e
oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), excluídos os
valores relativos a salários, bem como a saldos de caderneta de poupança até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, até o julgamento do mérito deste recurso, nos termos da fundamentação supra.
Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada para os fins do artigo 527, V, do
Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0021873-03.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0025639-20.2012.4.01.3400
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
AGRAVANTE
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
MARCIA BRANDAO ZOLLINGER
AGRAVADO
:
JOSE CARLOS CATIVO GEDEAO
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRAVADO
:
DELTA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
AGRAVADO

O presente agravo de instrumento, portanto, é intempestivo, uma vez que o agravante, na
verdade, ataca os fundamentos da decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento final do Agravo de Instrumento 7398-76.2013.4.01.0000/DF (fl. 161 dos autos principais e fl. 73 deste agravo), proferida em 24/02/2014.
O despacho proferido em 31/03/2014 (fl. 167 dos autos principais e fl. 15 deste agravo), do qual
o agravante foi intimado em 07/04/2014, erroneamente apontado como decisão agravada,
apenas manteve o pronunciamento judicial anterior, que efetivamente possui conteúdo decisório.
Em outras palavras, o despacho proferido em 24/02/2014 (fl. 167 dos autos principais e fl. 15
deste agravo) somente indeferiu o pedido de reconsideração protocolado pelo agravante em
12/03/2014 (fls. 164/166 do feito principal e fls. 75/77 deste agravo) contra o pronunciamento
judicial anterior, que efetivamente ordenou a suspensão do processo.
A simples leitura da cópia da petição acostada a fls. 75/77 revela tal circunstância. Confirase:
(...) Isto posto, o Ministério Público Federal requer a reconsideração do despacho de fl. 161,
com o conseqüente prosseguimento dos trâmites processuais da presente demanda. (Fl. 77.)
Daí por que, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, c/c o inciso XXIV do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Publique-se. Intime-se. No momento oportuno, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem,
nos termos da Resolução PRESI/SECJU 18, de 23/08/2012.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0024119-69.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0023005-87.2013.4.01.3700
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
AGRAVANTE
:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
NAURO SERGIO MUNIZ MENDES
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo,
interposto pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE contra
decisão do Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis, da 3ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 2300587.2013.4.01.3700, indeferiu pedido formulado pelo agravante para decretar a indisponibilidade
de bens do agravado, com fundamento no art. 7º da Lei 8.429/92.
O agravante esclarece que ajuizou ação de improbidade contra o agravado, ex-prefeito do
município de Penalva/MA, em virtude de supostas irregularidades verificadas na execução dos
recursos recebidos pelo município agravado no âmbito do Programa de Educação de Jovens e
Adultos no ano de 2005 (PEJA/2005).
Narra que a decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que não ficou demonstrado o requisito relativo ao periculum in mora, que não poderia ser suposto ou presumido.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez
que o perigo da demora é implícito ao art. 7º da Lei 8.429/92, nos termos dos precedentes que
traz à colação.
Assevera que houve um prejuízo causado ao erário no importe de R$ 151.141,91 (cento e
cinqüenta e um mil, cento e quarenta e um reais e noventa e um centavos) equivalente ao
montante dos recursos cuja devida utilização não foi comprovada.
Afirma que estão presentes os requisitos para a decretação da indisponibilidade dos bens do
agravado.
Cita lições doutrinárias e precedentes em abono de sua tese.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, bem como o provimento do agravo
de instrumento.
É o relatório.
ISSO POSTO, DECIDO.
Confiro relevância jurídica, em parte, à pretensão do agravante.
No caso, verifico que se encontram parcialmente presentes os requisitos a ensejar a concessão
do efeito suspensivo ora pleiteado, tendo em vista que para se decretar a indisponibilidade de
bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se faz necessária a
presença do periculum in mora, o qual estaria implícito no comando do art. 7º da Lei n.
8.429/92, sendo certo que basta a presença de indícios suficientes da prática de ato de
improbidade que acarrete dano ao erário para que seja concedida a cautelar em questão.

:
:
:
:
:
:
:

ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
GIOVANI TRINDADE CASTANHEIRA MENICUCCI
RAFAEL FERREIRA DE SIQUEIRA
MARIANA TUMBIOLO TOSI
PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE GARCIA COELHO
VALBER GONCALVES FAUSTINO
DECISÃO
Trata-se de agravo regimental, com pedido de reconsideração, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, em razão da decisão proferida a fls. 120/121 destes autos, por meio da
qual foi negado seguimento ao presente agravo de instrumento, sob o fundamento de que não
consta dos autos a cópia da certidão de intimação da decisão agravada, conforme certidão a
fls. 118/119.
O Ministério Público Federal alega, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,
tendo em vista que a comprovação de sua intimação está demonstrada pela certidão trasladada a fl. 17, a qual deve ser analisada em conjunto com a certidão juntada a fl. 117.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
ISSO POSTO, DECIDO.
Com efeito, o cotejo analítico entre as certidões a fls. 17 e 117 demonstra que os autos
principais retornaram do gabinete da juíza de 1º grau em 04/04/2014 e foram recebidos na
Procuradoria da República no DF em 07/04/2014.
Ante o teor das aludidas certidões e considerando a interposição do presente recurso no dia
24/04/2014, fica afastada a questão relativa à deficiência na formação do agravo de instrumento.
Desse modo, RECONSIDERO a decisão proferida a fls. 120/121, ficando PREJUDICADO o
agravo regimental contra ela interposto.
Verificando a presença de todas as peças obrigatórias exigidas para a formação do agravo,
conforme previsão do art. 525, I, do CPC, passo ao exame da tempestividade do recurso, nos
seguintes termos:
De início, verifico que pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a interposição de
recursos, em face do princípio da preclusão, que impede que a parte reabra discussão sobre
decisão não impugnada tempestivamente.
Confira-se, a propósito, precedente desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO POR DUPLO FUNDAMENTO.
1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de
agravo, na medida em que não tem o condão de provocar novo pronunciamento do juiz sobre
questão já decidida, com o objetivo de criar nova oportunidade para impugnação da parte,
tendo em vista a ocorrência do fenômeno da preclusão lógica e temporal. O prazo deve ser
contado, portanto, a partir do ato decisório que provocou o gravame. (Cf. STJ, RESP
588.681/AC, Primeira Turma, Ministra Denise Arruda, DJ 01/02/2007; RESP 436.198/SP, Terceira Turma, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 24/02/2003; TRF1, AGA
2004.01.00.013794-6/MG, Quinta Turma, Desembargador Federal João Batista Moreira, DJ
14/12/2007; AGA 2006.01.00.047724-5/MG, Sexta Turma, Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, DJ 02/07/2007; AG 94.01.15597-6/DF, Primeira Turma Suplementar, Juiz
Federal convocado João Carlos Mayer Soares, DJ 13/06/2002.)
2. No sistema recursal instituído pela Lei 9.139/95, não se conhece do agravo não instruído
com as peças obrigatórias, indicadas no art. 525, I, do CPC, e com aquelas consideradas
necessárias ou úteis para o deslinde da questão, uma vez que é dever do agravante a correta
formação do instrumento, deixando de prevalecer a orientação jurisprudencial que impunha a
conversão em diligência para o suprimento da deficiência. (Cf. STJ, AgRg nos ERESP
478.155/PR, Corte Especial, relatora para o acórdão a Ministra Eliana Calmon, DJ 31/05/2004;
AgRg no Ag 922.997/MG, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ
10/12/2007; RESP 137.316/MG, Quarta Turma, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
15/09/1997; TRF1, AG 2004.01.00.024434-4, Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti
Rodrigues, DJ 01/02/2005; AG 1998.01.00.093915-9/DF, Primeira Turma Suplementar, Juiz
Federal convocado João Carlos Costa Mayer Soares, DJ 25/03/2004; AG 1998.01.00.0652517/DF, Primeira Turma Suplementar, Juiz Federal convocado Antonio Claudio Macedo da Silva,
DJ 11/09/2003.)
3. Agravo de instrumento não conhecido.
(AG 2005.01.00.067588-7/MG, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Sexta Turma,eDJF1 p.444 de 06/05/2008)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500309
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Nessa linha de raciocínio é o entendimento adotado pela e. Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, consoante se depreende do seguinte aresto:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. TUTELA DE
EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO.
1. Trata-se de recurso especial em que se discute a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, nos termos
do art. 7º da Lei 8.429/92, sem a demonstração do risco de dano (periculum in mora), ou seja,
do perigo de dilapidação do patrimônio de bens do acionado.
2. Na busca da garantia da reparação total do dano, a Lei nº 8.429/92 traz em seu bojo
medidas cautelares para a garantia da efetividade da execução, que, como sabemos, não são
exaustivas. Dentre elas, a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º do referido diploma
legal.
3. As medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, exigem, para a sua concessão, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni juris (plausibilidade do direito alegado)
e o periculum in mora (fundado receio de que a outra parte, antes do julgamento da lide, cause
ao seu direito lesão grave ou de difícil reparação).
4. No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra
uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez
que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim,
da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a
coletividade. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da
redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art.
7º).
5. A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumária fundada em
evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo
em razão da perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir.
6. Verifica-se no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992 que a indisponibilidade dos bens é
cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de
ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido
dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual
"os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
7. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo
entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de
conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da
Lei n. 8.429/92. Precedentes: (REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/06/2012, DJe 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011;
EDcl no REsp 1211986/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/05/2011, DJe 09/06/2011.
8. A Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados
que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento
ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da
demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar
sumária (art.789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de
recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial
ilegalmente auferido.
9. A decretação da indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade legal expressa da
desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de
adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de
nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial.
10. Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa
de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em
consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500310

11. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do processo cabe
guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação processual dos interessados - a quem
caberá, p. ex., fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo existencial.
12. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao erário, bem como
sua repercussão no enriquecimento ilícito do agente, decorrente do ato de improbidade que se
imputa, excluídos os bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes tenham
sido, comprovadamente, adquiridos também com produto da empreitada ímproba, resguardado, como já dito , o essencial para sua subsistência.
13. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o prejuízo total ao erário na
esfera de, aproximadamente, R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo o ora recorrente responsabilizado solidariamente aos demais agentes no valor de R$ 5.250.000,00
(cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais). Esta é, portanto, a quantia a ser levada em
conta na decretação de indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do pedido de
condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso de cautela).
14. Assim, como a medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, trata de uma
tutela de evidência, basta a comprovação da verossimilhança das alegações, pois, como visto,
pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da
demora. No presente caso, o Tribunal a quo concluiu pela existência do fumus boni iuris, uma
vez que o acervo probatório que instruiu a petição inicial demonstrou fortes indícios da ilicitude
das licitações, que foram suspostamente realizadas de forma fraudulenta. Ora, estando presente o fumus boni juris, como constatado pela Corte de origem, e sendo dispensada a
demonstração do risco de dano (periculum in mora), que é presumido pela norma, em razão da
gravidade do ato e a necessidade de garantir o ressarcimento do patrimônio público, conclui-se
pela legalidade da decretação da indisponibilidade dos bens.
15. Recurso especial não provido.
(REsp 1319515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel, p/ Acórdão Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe de 21/09/2012.)
Por outro lado, conforme se infere da decisão agravada e das razões recursais, o fumus boni
juris ficou demonstrado pela documentação apresentada em juízo, que aponta irregularidades
consistentes na execução parcial de recursos do FNDE repassados no âmbito do PEJA/2005
ao município de Penalva/MA no período em que o agravado exercia o cargo de prefeito
daquele município.
Ressalte-se que a petição inicial, com fundamento nas provas inicialmente apresentadas,
descreve a conduta do agravado, demonstrando, a princípio, que ele teria praticado os atos
questionados.
No caso em tela, o valor do dano ao erário apontado pela agravante é de R$ 151.141,91 (cento
e cinquenta e um mil, cento e quarenta e um reais e noventa e um centavos).
Entendo, todavia, que a constrição não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar, tais
como salários e depósitos em caderneta de poupança no montante de até 40 (quarenta)
salários mínimos, nos termos dos arts. 649, IV e X do CPC, sob pena de inviabilizar a
manutenção e o sustento do agravado e de sua família.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL - DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU
BLOQUEIO DE VERBAS DE CONTA BANCÁRIA DO IMPETRANTE, NA QUAL SÃO DEPOSITADOS SEUS VENCIMENTOS - CARÁTER ALIMENTAR - ART. 649, IV, DO CPC - IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, INDEPENDENTEMENTE DA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA
- ILEGALIDADE E RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) IV - No caso, a decisão judicial, quando determinou o bloqueio da
conta bancária na qual, comprovadamente, são creditados os vencimentos do impetrante, apresenta-se flagrantemente ilegal, porquanto se trata de indisponibilidade de verba de natureza
alimentar, insuscetível de penhora, nos termos do art. 649, IV, do CPC, de cujo bloqueio resulta
lesão irreparável ou de difícil reparação ao impetrante, inopinadamente privado de recursos necessários à sua subsistência e de sua família. Em hipótese tal, o mandado de segurança pode ser
conhecido, independentemente da interposição de recurso contra a decisão judicial. Precedentes
da 2ª Seção do TRF/1ª Região. V - Segurança parcialmente concedida, para excluir, do bloqueio
da conta corrente do impetrante, os valores recebidos a título de vencimentos, verba de natureza
alimentar.(2ª Seção, MS 2009.01.00.029229-9, Rel. Desembargadora Federal Assusete Magalhães, e-DJF1 27.09.2010, p. 7.)
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. BLOQUEIO DE VERBAS DE CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. PROVENTOS.
CARÁTER ALIMENTAR. LEI Nº 8.112/90. ART. 649, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A impetrante teve o bloqueio de valores contidos em suas contas corrente e poupança em
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decorrência de liminar proferida em ação de improbidade, ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra seu filho e outros, em que se apura desvio de verbas públicas oriundas de
acordo firmado com o DNER.(...) 3. No entanto a decretação de indisponibilidade de bens e
valores não pode ocorrer indistintamente, notadamente quanto às verbas correspondentes aos
proventos da servidora, em face de sua natureza alimentícia. 4. Previsão nos arts. 48 da Lei nº
8.112/90 e 649, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Segurança parcialmente
concedida, para excluir do bloqueio as contas corrente e poupança da impetrante, bem assim
os valores creditados a título de proventos de aposentadoria.(2ª Seção, MS
2008.01.00.001238-9, Rel. Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, e-DJF1
21.07.2008, p. 14.)
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pleiteado, determinando a indisponibilidade de bens do agravado em quantidade suficiente a garantir o
ressarcimento integral do valor questionado (R$ 151.141,91), excluídos todos os valores relativos a salários, bem como a saldos de caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, até o julgamento deste recurso, nos termos da fundamentação.
Dê-se ciência ao ilustre prolator da decisão agravada, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta.
Após, dê-se vista à PRR/1ª Região.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0024949-35.2014.4.01.0000/DF
Processo na Origem: 165451420134013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
AGRAVANTE
: NEUTON DE FARIA SOARES
ADVOGADO
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
por NEUTON DE FARIA SOARES contra decisão da Juíza Federal Substituta Maria Cândida
Carvalho Monteiro de Almeida, da 17ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos
autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 0016545-14.2013.4.01.3400,
deferiu pedido formulado pela União para decretar a indisponibilidade de seus bens, com
fundamento no art. 7º da Lei 8.429/92, no valor de R$ 13.196.374,88 (treze milhões, cento e
noventa e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
O agravante sustenta, em síntese, que a União ajuizou ação de improbidade administrativa
contra a sua pessoa, em razão de supostos direcionamentos de licitações e recebimentos de
propinas para liberação de recursos orçamentários, no período em que exerceu cargo de
subsecretário do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
De acordo com a União, a prática desses atos supostamente irregulares teria ensejado um
acréscimo equivalente a seis vezes o valor do patrimônio do ora agravante, o que seria
incompatível com seus ganhos no período em que exerceu o referido cargo público.
Noticia que as diligências empreendidas pela União alcançaram seus familiares e empresa da
qual é sócio, esclarecendo que anteriormente à ação de improbidade administrativa foi também
ajuizada uma ação cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal.
Destaca que a ação de improbidade foi intentada com base nas conclusões do processo
administrativo disciplinar que resultou em sua demissão e está fundada na premissa de que
seu enriquecimento é presumivelmente ilícito.
Narra que a União pugna pelo ressarcimento integral do dano, apesar de não ter declarado
qual seria o montante do prejuízo.
Assevera que a decisão agravada merece reforma, uma vez que revela manifesta contradição
entre a fundamentação e o dispositivo, na medida em que aquela indicou o bloqueio exclusivamente de valores indispensáveis ao ressarcimento ao erário, enquanto este englobou
importâncias eventualmente devidas a título de multa civil.
Argumenta que a petição inicial do feito principal é inepta e que a medida decretada é
ilegal.
Postula, alternativamente, a readequação do montante indisponibilizado, em razão da forma de
cálculo adotada para a apuração do suposto prejuízom, da contradição apontada na decisão
recorrida e da inexistência de amparo legal para acautelar o pagamento de eventual multa
civil.
Questiona a inviabilidade da adoção da figura do enriquecimento ilícito presumido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500311

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da constrição.
Cita lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais em abono de suas teses.
Alega violação ao princípio da proporcionalidade.
Requer a antecipação da tutela recursal, bem como o provimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
ISSO POSTO, DECIDO.
Confiro relevância jurídica, em parte, à pretensão do agravante.
No caso, verifico que se encontram parcialmente presentes os requisitos a ensejar a concessão
da antecipação da tutela recursal ora pleiteada, tendo em vista que para se decretar a indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se faz
necessária a presença do periculum in mora, o qual estaria implícito no comando do art. 7º da
Lei n. 8.429/92, sendo bastantes indícios da prática de ato de improbidade que acarrete dano
ao erário para que seja concedida a cautelar em questão.
Nessa linha de raciocínio é o entendimento adotado pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, consoante se depreende do seguinte aresto:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. TUTELA DE
EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO.
1. Trata-se de recurso especial em que se discute a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, nos termos
do art. 7º da Lei 8.429/92, sem a demonstração do risco de dano (periculum in mora), ou seja,
do perigo de dilapidação do patrimônio de bens do acionado.
2. Na busca da garantia da reparação total do dano, a Lei nº 8.429/92 traz em seu bojo medidas
cautelares para a garantia da efetividade da execução, que, como sabemos, não são exaustivas.
Dentre (sic) elas, a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º do referido diploma legal.
3. As medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, exigem, para a sua concessão, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni juris (plausibilidade do direito alegado)
e o periculum in mora (fundado receio de que a outra parte, antes do julgamento da lide, cause
ao seu direito lesão grave ou de difícil reparação).
4. No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra
uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez
que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim,
da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a
coletividade. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da
redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art.
7º).
5. A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumária fundada em
evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo
em razão da perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir.
6. Verifica-se no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992 que a indisponibilidade dos bens é
cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de
ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido
dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual
"os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
7. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo
entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de
conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da
Lei n. 8.429/92. Precedentes: (REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/06/2012, DJe 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011;
EDcl no REsp 1211986/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/05/2011, DJe 09/06/2011.
8. A Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação
patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornariam
irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de
ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in
mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo
que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da
coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido.
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9. A decretação da indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade legal expressa da
desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de
adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de
nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial.
10. Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a
indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade
administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao
erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.
11. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do processo cabe
guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação processual dos interessados - a quem
caberá, p. ex., fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo existencial.
12. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao erário, bem como
sua repercussão no enriquecimento ilícito do agente, decorrente do ato de improbidade que se
imputa, excluídos os bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes tenham
sido, comprovadamente, adquiridos também com produto da empreitada ímproba, resguardado, como já dito , o essencial para sua subsistência.
13. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o prejuízo total ao erário na
esfera de, aproximadamente, R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo o ora recorrente responsabilizado solidariamente aos demais agentes no valor de R$ 5.250.000,00
(cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais). Esta é, portanto, a quantia a ser levada em
conta na decretação de indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do pedido de
condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso de cautela).
14. Assim, como a medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, trata de uma
tutela de evidência, basta a comprovação da verossimilhança das alegações, pois, como visto,
pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da
demora. No presente caso, o Tribunal a quo concluiu pela existência do fumus boni iuris, uma
vez que o acervo probatório que instruiu a petição inicial demonstrou fortes indícios da ilicitude
das licitações, que foram suspostamente realizadas de forma fraudulenta. Ora, estando presente o fumus boni juris, como constatado pela Corte de origem, e sendo dispensada a
demonstração do risco de dano (periculum in mora), que é presumido pela norma, em razão da
gravidade do ato e a necessidade de garantir o ressarcimento do patrimônio público, conclui-se
pela legalidade da decretação da indisponibilidade dos bens.
15. Recurso especial não provido.
(REsp 1319515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel, p/ Acórdão Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe de 21/09/2012)
Por outro lado, conforme se infere da decisão agravada, o fumus boni juris ficou demonstrado
pelas provas inicialmente apresentadas pela União a apontar, a princípio, que o agravante teria
experimentado uma provável evolução patrimonial desproporcional aos seus ganhos no período em que exerceu os cargos de subsecretário dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Ressalte-se que a petição de entrada, com fundamento nas provas inicialmente apresentadas,
descreve as condutas do agravante, demonstrando, a princípio, a sua responsabilidade pela
prática dos atos questionados.
A tese de enriquecimento ilícito presumido não merece guarida. Em verdade, observa-se do
exame dos presentes autos, que a União apresentou fortes indícios colhidos em processos
administrativo e judicial, todos a demonstrar, à primeira vista, uma grande discrepância entre os
rendimentos auferidos pelo agravante e o seu patrimônio.
É imperioso anotar que para a decretação da indisponibilidade de bens em sede de ação de
improbidade administrativa bastam indícios para a configuração do fumus boni juris, os quais,
no caso, foram mais que suficientes para justificar o deferimento da constrição ordenada.
Quanto à apontada ilegalidade da medida constritiva, razão não assiste ao agravante. Deve-se
ressaltar que a cautelar de indisponibilidade de bens é cabível tanto para as hipóteses de dano
ao erário como as de enriquecimento ilícito.
A propósito, veja-se a redação do art. 7º da Lei 8.429/92:
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. (...) 4. A constrição patrimonial alcança o
valor da totalidade da lesão ao Erário, sua repercussão no enriquecimento ilícito do agente,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500312

excluídos os bens impenhoráveis, exceto se adquiridos com o produto do ato ímprobo. Precedente do STJ. 5. Recursos Especiais providos para conceder a medida de indisponibilidade
de bens. (2ª Turma, RESP 1304148, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/05/2013.)
Observo, ainda, que o agravante se insurge contra o valor indicado pela agravada para fins de
incidência da constrição.
No entanto, esse valor, na fase inicial, deve ser fixado por estimativa, uma vez que somente
após a instrução do processo será possível chegar a uma quantia exata.
Nessa linha de entendimento, confira-se o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDISPONIBILIDADE DE VALORES
EM CONTAS-CORRENTES E BENS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESENÇA. EXTENSÃO DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. DANO. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ESTIMATIVA.
(...)
6 - Deve o autor estimar o valor do eventual dano, como de fato o fez, para que a indisponibilidade não seja uma medida genérica, mas não é possível exigir dele, desde o início,
em regra, o valor exato do dano, mesmo porque esse e sua extensão são, no mais das vezes,
objeto de discussão na ação, motivo pelo qual o que se exige do mesmo é a sua estimativa,
baseada em dados concretos, o que foi feito pelo autor da ação principal.
(...)
(TRF 1, 3ª Turma, AG 0047115-95.2013.4.01.0000/PI, Rel. Juiz Federal Convocado Klaus
Kuschel, e-DJF1 29/11/2013, p. 267.)
Na espécie, nota-se que a estimativa do dano foi realizada por servidor público com formação
na área de economia, cujo parecer técnico revela os parâmetros utilizados para a atualização
do pretenso valor que teria sido acrescido indevidamente ao patrimônio do agravante.
Dessa forma, tenho por razoável a estimativa apresentada pela União, que utilizou como
critério a diferença entre o patrimônio efetivamente apurado e aquele declarado pelo agravante.
Por outro lado, assiste razão ao agravante no que se refere à contradição entre a fundamentação da decisão agravada e a sua parte dispositiva.
Com efeito, a juíza de 1º grau consignou em sua decisão que a indisponibilidade de bens visa
apenas a garantir o pagamento de futura indenização, eventualmente devida ao término do
processo, não havendo necessidade de bloqueio de bens que extrapolem o valor indicado pela
demandante, a título de prejuízo ao erário.
No caso em tela, o montante atualizado do dano ao erário apontado pela agravada é de R$
3.299.093,72 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, noventa e três reais e setenta e
dois centavos), nos termos do parecer técnico acostado a fls. 1.552/1.553.
No entanto, a medida foi decretada até o limite de R$ 13.196.374,88 (treze milhões, cento e
noventa e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), com vistas a
garantir também o pagamento de eventual multa civil correspondente a três vezes o valor do
acréscimo patrimonial questionado, conforme sustentado pela União na emenda da inicial.
Apesar de ser pacífica a jurisprudência dos tribunais a respeito da decretação de indisponibilidade de bens para assegurar o pagamento de futura multa civil, no caso há evidente
contradição na decisão agravada, tendo em vista que a juíza de 1º grau entendeu que a
medida ordenada deveria garantir somente o ressarcimento do dano.
Por fim, entendo que a constrição também não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar,
tais como salários, vencimentos e depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, nos termos dos arts. 649, IV e X, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL - DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU
BLOQUEIO DE VERBAS DE CONTA BANCÁRIA DO IMPETRANTE, NA QUAL SÃO DEPOSITADOS SEUS VENCIMENTOS - CARÁTER ALIMENTAR - ART. 649, IV, DO CPC - IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, INDEPENDENTEMENTE DA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA
- ILEGALIDADE E RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) IV - No caso, a decisão judicial, quando determinou o bloqueio da
conta bancária na qual, comprovadamente, são creditados os vencimentos do impetrante, apresenta-se flagrantemente ilegal, porquanto se trata de indisponibilidade de verba de natureza
alimentar, insuscetível de penhora, nos termos do art. 649, IV, do CPC, de cujo bloqueio resulta
lesão irreparável ou de difícil reparação ao impetrante, inopinadamente privado de recursos necessários à sua subsistência e de sua família. Em hipótese tal, o mandado de segurança pode ser
conhecido, independentemente da interposição de recurso contra a decisão judicial. Precedentes
da 2ª Seção do TRF/1ª Região. V - Segurança parcialmente concedida, para excluir, do bloqueio
da conta corrente do impetrante, os valores recebidos a título de vencimentos, verba de natureza
alimentar.(2ª Seção, MS 2009.01.00.029229-9, Rel. Desembargadora Federal Assusete Magalhães, e-DJF1 27.09.2010, p. 7.)

312

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
No caso, em juízo primeiro e precário de cognição sumária, vislumbro, a princípio, relevância
no fundamento do agravo, que reclame o excepcional deferimento de liminar, postulada neste
recurso.
Verifico que o juiz de 1º grau, examinando os fatos e fundamentos expostos na petição inicial
do feito principal, bem como os documentos que a acompanharam, constatou a ocorrência da
prescrição das sanções de improbidade administrativa em relação ao agravante, assim como o
fez a própria autora da ação, a União.
Diante desse quadro, tem-se que a pretensão de ressarcimento de eventual dano causado ao
erário deve ser buscada por meio de ação autônoma.
Nesse sentido é a orientação emanada da jurisprudência desta egrégia Corte, conforme se
infere dos seguintes precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. RESSARCIMENTO DE
DANO AO ERÁRIO - IMPRESCRITIBILIDADE - AÇÃO AUTÔNOMA. I. A jurisprudência desta
Corte orienta-se no sentido de que, operada a prescrição da aplicação de sanções, por ato de
improbidade administrativa, nos termos do art. 23, I e II, da Lei 8.429/1992, nos autos da ação
de improbidade administrativa, o ressarcimento ao Erário deverá ser buscado em ação autônoma, não sendo possível a utilização da ação de improbidade unicamente para este fim. II.
Agravo de Instrumento provido para extinguir o processo da Ação de Improbidade Administrativa, com resolução do mérito, na forma do art. 269, IV, do CPC, ressalvada a ação
própria, para, em sendo o caso, obter, quanto ao ora agravante, o ressarcimento do dano. (3ª
Turma, AG 55521-42.2012.4.01.0000/AM, Rel. Desembargador Federal Cândido Ribeiro, eDJF1 08.03.2013, p. 579.)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMPREGADO DA ECT. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Inexistindo dispositivo que regule o prazo prescricional para a pena de demissão
na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a norma que rege os empregados públicos da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, deve ser aplicado, de forma subsidiária, o prazo
prescricional de cinco anos, previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/92. Precedentes deste TRF - 1ª
Região. 2. Muito embora imprescritível, o pedido de ressarcimento do prejuízo causado ao
erário não pode ser objeto de exame na ação de improbidade, devendo ser buscada tal
reparação em ação autônoma. 3. Apelação não provida.(3ª Turma, AC 3041756.2010.4.01.3900/PA, Rel. Desembargador Federal Tourinho Neto, e-DJF1 18.05.2012, p.
878.)
Desse modo, não se justifica o prosseguimento da ação em relação ao agravante, muito menos
o decreto da medida de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º, da Lei 8.429/92.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO pleiteado
para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso, nos
termos da fundamentação.
Dê-se ciência ao ilustre prolator da decisão agravada, solicitando-lhe informações.
Intime-se a parte agravada para apresentação de contraminuta.
Após, dê-se vista à PRR/1ª Região.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0026967-29.2014.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0015343-20.2013.4.01.3200
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
AGRAVANTE
:
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
PROCURADOR
:
LUIZ FERNANDO VILLARES E SILVA
AGRAVADO
:
JOAO MELO FARIAS
ADVOGADO
:
JORGE ALBERTO MENDES JUNIOR
AGRAVADO
:
ODINEY RODRIGUES HAYDEN
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito
suspensivo ativo), interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI contra decisão
da Juíza Federal Maria Lúcia Gomes de Souza, da 3ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 1534320.2013.4.01.3200, indeferiu pedido formulado pelo agravante para decretar a indisponibilidade
de bens dos agravados, com fundamento no art. 7º da Lei 8.429/92.

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. BLOQUEIO DE VERBAS DE CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. PROVENTOS.
CARÁTER ALIMENTAR. LEI Nº 8.112/90. ART. 649, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A impetrante teve o bloqueio de valores contidos em suas contas corrente e poupança em
decorrência de liminar proferida em ação de improbidade, ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra seu filho e outros, em que se apura desvio de verbas públicas oriundas de
acordo firmado com o DNER.(...) 3. No entanto a decretação de indisponibilidade de bens e
valores não pode ocorrer indistintamente, notadamente quanto às verbas correspondentes aos
proventos da servidora, em face de sua natureza alimentícia. 4. Previsão nos arts. 48 da Lei nº
8.112/90 e 649, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Segurança parcialmente
concedida, para excluir do bloqueio as contas corrente e poupança da impetrante, bem assim
os valores creditados a título de proventos de aposentadoria.(2ª Seção, MS
2008.01.00.001238-9, Rel. Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, e-DJF1
21.07.2008, p. 14.)
Pelo exposto, CONCEDO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pleiteada
para excluir do provimento judicial ora atacado todos os valores relativos a vencimentos,
salários, bem como a saldos de caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos e para reduzir a constrição ao valor atualizado do dano indicado pela União (R$
3.299.093,72), até o julgamento deste recurso, nos termos da fundamentação.
Dê-se ciência à ilustre prolatora da decisão agravada, solicitando-lhe informações.
Intime-se a parte agravada para apresentação de contraminuta.
Após, dê-se vista à PRR/1ª Região.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0025185-84.2014.4.01.0000/RR (d)
Processo Orig.: 0000880-80.2013.4.01.4200
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
AGRAVANTE
:
ALFREDO AMERICO GADELHA
ADVOGADO
:
HENRIQUE KEISUKE SADAMATSU
AGRAVADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, interposto por ALFREDO AMÉRICO GADELHA contra decisão do
Juiz Federal Substituto Bruno Anderson Santos da Silva, da 2ª Vara da Seção Judiciária de
Roraima, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 88080.2013.4.01.4200, deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do agravante, nos termos do
art. 7º, da Lei 8.429/92.
Sustenta o agravante, em síntese, que desde a propositura da ação, a União já observara que
havia sido ultrapassado o prazo de que trata o art. 23, I, da Lei 8.429/92, de modo que estaria
prescrito o seu direito de ajuizar a ação de improbidade administrativa.
Afirma que mesmo sem demonstrar a ocorrência de dano ao erário ou má-fé de sua parte, a
agravada pediu sua condenação para ressarcir o valor de R$ 794.474,37 (setecentos e noventa
e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), bem como
requereu liminarmente a indisponibilidade de seus bens.
Alega que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que é induvidoso e incontroverso nos autos que ocorreu o fenômeno da prescrição.
Assevera que a agravada ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa
contra a sua pessoa, com pleno conhecimento de que o único objeto que seria possível era a
pretensão ressarcitória, circunstância que configura induvidosa inadequação da via eleita.
Cita precedente desta Corte que entende favorável à sua tese.
Argumenta que o Tribunal de Contas da União julgou tomada de contas especial relativa ao
objeto da demanda, ocasião em que acolheu a defesa que apresentou naquele feito e concluiu
pela inexistência de dano ao erário no caso.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, bem
como o provimento do agravo.
É o relatório.
ISSO POSTO, DECIDO.
Confiro relevância jurídica à pretensão do agravante.
Para o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal, previstas no art.
527, III do CPC, cumpre ao agravante demonstrar a presença simultânea da relevante fundamentação do pedido e da iminência de lesão grave e de difícil reparação, decorrente da
execução da decisão agravada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500313
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Sustenta a agravante, em síntese, que ajuizou ação de improbidade administrativa contra os
dois agravados em razão de fatos apurados em processo administrativo disciplinar que apontaram a responsabilidade deles pelo naufrágio de embarcação de sua propriedade.
Informa que esse acidente ocorreu no dia 29/07/2010, por volta das 22 horas, quando o
agravado João Melo Farias, mesmo sem habilitação, conduzia embarcação pertencente à
FUNAI, com autorização do agravado Odiney Rodrigues Hayden.
Esclarece que por ocasião do sinistro, o agravado João Melo Farias tentava buscar sua
companheira em outra embarcação e, ao proceder a uma aproximação desastrosa, bateu a
lancha em um barco auxiliar, causando o seu afundamento.
Noticia que o relatório elaborado pela Marinha do Brasil concluiu pela negligência do agravado
João Melo Farias, sendo certo que ele utilizou bem público em benefício próprio, uma vez que
tentava buscar sua companheira em outra embarcação fora do horário de trabalho, em situação
alheia ao interesse público.
Quanto ao agravado Odiney Rodrigues Hayden, afirma que seu comportamento é doloso,
tendo concorrido para o dano ao patrimônio público, na medida em que sabidamente entregou
a condução do barco a pessoa inabilitada.
Alega o agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que estão presentes os requisitos para a decretação da indisponibilidade dos bens, destacando, ainda, que
o periculum in mora é presumido, conforme lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais
que colaciona.
Sustenta que o dano causado ao erário pela conduta que imputa aos réus foi robustamente
demonstrado, especificando, inclusive, o valor decorrente da irregularidade que teria sido constatada.
Requer a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), bem como o provimento do
agravo de instrumento.
É o relatório.
ISSO POSTO, DECIDO.
Confiro relevância jurídica, em parte, à pretensão do agravante.
No caso, verifico que se encontram parcialmente presentes os requisitos a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada, tendo em vista que para se decretar a
indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se
faz necessária a presença do periculum in mora, o qual estaria implícito no comando do art. 7º
da Lei n. 8.429/92, sendo certo que basta a presença de indícios suficientes da prática de ato
de improbidade que acarrete dano ao erário para que seja concedida a cautelar em questão.
Nessa linha de raciocínio é o entendimento adotado pela e. Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, consoante se depreende do seguinte aresto:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. TUTELA DE
EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO.
1. Trata-se de recurso especial em que se discute a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, nos termos
do art. 7º da Lei 8.429/92, sem a demonstração do risco de dano (periculum in mora), ou seja,
do perigo de dilapidação do patrimônio de bens do acionado.
2. Na busca da garantia da reparação total do dano, a Lei nº 8.429/92 traz em seu bojo
medidas cautelares para a garantia da efetividade da execução, que, como sabemos, não são
exaustivas. Dentre elas, a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º do referido diploma
legal.
3. As medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, exigem, para a sua concessão, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni juris (plausibilidade do direito alegado)
e o periculum in mora (fundado receio de que a outra parte, antes do julgamento da lide, cause
ao seu direito lesão grave ou de difícil reparação).
4. No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra
uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez
que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim,
da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a
coletividade. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da
redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art.
7º).
5. A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumária fundada em
evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo
em razão da perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500314

6. Verifica-se no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992 que a indisponibilidade dos bens é
cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de
ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido
dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual
"os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
7. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo
entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de
conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da
Lei n. 8.429/92. Precedentes: (REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/06/2012, DJe 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011;
EDcl no REsp 1211986/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/05/2011, DJe 09/06/2011.
8. A Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados
que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento
ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da
demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar
sumária (art.789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de
recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial
ilegalmente auferido.
9. A decretação da indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade legal expressa da
desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de
adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de
nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial.
10. Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a
indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade
administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao
erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.
11. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do processo cabe
guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação processual dos interessados - a quem
caberá, p. ex., fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo existencial.
12. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao erário, bem como
sua repercussão no enriquecimento ilícito do agente, decorrente do ato de improbidade que se
imputa, excluídos os bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes tenham
sido, comprovadamente, adquiridos também com produto da empreitada ímproba, resguardado, como já dito , o essencial para sua subsistência.
13. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o prejuízo total ao erário na
esfera de, aproximadamente, R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo o ora recorrente responsabilizado solidariamente aos demais agentes no valor de R$ 5.250.000,00
(cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais). Esta é, portanto, a quantia a ser levada em
conta na decretação de indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do pedido de
condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso de cautela).
14. Assim, como a medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, trata de uma
tutela de evidência, basta a comprovação da verossimilhança das alegações, pois, como visto,
pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da
demora. No presente caso, o Tribunal a quo concluiu pela existência do fumus boni iuris, uma
vez que o acervo probatório que instruiu a petição inicial demonstrou fortes indícios da ilicitude
das licitações, que foram suspostamente realizadas de forma fraudulenta. Ora, estando presente o fumus boni juris, como constatado pela Corte de origem, e sendo dispensada a
demonstração do risco de dano (periculum in mora), que é presumido pela norma, em razão da
gravidade do ato e a necessidade de garantir o ressarcimento do patrimônio público, conclui-se
pela legalidade da decretação da indisponibilidade dos bens.
15. Recurso especial não provido.
(REsp 1319515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel, p/ Acórdão Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe de 21/09/2012.)
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Por outro lado, conforme se infere das razões recursais, o fumus boni juris ficou demonstrado
pela documentação apresentada em juízo, que tem por base processo administrativo disciplinar
instaurado no âmbito da Fundação Nacional do Índio, que aponta fundados indícios de responsabilidade dos agravados no naufrágio da embarcação pertencente àquela fundação nas
condições acima narradas, demonstrando, a princípio, que eles teriam, respectivamente, praticado e concorrido para a prática do ato questionado.
Ressalte-se que a petição inicial, com fundamento nas provas inicialmente apresentadas,
descreve a conduta dos agravados, demonstrando, a princípio, que eles teriam, respectivamente, praticado e concorrido para a prática do ato questionado.
Contrariamente ao que foi consignado na decisão agravada, deve-se ressaltar que a cautelar
de indisponibilidade de bens é cabível tanto para as hipóteses de dano ao erário como para as
de enriquecimento ilícito.
A propósito, veja-se a redação do art. 7º da Lei 8.429/92:
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. (...) 4. A constrição patrimonial alcança o
valor da totalidade da lesão ao Erário, sua repercussão no enriquecimento ilícito do agente,
excluídos os bens impenhoráveis, exceto se adquiridos com o produto do ato ímprobo. Precedente do STJ. 5. Recursos Especiais providos para conceder a medida de indisponibilidade
de bens. (2ª Turma, RESP 1304148, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/05/2013.)
No caso em tela, o valor do dano ao erário apontado pela agravante é de R$ 34.930,00 (trinta
e quatro mil, novecentos e trinta reais).
Entendo, todavia, que a constrição não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar, tais
como salários e depósitos em caderneta de poupança no montante de até 40 (quarenta)
salários mínimos, nos termos dos arts. 649, IV e X do CPC, sob pena de inviabilizar a
manutenção e o sustento dos agravados e de suas famílias.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL - DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU
BLOQUEIO DE VERBAS DE CONTA BANCÁRIA DO IMPETRANTE, NA QUAL SÃO DEPOSITADOS SEUS VENCIMENTOS - CARÁTER ALIMENTAR - ART. 649, IV, DO CPC IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, INDEPENDENTEMENTE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - CONHECIMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA - ILEGALIDADE E RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) IV - No caso, a decisão judicial, quando determinou o bloqueio da conta bancária na qual, comprovadamente, são creditados os vencimentos do impetrante, apresenta-se flagrantemente ilegal, porquanto se trata de indisponibilidade de verba de natureza alimentar, insuscetível de penhora, nos termos do art. 649, IV,
do CPC, de cujo bloqueio resulta lesão irreparável ou de difícil reparação ao impetrante,
inopinadamente privado de recursos necessários à sua subsistência e de sua família. Em
hipótese tal, o mandado de segurança pode ser conhecido, independentemente da interposição
de recurso contra a decisão judicial. Precedentes da 2ª Seção do TRF/1ª Região. V - Segurança parcialmente concedida, para excluir, do bloqueio da conta corrente do impetrante, os
valores recebidos a título de vencimentos, verba de natureza alimentar.(2ª Seção, MS
2009.01.00.029229-9, Rel. Desembargadora Federal Assusete Magalhães, e-DJF1 27.09.2010,
p. 7.)
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. BLOQUEIO DE VERBAS DE CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. PROVENTOS.
CARÁTER ALIMENTAR. LEI Nº 8.112/90. ART. 649, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A impetrante teve o bloqueio de valores contidos em suas contas corrente e poupança em
decorrência de liminar proferida em ação de improbidade, ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra seu filho e outros, em que se apura desvio de verbas públicas oriundas de
acordo firmado com o DNER.(...) 3. No entanto a decretação de indisponibilidade de bens e
valores não pode ocorrer indistintamente, notadamente quanto às verbas correspondentes aos
proventos da servidora, em face de sua natureza alimentícia. 4. Previsão nos arts. 48 da Lei nº
8.112/90 e 649, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Segurança parcialmente
concedida, para excluir do bloqueio as contas corrente e poupança da impetrante, bem assim
os valores creditados a título de proventos de aposentadoria.(2ª Seção, MS
2008.01.00.001238-9, Rel. Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, e-DJF1
21.07.2008, p. 14.)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500315

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
pleiteada, determinando a indisponibilidade de bens dos agravados em quantidade suficiente a
garantir o ressarcimento integral do valor questionado (R$ 34.930,00), excluídos todos os
valores relativos a salários, bem como a saldos de caderneta de poupança até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, até o julgamento deste recurso, nos termos da fundamentação.
Dê-se ciência à ilustre prolatora da decisão agravada, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os agravados para apresentação de contraminuta.
Após, dê-se vista à PRR/1ª Região.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
HABEAS CORPUS 0034195-55.2014.4.01.0000/DF
Processo na Origem: 274443720144013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
IMPETRANTE
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA
IMPETRANTE
: MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMAO
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - DF
PACIENTE
: CARLOS ANDRE BRAGA DA SILVA (REU PRESO)
DECISÃO
Michel Saliba Oliveira e Marcus Bernardes Gusmão impetram ordem de habeas corpus em favor de
Carlos André Braga da Silva contra ato do Juízo Federal da 10ª vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, por entender estar devidamente demonstrada
a materialidade delitiva e em razão de ostentar diversos registros criminais.
O paciente foi preso no dia 22/05/2014, pois foram encontradas em seu poder 33 (trinta e três)
notas falsas de R$ 20,00 e R$ 50,00.
Aduz o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente buscou fundamentação fora dos autos e deixou de demonstrar, no caso concreto, as razões que autorizariam a sua segregação.
Diz que é duvidosa a autoria delitiva, em razão de as notas apreendias em poder do paciente
ser grosseiramente falsificadas.
A liminar foi indeferida às fls. 83/86.
Informações do Juiz a quo em fls. 91/96.
Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem, em fls. 99/102.
É o relatório. Decido.
O objeto do presente habeas corpus é o pedido de liberdade provisória do paciente, que foi
preso em razão da suposta prática do delito previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal.
Ocorre que o próprio impetrante informa nos autos (fls. 115) que, em audiência realizada no dia
19/08/2014, a prisão preventiva do paciente fora revogada pelo Juízo da 10ª Vara Federal do
Distrito Federal.
Assim, não há como negar a perda superveniente de objeto do presente habeas corpus.
Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal, resumidos nas ementas a seguir transcritas:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO
DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Postulou-se, no presente habeas corpus, no mérito, em síntese, "(...) a confirmação da medida
liminar, em sendo concedida, bem como o trancamento da ação penal" (fl. 08). 2. Da análise
dos autos, verifica-se que este habeas corpus encontra-se prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto, tendo em vista informação do MM. Juízo Federal impetrado, no sentido
de que "Nesta data foi proferida decisão acolhendo preliminar de coisa julgada suscitada pelo
paciente, revogando a decisão que recebeu a denúncia para o fim de rejeitá-la, com base no
art. 395, II, uma vez que o paciente cumpriu a condição que lhe foi imposta no Juizado Especial
Federal, visando evitar o bis in idem, em face da coisa julgada, determinando-se o arquivamento da ação penal 2010.43.00.000790-7" (fl. 32). 3. Habeas corpus prejudicado.
(HC 0068045-42.2010.4.01.0000 / TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.21 de 01/06/2011)
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO.
PERDA DE OBJETO. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Pedido de trancamento do inquérito policial
ou de suspensão de seu andamento prejudicado, por perda de objeto, em face do oferecimento
e recebimento da Denúncia contra o ora Paciente. 2. Na linha de precedentes do colendo
Superior Tribunal de Justiça, "evidenciado que já houve o oferecimento da denúncia em desfavor do Paciente, restam superados os fundamentos da impetração, restritos ao pleito de
trancamento do inquérito policial contra ele instalado" (HC n. 38.816/SP, 5ª Turma, rel. Min.
GILSON DIPP, DJ 29.08.2005). Ainda nesse sentido: HC n. 59.654/SC, rel. Min. LAURITA VAZ,
DJ 01.10.2007 - HC n. 39.660/SP, rel. Min. FÉLIX FISCHER, DJ 10.10.2005 - HC n. 14.459/ES,
rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 28.06.2004. 3. Habeas corpus prejudicado.
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(HC 0054002-32.2012.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES (CONV.), TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.279 de 01/08/2014)
Com tais considerações, julgo prejudicado o exame do writ, em face da perda de seu objeto.
Comunique-se o Juízo Federal impetrado.
Dê-se ciência à Procuradoria Regional da República da 1ª Região.
Publique-se.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0036515-78.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001642-16.2010.4.01.3808
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
THIAGO DOS SANTOS LUZ
AGRAVADO
:
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA
ADVOGADO
:
TIAGO FONSECA DA SILVA
AGRAVADO
:
MARCO XX CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
:
LENIN DE MOURA BRAGANCA
ADVOGADO
:
HAYLSON DE SOUZA PINEL
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal, com pedido de
efeito suspensivo ativo, contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da Vara Única da
Subseção Judiciária de Lavras/MG que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo
Estadual, 1ª. Vara Cível da Comarca de Lavras/MG.
Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada porquanto
é da competência da justiça federal processar e julgar os feitos que envolvem repasses de
verbas federais sujeitas à prestação de contas perante órgão federal.
Sustenta, ainda, que a manifestação de ausência de interesse da União em compor a lide em
nada compromete a competência absoluta da Justiça Federal para processamento e julgamento do processo.
Invoca a incidência da Súmula 208 do STJ ao caso concreto. Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono de sua tese.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão agravada merece reparos.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo
Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Lavras/MG, que, nos autos da Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa 01642-16.2010.4.013808, ajuizada pelo Ministério Público Federal, ora agravante, declinou da competência para processar e julgar o feito
em favor do juízo estadual, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Lavras/MG.
O cerne da questão tratada no presente recurso cinge-se à verificação do juízo competente
para o julgamento de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MPF com fundamento
em alegadas contratação irregular de empresa para realização de obras emergenciais no
município, ilicitudes cometidas na execução de convênio e contratação irregular de firma
individual, atos ímprobos cometidos por ex-prefeito municipal.
Com efeito, dispõe a Súmula 208 do STJ:
"Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a
prestação de contas perante órgão federal".
É exatamente esse o caso dos autos, porquanto a alegada ausência de prestação de contas
refere-se a verbas repassadas ao município, pelo então Ministério da Agricultura e Abastecimento.
Ademais, a jurisprudência desta Corte orientou-se no mesmo sentido do verbete sumular acima
transcrito. Confiram-se os seguintes arestos, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presença do Ministério Público Federal, órgão da União, na relação jurídica processual
como autor atrai a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação
(competência 'ratione personae').
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500316

Omissis.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0048691-26.2013.4.01.0000/AM; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Mônica Sifuentes, e-DJF1 de 11/07/2014, p. 434).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. VERBA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O
JULGAMENTO DA CAUSA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO MUNICÍPIO DE CÁCERES E JULGADA IMPROCEDENTE PELA JUSTIÇA ESTADUAL.
ÓRGÃO INCOMPETENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. O repasse de verbas por ente federal ao município não faz com que elas percam seu caráter
federal, e, conseqüentemente, deixem de interessar à União, pois que a prestação de contas
de recursos públicos federais se dará perante o Tribunal de Contas da União. Competência da
Justiça Federal, ainda que União não manifeste interesse em ingressar na lide. [Destaque
nosso.]
Omissis.
4. Apelação provida.
(TRF1. Numeração Única: 0004094-09.2008.4.01.3601; AC 2008.36.01. 004096-5/MT; Terceira
Turma, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, e-DJF1 de 05/04/2013, p. 284).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DE EX-PREFEITO. PRELIMINARES REJEITADAS. VERBAS REPASSADAS POR FORÇA DE CONVÊNIO COM A FUNASA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI
8.429/92 A AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. PARECER
DAS CORTES DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. SANÇÕES
CORRETAMENTE APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe falar na incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em virtude de supostas
irregularidades na aplicação de verbas oriundas do Ministério da Saúde/FUNASA, mediante
desvio de finalidade, pois em se tratando de recursos repassados pela União a entes da
Federação, incumbe ao ente federal não apenas o repasse das verbas, mas também a supervisão de sua regular aplicação, motivo pelo qual é também legitimado o MPF a zelar e
defender os interesses da Pública Administração. Logo, in casu, a competência é da Justiça
Federal.
Omissis.
(TRF1. Numeração Única: AC 0001968-96.2011.4.01.3304/BA; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Ney Bello, e-DJF1 de 20/06/2014, p. 141 - destaque nosso).
Como visto, a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Regional e do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, 1º-A, do CPC, c/c o inciso XXV do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte, dou provimento ao agravo de instrumento para fixar a competência do Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Lavras/MG para processar
e julgar o feito principal.
Comunique-se o teor desta decisão ao MM. Juiz a quo.
Publique-se. Intimem-se. No momento oportuno, dê-se baixa e remetam-se os autos à primeira
instância, nos termos da Resolução PRESI/SECJU 18, de 23/08/2012.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044421-22.2014.4.01.0000/PI
Processo na Origem: 75822620144014000
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: BENEDITO DE CARVALHO SA
ADVOGADO
: IGOR MARTINS FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE ALMEIDA MARTINS LIMA
ADVOGADO
: KALINY DE CARVALHO COSTA
ADVOGADO
: POLLYANA LEAL RIBEIRO DIAS
ADVOGADO
: ERIKA ARAUJO ROCHA
ADVOGADO
: FRANCISCO TEIXEIRA LEAL JUNIOR
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
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DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 03/25) interposto por BENEDITO DE CARVALHO SÁ,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão (fls. 30/36) proferida pelo MM.
Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Piauí/PI, que determinou a indisponibilidade dos
bens do requerido, ora agravante, bem como o de outros, no montante de R$ 843.521,50
(oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e cinqüenta centavos), nos
autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 758226.2014.4.01.40000/PI, ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em desfavor do ora recorrente e Outros.
Sustenta o Agravante, em síntese, destaco:
- "(...) a decretação de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa deve
ser precedida de contraditório e da ampla defesa do acusado, e, ainda, se o provimento for
concedido em sede de medida liminar, devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris
e do periculum in mora, objetivamente demonstrados (...) o que não se verificia no caso em
apreço";
- "(...) não restou demonstrado nos autos a existência de indícios que demonstrem a intenção
do agravado em dilapidar seu patrimônio";
- "(...) em nenhum momento fora demonstrado o dolo por parte do agravante. Em virtude disso,
a petição não deveria sequer ter sido recebida pelo juízo de 1ª instância";
- "(...) a referida condenação não deveria recair tão somente sobre o AGRAVANTE, e sim sobre
todos os réus da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa";
- "(...) a manutenção da decisão liminar, nos moldes em que foi concedida, além de ilegal, está
na iminência de lhe causar enorme prejuízo e constrangimento, uma vez que todos os seus
recursos estão indisponíveis."
Diante disso, requer "a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez configurado o periculum in mora e o fumus boni juris, suspendendo a eficácia da decisão interlocutória". (cf. fl. 25 - grifo original)
Pois bem, consta da decisão agravada, destaco:
"(...)
Consoante solicitação formulada no bojo da inicial, requer a União que seja declarada a
Indisponibilidade dos bens do demandado Benedito do Carvalho Sá, com o fito de impedir a
futura frustração de ressarcimento ao erário.
Pois bem, as medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, exigem, para a sua
concessão, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni juris (plausibilidade do direito
alegado) e o periculum in mora (fundado receio de que a parte, antes do julgamento da lide,
cause lesão grave ou de difícil reparação a outra parte).
Diante dos fatos narrados nos presentes autos, verifica-se a existência da fumaça do bom
direito, na medida em que há indícios plausíveis da ocorrência de diversas irregularidades
perpetradas pelo demandado.
Com efeito, consta no Relatório de Auditoria nº 953/2013, oriundo da Controladoria Geral da
União, anexado em fls. 36/37, que foram detectadas diversas condutas irregulares praticadas,
as quais redundaram em prejuízo no importe de R$ 843.521,50 (Oitocentos e Quarenta e Três
Mil, Quinhentos e Vinte e um Reais e Cinquenta Centavos).
Outrossim, quanto ao periculum in mora, vislumbra-se tutela de evidência uma vez que tal
requisito é oriundo da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que
atinge toda a coletividade. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano,
em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4°) e da própria Lei da
Improbidade (art. 7º). Assim, o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade,
devendo essa condição ser presumida para assegurar a garantia de recuperação do patrimônio
público, da coletividade, bem como de eventual acréscimo patrimonial ilegalmente auferido.
Nesse contexto, estando presente o fumus boni iuris e sendo presumido o risco do dano,
entende-se razoável e plausível o pedido do requerente, no que concerne ao pleito de indisponibilidade de bens dos demandados.
(...)
Ante a tais considerações, determina-se, através do Sistema Bacenjud, a indisponibilidade dos
valores creditados na conta dos réus, bem como dos valores mantidos em fundos de investimento de todo gênero, até o montante do valor malversado, em todas as instituições
financeiras sediadas no país; a expedição de ofício aos Cartórios de Registros de Imóveis dos
municípios de Oeiras e Teresina, no Estado do Piauí, noticiando a decretação da indisponibilidade de bens dos réus, bem como requisitando informações sobre a existência de bens
imóveis em nome dos mesmos; a expedição de ofício ao DETRAN/PI, com a mesma finalidade,
noticiando a decretação de indisponibilidade de bens dos réus, bem como requisitando informações acerca da existência de veículos automotores em nome dos mesmos; a expedição
de oficio à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), noticiando a decretação de indisponibilidade de bens dos réus, bem como requisitando informações acerca da existência de ações,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500317

quotas de capital social de empresas ou outros valores mobiliários em nome dos requeridos; e,
finalmente, a expedição do oficio à Delegacia da Receita Federal, requisitando as declarações
do imposto de renda dos demandados, a partir do ano de 2009, como meio de acompanhar
suas respectivas evoluções patrimoniais.
(...)". (cf. fls. 31/36 -grifei)
Como se vê pela transcrição da Decisão agravada, o MM. Juízo determinou a indisponibilidade
de bens de titularidade do Agravante, até o limite de R$ 843.521,50 (Oitocentos e Quarenta e
Três Mil, Quinhentos e Vinte e um Reais e Cinquenta Centavos). (cf. fls. 32 e 36 - grifei)
Conforme reiterados precedentes jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de Justiça, a
indisponibilidade de bens deve incidir sobre os bens de modo suficiente a garantir o integral
ressarcimento de eventual prejuízo ao erário (cf. REsp 1287422/SE, Segunda Turma, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/08/2013; RESP 1281881/BA, Segunda Turma, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2012; REsp 1319515/ES, Primeira Seção, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21/09/2012).
E, ainda, que a constrição judicial não deve abranger a totalidade de bens do Agravante,
indiscriminadamente, impossibilitando-o de prover a própria sobrevivência e de seus familiares
(cf. AI 0018618-71.2013.4.01.0000/PI, Quarta Turma, Re. Des. Federal OLINDO MENEZES,
DJF1 13/02/2014, p. 135 e AI 0047115-95.2013.4.01.0000/PI, Terceira Turma, Rel. Juiz Federal
Convocado KLAUS KUSCHEL (Conv.), DJF1 p. 267).
Assim, em exame provisório, com vistas nos termos da decisão agravada e bem assim nas
razões recursais, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para
excluir do bloqueio os valores de natureza alimentar, comprovadamente provenientes de vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões e depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos
do art. 649, IV e X, do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para os fins do artigo 527, inciso V, do Código de Processo Civil.
Após, ao Ministério Público Federal.
Brasília-DF, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044426-44.2014.4.01.0000/PA
Processo na Origem: 65788220134013904
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: DANIEL CESAR AZEREDO AVELINO
AGRAVADO
: DENIS EUGENIO CANTANHEDE DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: SIMONE DO SOCORRO VIEIRA BORGES
AGRAVADO
: JOSE CARLOS LISBOA REIS
DESPACHO
Intimem-se os Agravados para os fins do artigo 527, inciso V, do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
Brasília-DF, 20 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044450-72.2014.4.01.0000/TO
Processo na Origem: 48155020124014302
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIO PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO PEREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO VERNALHA GUIMARAES
ADVOGADO
: SILVIO FELIPE GUIDE
ADVOGADO
: MIREILLY CAROLYNE DRONGEK
ADVOGADO
: ALEXANDRE HUMBERTO ROCHA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 03/45) interposto por MÁRIO PEREIRA, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, contra decisão (fls. 51/56) proferida pela MMª Juíza Federal da
1ª Vara da Seção Judiciária de Tocantins/TO, que determinou a indisponibilidade dos bens do
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requerido, ora agravante, bem como o de outros, no montante de R$ 29.607.994,01 (vinte e
nove milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e um centavo), nos
autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 4815-50.2012.4.01.4300,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em desfavor do ora recorrente e Outros.
Sustenta o Agravante, em síntese, destaco:
- "(...) A medida de indisponibilidade de bens não é ato que decorre automaticamente da
suspeita de lesão ao patrimônio.
É necessário que haja demonstração de indícios concretos mínimos da ocorrência do ato
ímprobo, da lesão ao patrimônio e da responsabilidade do demandado'; (grifo original)
- "(...) não existem indícios mínimos e concretos para formar a 'fumaça do bom direito'. As
alegações do MPF são nitidamente inverossímeis e, portanto, não deve persistir a indisponibilidade dos bens"; (grifo original)
- "(...) há periculum in mora inverso, pois está com 69 anos de idade e ficaria com todos os
bens indisponíveis até estar próximo de completar 80 anos (tempo médio de tramitação das
ACPs, segundo o próprio MPF)";
- "(...) O sistema processual considera impenhoráveis as poupanças até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (...) justamente por se entender, até esse limite, a reserva teria caráter
nitidamente alimentar";
- (...) Tratando-se de conta conjunta, "a indisponibilidade dos numerários não pode recair sobre
patrimônio de terceiro";
- "(...) Na remotíssima hipótese de ser mantida qualquer espécie de indisponibilidade de bens,
deve o valor ser limitado a R$ 14.831.007,42, que representa o hipotético dano (que pode vir
a ser objeto de ressarcimento) tendo em vista o erro material cometido na apuração do
hipotético faturamento"; (grifo original)
- "(...) inadmissível que a indisponibilidade recaia sobre bens em R$ 11 milhões a mais do que
se reputa dano ao erário em razão de evidente erro material";
Diante disso, requer "seja concedido o efeito ativo ao presente recurso para suspender os
efeitos da decisão agravada até o final julgamento e/ou para determinar a imediata liberação do
numerário bloqueado em todas as contas de MARIO PEREIRA, quais sejam: conta corrente e
poupança nº 21.271, agência 7416-0, Banco do Brasil, e conta corrente e investimento nº
01460-3, agência 4079, Banco Itaú." (cf. fl. 43 - grifo original)
Pois bem, consta da decisão agravada, destaco:
"(...)
II.2 - Do pedido de indisponibilidade de bens e do pedido de reconsideração de fls. 691/693
De início, verifico que a decisão de fls. 664/674 deferiu parcialmente a liminar para, com fundamento
nos arts. 7º e 16 da Lei nº. 8.429/92, decretar a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis de
JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, ULISSES ASSAD, MÁRIO PEREIRA e CONSTRUTORA TIISA TRIUNFO IESA INFRAESTUTURA S/A, até o limite de R$ 29.607.994,01 (vinte e nove milhões,
seiscentos e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e um centavo), valor correspondente ao
dano ao erário imputado (responsabilidade solidária), observando-se que a efetivação da indisponibilidade de bens deverá iniciar-se pelos móveis e imóveis da empresa requerida (CONSTRUTORA TIISA - TRIUNFO lESA INFRAESTUTURA S/A).
Dessa feita, o parquet informou que não logrou êxito na busca, preferencial, por bens em nome
da empresa TIISA - TRIUNFO IESA INFRA-ESTRUTURA S/A, ao passo somente conseguiu
localizar um bem móvel (veículo automotor) desembaraçado em nome do réu MÁRIO PEREIRA, razão pela qual busca a decretação da indisponibilidade do veículo Hyundai Azera
(placa BBC0445), de propriedade do MÁRIO PEREIRA, e a determinação de bloqueio de
valores nas contas correntes dos requeridos.
De outra sorte, a empresa requerida TIISA - TRIUNFO lESA INFRA-ESTRUTURA S/A informa
a interposição de agravo de instrumento, requerendo o exercício do juízo de retratação do art.
526 do CPC, ou a análise da existência de erro material na planilha que calculou o sobrepreço
apontado na exordial no montante de R$ 29.607.994,01 (vinte e nove milhões, seiscentos e
sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e um centavo), de modo que a medida liminar
recaía sobre o montante que afirma ser o correto.
Da análise dos autos, entendo, prima facie, que a alegação da empresa TIISA - TRIUNFO lESA
INFRA-ESTRUTURA S/A a respeito da ocorrência de erro material, no montante de
R$11.066,292,84 (onze milhões, sessenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta
e quatro centavos), acerca do sobrepreço não afasta o entendimento assinalado na decisão
vergastada, segundo o qual restou caracterizada necessária demonstração da existência de
fundados indícios de responsabilidade pelos atos ímprobos, na proporção apresentada pelo
Ministério Público Federal.
Note-se, ainda, que o total de R$29.607.994,01, apontado pelo parquet, fundamenta-se em
acórdão exarado pelo Tribunal de Contas da União (acórdão n° 3061/2001 - TC 010.530/20100), que, por conseguinte, ensejou a instauração da Tomada de Contas Especial n°
036.732/2011-7, o que fortalece o entendimento esposado por ocasião da decisão requestada
(notadamente no que toca à plausibilidade do direito alegado).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500318

Ademais, cumpre asseverar que a medida de decretação de indisponibilidade de bens tem
caráter meramente acautelatório, portanto, reversível, visando tão somente resguardar o erário
em caso de futura condenação, não tendo o condão de expropriar o bem (Resp 1204794/SP,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/05/2013).
Logo, caso reste comprovado, no decorrer da presente ação, que o montante declarado
indisponível exorbita o valor realmente devido, é plenamente possível a adequação da medida
prevista no art. 7° da Lei n° 8.429/1992 ao que for apurado durante a instrução processual.
Por todo o exposto, MANTENHO a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (fls.
664/674). Por consequência, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado (fls. 691/693).
A par disso, considerando que não há notícia sobre a concessão de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento interposto, determino o integral cumprimento da aludida decisão.
Por fim, tendo em vista que a busca realizada pela parte autora com o fim de localizar bens
móveis e imóveis (prioritariamente aqueles constantes no nome da empresa requerida - CONSTRUTORA TIISA - TRIUNFO lESA INFRAESTUTURA S/A) encontrou somente um bem móvel
e desembaraçado em nome do réu MÁRIO PEREIRA, DEFIRO o pedido de medida urgente
formulado pelo MPF, para, com fundamento no art. 798 do Código de Processo Civil:
1 - DECRETAR a indisponibilidade do veículo Hyundai Azera - placa BBC0445, ano 2012 chassi: KMHFH41HBDA238860, de propriedade de MÁRIO PEREIRA (CPF nº 006.068.04900), procedendo-se o imediato bloqueio do mesmo junto ao órgão competente;
2 - DECRETAR a indisponibilidade de bens dos demandados (JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, ULISSES ASSAD, MÁRIO PEREIRA e CONSTRUTORA TIISA - TRIUNFO lESA INFRAESTRUTURA S/A), até o limite de R$ 29.607994,01 (vinte e nove milhões, seiscentos e
sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e um centavo), valor correspondente à soma do
ressarcimento ao erário, por meio do BACENJUD".
(...)". (cf. fls. 53/56 -grifo original)
Como se vê pela transcrição da Decisão agravada, o MM. Juízo determinou a indisponibilidade
de um veículo, bem como de bens de titularidade do Agravante, "até o limite de
R$29.607.994,01 (vinte e nove milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e noventa e quatro
reais e um centavo), valor correspondente à soma do ressarcimento ao erário, por meio do
BACENJUD." (cf. fl. 56 - grifei)
Conforme reiterados precedentes jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de Justiça, a
indisponibilidade de bens deve incidir sobre os bens de modo suficiente a garantir o integral
ressarcimento de eventual prejuízo ao erário (cf. REsp 1287422/SE, Segunda Turma, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/08/2013; RESP 1281881/BA, Segunda Turma, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2012; REsp 1319515/ES, Primeira Seção, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21/09/2012).
E, ainda, que a constrição judicial não deve abranger a totalidade de bens do Agravante,
indiscriminadamente, impossibilitando-o de prover a própria sobrevivência e de seus familiares
(cf. AI 0018618-71.2013.4.01.0000/PI, Quarta Turma, Re. Des. Federal OLINDO MENEZES,
DJF1 13/02/2014, p. 135 e AI 0047115-95.2013.4.01.0000/PI, Terceira Turma, Rel. Juiz Federal
Convocado KLAUS KUSCHEL (Conv.), DJF1 p. 267).
Assim, em exame provisório, com vistas nos termos da decisão agravada e bem assim nas
razões recursais, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para
excluir do bloqueio os valores de natureza alimentar, comprovadamente provenientes de vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões e depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos
do art. 649, IV e X, do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para os fins do artigo 527, inciso V, do Código de Processo Civil.
Após, ao Ministério Público Federal.
Publique-se e intime-se.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
HABEAS CORPUS 0044825-73.2014.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 110909220144013801
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
IMPETRANTE
: MARIA DE FATIMA PERILLO
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE JUIZ DE FORA - MG
PACIENTE
: THIAGO PIRES SODRE (REU PRESO)
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DECISÃO
Maria de Fátima Perillo impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de Thiago Pires
Sodré contra ato do Juízo Federal da 4ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, que
indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pelo paciente.
Alega a impetrante que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva, de forma que o
paciente faz jus à liberdade provisória.
Aduz que a manutenção da ordem cautelar ofende o princípio constitucional da culpabilidade e
que a responsabilidade penal subjetiva só deve ser atribuída quando da comprovação, mediante um processo público e suas respectivas garantias, de dolo ou culpa do paciente.
Diz que a liberdade é a regra, que pode ser tolhida em relação ao réu indiciado apenas quando
estiver presente o periculum libertatis, o que não ocorre no caso.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória
ao paciente até sua confirmação, quando do julgamento definitivo do presente habeas corpus.
Informações prestadas às fls. 14/15v.
É o relatório. Decido.
A decisão de fls. 23/24, que houve por bem decretar a prisão preventiva do paciente em razão
da garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada.
Segundo informações prestadas pelo magistrado a quo, às fls. 14/15v, o paciente foi preso em
flagrante no dia 13/07/2014. Seu pedido de liberdade provisória foi indeferido, ao argumento de
que existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, constar na Certidão de
Antecedentes da Comarca de Juiz de Fora que ele está sob Livramento Condicional, motivo
suficiente para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que, solto, poderá evadir-se do local
de culpa e causar transtorno à instrução criminal.
Não obstante seja uma regra a presunção da inocência, e a liberdade seja um direito e um
princípio constitucional, ambos devem ser sopesados em cotejo com o dever do estado de
fornecer segurança e o direito dos cidadãos a exercerem sua cidadania em um país seguro.
O conjunto probatório carreado a estes autos não permite, em sede de cognição sumária,
autorizar a desconstrução da prisão preventiva lançada pelo juízo a quo, até porque, como
lembrado na decisão guerreada:
Em relação ao periculum libertatis, este se encontra presente na vertente ligada a garantia da
ordem pública isso em razão da extensa informação crimina, quer seja, pela existência de
condenações criminais anteriores (processo n. 145052382580 - art. 12 Lei 6368/76, fls. 16 e
processo n. 0383469-30.2013.8.13.0145 - art. 14 da Lei 10.826/03), quer seja pelos inúmeros
registros de prisão (fls. 17/19) circunstâncias que traduzem inegavelmente, aspectos ligados a
sua conduta social voltada para práticas delituosas.
Isto posto, não vejo cuidar-se de decisão genérica e excessivamente abstrata, se não de
decreto preventivo que deu razoável interpretação ao art. 312 do CPP, em contejo com os fatos
apresentados.
Indefiro o pedido liminar e determino o envio dos autos ao Ministério Público Federal para
parecer.
Tão logo retornem a esta Corte, concluam-se para julgamento.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
HABEAS CORPUS 0044939-12.2014.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 88402520144013304
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
IMPETRANTE
: LUIS CLAUDIO DOS REIS COSTA
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE FEIRA DE SANTANA - BA
PACIENTE
: DEISSIVAL TAVARES DE SOUZA DOS SANTOS (REU PRESO)
DECISÃO
Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Claudio dos Reis Costa, advogado, em favor de
Deissival Tavares de Souza dos Santos, contra ato do Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção
Judiciária de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido de liberdade provisória pleiteado pelo
paciente por entender que subsistem os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
Segundo os autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/08/2014, por ter apresentado
Carteira Nacional de Habilitação com indícios de adulteração. Na mesma ocasião, verificou-se
que ele se encontrava em liberdade provisória e possui registro de formação de quadrilha,
falsificação de documento público e estelionato.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500319

Sustenta o impetrante não estarem preenchidos os requisitos da prisão preventiva, previstos no
art. 312 do CPP. Diz que o paciente possui endereço certo, profissão definida e é réu primário,
e que, portanto, faz jus à concessão da liberdade provisória.
Alega que os fundamentos do Juízo não são suficientes para manter a segregação cautelar,
pois se baseou apenas na presunção de maus antecedentes, e, no entanto, não possui
nenhuma ação penal transitada em julgado contra ele, além de não existirem indícios de que
tentaria interferir na instrução criminal.
Por fim, requer a concessão do pedido liminar, para que seja revogada a prisão preventiva
decretada até julgamento final do presente writ.
As informações foram devidamente prestadas (fl.56).
É o relatório. Decido.
O paciente teve sua prisão em flagrante decretada em 05 de agosto de 2014. Verifico, pelas
informações prestadas pelo magistrado a quo, que a manutenção da prisão cautelar é baseada
em fortes justificativas, uma vez que o paciente está envolvido em prática reiterada de delitos,
dentre os quais o de formação de quadrilha e receptação, bem como responde a inquérito
policial pela prática de estelionato, verbis (fls. 56/56v):
Em 08.08.2014 foi proferida decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva
do flagranteado com vistas à garantia da ordem pública, considerando a informação de que o
réu responde por duas ações penais nas comarcas de cristalina/GO e formosa/GO pelos
crimes de quadrilha e receptação, respectivamente. Bem como devido à informação da suposta
prática de estelionato, associada ao fato de que o réu foi abordado com diversos cartões de
crédito em nome de terceiros, e com CNH falsa (f. 23/26).
Não obstante seja uma regra a presunção da inocência, e a liberdade seja um direito e um
princípio constitucional, ambos devem ser sopesados em cotejo com o dever do estado de
fornecer segurança e o direito dos cidadãos a exercerem sua cidadania em um país seguro.
O conjunto probatório carreado a estes autos não permite, em sede de cognição sumária,
autorizar a desconstrução da prisão preventiva lançada pelo juízo a quo. Não vejo cuidar-se de
decisão genérica e excessivamente abstrata, se não de decreto preventivo que deu razoável
interpretação ao art. 312 do CPP em cotejo com os fatos apresentados.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer.
Tão logo retornem a esta Corte, concluam-se para julgamento.
Notifique-se.
Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
HABEAS CORPUS N. 0045195-52.2014.4.01.0000/BA
RELATOR (A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
IMPETRANTE
: CAROLINE AYRES MOREIRA
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - BA
PACIENTE
: JOSE ALDEMIR DA CRUZ
Cuida-se de impetração que objetiva a concessão de liminar para sobrestar, até o julgamento
do presente habeas corpus, a tramitação da Ação Penal 4258-62-2012.4.01.3300/BA, em que
figura como réu JOSÉ ALDEMIR DA CRUZ, acusado da prática, em tese, dos crimes previstos
no artigo 1º, inciso III, do Decreto-lei 201/1967 e nos artigos 89 e 90 da Lei n. 8.666/1993, c/c
o artigo 29 do Código Penal.
Sustenta a Impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de
fundamentação da Decisão de fls. 162/163, que recusou a concessão de absolvição sumária do
Paciente, sem analisar "as teses jurídicas defensivas apresentadas, nem os documentos colacionados", limitando-se a decidir "de forma genérica (...), sob alegação de não se tratar de
circunstância que se reconheça a aplicação do artigo 397 do CPP" (fl. 46).
Alega, nesse contexto, que "autoridade judicial nem sequer, mesmo de forma sintética, fundamentou individualmente às evidentes atipicidades sustentadas em resposta à acusação
desta Paciente, não permitindo à defesa entender porque motivo será obrigada a produzir
prova instrutória quando os fatos imputados são, em tese, atípicos" (fl. 37).
Afirma que no dia 02/09/2014, às 17:00h, será realizada audiência de instrução e julgamento,
"submetendo o acusado às agruras de uma demanda criminal sem saber exatamente do que
se defender, visto que suscitou atipicidade jurídica das condutas imputadas da denúncia, além
de juntar, para comprovar o equívoco das imputações da exordial acusatória, dois anexos e
centenas de documentos até então inexistentes em inquérito policial, comprovando que os
fatos articulados na exordial ora são juridicamente atípicos por mera interpretação das leis, ora
são equivocados, já que apontavam omissão de documento devidamente saneada com a
resposta a acusação (e, portanto, não há crime)" - fls. 37/38.
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Assevera que "a fase da absolvição sumária consubstancia importante inovação legislativa,
possibilitando o julgamento antecipado da lide penal", tratando-se "de julgamento de mérito
excepcional" (fl. 38); que as decisões, "nessa fase processual, conforme estabelece o artigo
397 do Código de Processo Penal ainda são tímidas, justamente porque os magistrados ainda
não atentaram para a importância desse instituto que privilegia os princípios da dignidade
humana e da duração razoável do processo, porque quando existe manifesta exclusão da
tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade ou de punibilidade não há razão a autorizar o Estado a
submeter um indivíduo aos malefícios de um processo penal e, muito menos, a postergar seu
final, injustificadamente" (fl. 47).
Assevera que, por se tratar "de questão de ordem pública, que envolve as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais, atingindo a essência do que se pode chamar de devida marcha procedimental, a nulidade pode (e deve) ser
reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado, uma
vez que a matéria em foco não se sujeita à preclusão" (fls. 47/48); que o "alcance da irregularidade, portanto, não está condicionado à eventual demonstração concreta de prejuízo,
uma vez que se tratar de nulidade absoluta" (fl. 48).
Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações, que foram prestadas às
fls. 136/137.
DECIDO
JOSÉ ALDEMIR DA CRUZ, foi denunciado, na condição de então Prefeito do Município de
Esplanada/BA, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso III, do Decreto-lei 201/67 e dos
artigos 89 e 90 da Lei 8.666/93, em concurso de pessoas, por ter, supostamente, durante o
mandato compreendido entre os anos de 2001/2004 e 2005/2008, de malversação de "verbas
oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB", bem assim de ter dispensado licitação "fora das
hipóteses previstas em lei" (fl. 138/vº).
A denúncia (fls. 62/67), que se encontra respaldada no Relatório de Fiscalização lavrado pela
Controladoria Geral da União - CGU, pelo Laudo Contábil e "pela farta documentação carreada
nos autos", foi recebida à vista da constatação da materialidade delitiva e indícios suficientes
de autoria (Decisão de fl. 141).
Apresentada resposta escrita à acusação, por Decisão de fls. 162/163, ato ora impugnado, o
MM. Juiz Singular, não identificando hipótese de absolvição sumária, determinou o prosseguimento do feito, nestes termos que destaco:
"(...) Com o advento da Lei n. 11.719/2008, revogou-se o art. 43 do CPP, que contemplava
situações de rejeição da denúncia com exame de mérito.
Na nova sistemática, as hipóteses de rejeição da denúncia ficaram adstritas àquelas previstas
no art. 395 do referido diploma, sem prejuízo, porém, de que, após a resposta do acusado,
possa o juiz absolvê-lo sumariamente, caso verifique alguma das situações meritórias do art.
397 do CPP.
Uma vez recebida a denúncia a qual preencheu todos os pressupostos do art. 41 do Código de
Processo Penal - CPP e apresentou indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva , exaurida logicamente se encontra a fase de verificação da presença das condições necessárias à admissibilidade da ação penal.
Nesta senda, cabe apenas aferir se as alegações formuladas na resposta escrita são aptas para
conduzir a uma das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária, quais sejam: 'I - a existência
manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da
culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui
crime; IV - extinta a punibilidade do agente', nos termos do art. 397 do CPP.
Entrementes, a referida medida somente poderá ser aplicada após um juízo de certeza, devendo o feito prosseguir, caso não reste efetivamente evidenciada qualquer das situações
previstas no artigo acima citado.
No caso sob análise, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição
sumária.
Com efeito, os elementos que embasaram a denúncia expressam indícios suficientes de autoria
e materialidade de fato penalmente típico, ilícito e punível, cuja persecução está adstrita à ação
pública incondicionada, de titularidade do Ministério Público.
Noutro giro, os acusados, por intermédio da respectiva resposta escrita, não lograram comprovar, 'prima facie', a inexistência do ato a si imputado ou, ainda, a ausência de outro requisito
legal necessário à deflagração da persecução penal em juízo.
Destarte, mostra-se razoável a instauração e o prosseguimento da presente ação penal a fim
de que se apure, após a devida dilação probatória e com observância do devido processo legal,
eventual prática de ato definido legalmente como delituoso.
Ademais, os argumentos trazidos pela defesa do 1º acionado referem-se ao mérito da causa,
razão pela qual deverão ser apreciados em momento oportuno.
......................................................................................................."
(grifei)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500320

Diante desses suficientes fundamentos e narrando a denúncia fatos que constituem crime em
tese, bem assim considerando que a audiência de instrução e julgamento, por si só, não
constitui constrangimento ilegal, dela podendo valer-se o Paciente para se defender, não
identifico, em exame provisório, nulidade capaz de ensejar o sobrestamento da aludida ação
penal. Indefiro, pois, o pedido de liminar.
Comunique-se. Intimem-se.
Após, ao Ministério Público Federal.
Brasília-DF, 29 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045702-13.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0046397-47.2013.4.01.3800
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
:
NEWTON DE MELO FRANCO - ESPOLIO
ADVOGADO
:
MARCOS DE ABREU E SILVA
ADVOGADO
:
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
:
WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO
:
DIERLE JOSE COELHO NUNES
ADVOGADO
:
MARCELO DE FARIA CAMARA
ADVOGADO
:
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
PEDRO ALEXANDRE MOREIRA
ADVOGADO
:
SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS
AGRAVADO
:
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Newton de Melo Franco, com
pedido de efeito suspensivo ativo, contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 12ª. Vara da
Seção Judiciária de Minas Gerais que, em sede de ação de desapropriação para fins de
reforma agrária 46397-47.2013.4.01.3800, indeferiu seu pedido liminar de suspensão da imissão na posse do imóvel expropriando pelo INCRA.
Alega a parte agravante que a decisão do Juízo de origem foi proferida em desconformidade
com a LC 76/93, negando-lhe vigência, porquanto embasada em dados produzidos unilateralmente, em desatenção à exigência constitucional da justa e prévia indenização.
Sustenta, também, que em face da demonstração da invasão do terreno pelo MST o risco de
lesão torna-se evidente, pois não pode se valer de nenhum mecanismo processual - interditos
- para garantir que as benfeitorias lá existentes sejam mantidas incólumes até a realização de
perícia. O risco de destruição ou danificação é indiscutível, tornando inviável, caso tal ocorra, a
prova do real valor dos bens, tendo em vista que neste tipo de desapropriação, somente as
benfeitorias são pagas em dinheiro.
Diz, ainda, que a autarquia tem se mantido omissa, nada fazendo para impedir a invasão ou
garantir a idoneidade das benfeitorias existentes, ao tempo em que aduz que caso a perícia
constate ser o valor da propriedade muito superior ao da oferta inicial, o INCRA poderá desistir
da desapropriação, restando ao ora agravante somente os prejuízos da inércia e da iminente
depredação do imóvel.
Assim, assevera que a suspensão da imissão da posse se faz imperativa para: a) permitir a
defesa possessória pelo agravante; b) garantir a realização de uma perícia que apure o valor
adequado do imóvel e das benfeitorias objeto da desapropriação.
Por fim, destaca que, como se demonstrou na hipótese, a decadência já alcançou o decreto
expropriatório uma vez que o mesmo foi publicado em 29/04/2004, de modo que a partir deste
mesmo dia, no ano de 2006, se tornou caduco. Imprestável, portanto, para instruir a ação
proposta, porque fere o artigo 3º da Lei Complementar 76/93, eis que a decadência não sofre
os efeitos da suspensão e interrupção; diversamente da prescrição.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, deferindo-se a suspensão da imissão na posse, até
a plena apuração destas questões em cognição plena e exauriente, que ocorrerá com a
perícia.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, anoto que a questão relativa a alegada decadência do decreto expropriatório foi
devidamente apreciada pelo juízo a quo, na decisão agravada, tendo, elucidativamente, consignado que:
"Não há que se falar em decadência do Decreto desapropriatório, nos termos do art. 3º da LC 76/93,
porquanto seus efeitos ficaram suspensos por decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança interposto perante o Supremo Tribunal Federal. Assim, julgada improcedente tal ação, com
trânsito em julgado em 06/12/11 não se operou a alegada decadência".
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In casu, verifico a presença dos requisitos previstos no art. 527, inc. III, do Código de Processo
Civil, razão pela qual deve ser deferida a antecipação de tutela requestada.
Compulsando os autos, constato a expedição da carta de citação do agravante para "indicar
assistente técnico, formular quesitos e contestar a ação" (fl. 355), e, que por petição, cópia
juntada ao agravo às fls. 365/367, o expropriado requereu, expressamente, em 06/01/2014, a
realização de audiência e a suspensão da imissão na posse da propriedade, até que ela
ocorresse.
Levando-se em conta que nas ações de desapropriação, a discussão judicial busca a aferição
do valor da justa indenização, constitucionalmente agasalhada e que o Juízo de origem já
designou a audiência de conciliação para o próximo dia 02 de setembro (fl. 22), considero,
nesse juízo precário de cognição sumária, relevância nas alegações do presente agravo, que
reclame o excepcional deferimento de provimento liminar.
Feitas essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, e,
por conseguinte, determino a suspensão da imissão na posse do imóvel denominado "Fazenda
Limeira" pelo INCRA.
Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada para os fins do artigo 527, V, do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0046013-04.2014.4.01.0000/PA
Processo na Origem: 23750820124013906
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
: ALDEMIR DA CONCEICAO AIRES OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME CONCEICAO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aldemir da Conceição Aires Oliveira, com
pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da Vara Única da
Subseção Judiciária de Paragominas/PA que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, recebeu a petição inicial.
Alega o agravante que ele não se insere no contexto dos fatos narrados na peça inicial
articulada pelo MPF, e esta circunstância pode ser constatada de plano, sem necessidade de
detido exame, bastando para isso analisar, ainda que de forma superficial, a documentação
que instruiu a própria petição inicial.
Diz, ainda, que o órgão ministerial não agiu corretamente quando ofereceu a ação da qual se
origina o presente agravo, tendo em vista que naquele momento já dispunha de informações
oficiais, as quais noticiavam o protocolo junto ao TCM da prestação de contas de sua gestão
municipal.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender, até o julgamento final
do recurso, os efeitos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem não merece
reparos.
Preconiza o art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela MP 2.225-45/2001, que
o magistrado somente poderá rejeitar a inicial da ação de improbidade administrativa se
cabalmente demonstrada a improcedência da ação, a inexistência do ato de improbidade
administrativa ou a inadequação da via eleita.
O art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92, dispõe que:
"Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará
a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita."
Na decisão impugnada consta que há nos autos indícios de possível prática de atos de
improbidade administrativa, de modo que a inicial deve ser recebida, aplicando-se o princípio in
dubio pro societate, e permitindo às partes a completa instrução na fase processual própria.
Há, na hipótese dos autos, indícios de que o agravante tenha causado prejuízo ao erário e de
violação aos princípios basilares da Administração Pública, tais como a publicidade, a legalidade, a moralidade e a impessoalidade, o que aponta para a possível prática de atos de
improbidade administrativa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500321

Por outro lado, a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade administrativa deve
reconhecer, de plano, a existência de indícios razoáveis da prática de atos ímprobos, bem
como dos seus responsáveis e beneficiários, não necessitando, porém, analisar a existência ou
não de dolo e de boa-fé, uma vez que essas questões serão analisadas no decorrer do
processo, mediante a produção de provas.
Portanto, a decisão que recebe a ação de improbidade não precisa ser extensa, mas é
necessário que tenha um mínimo de fundamentação, ainda que concisa, como estabelece o
art. 93, IX, da Constituição Federal.
Nesse aspecto, tanto o STJ, quanto esta Corte Regional decidiram que:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. ENTENDIMENTO DIVERSO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ.
1. O tema central discutido nos autos diz respeito à análise da existência ou de indícios para
o recebimento da petição inicial de ação de improbidade administrativa.
2. A instância ordinária, soberana na avaliação dos aspectos fático-probatórios carreados aos
autos, foi clara ao consignar que o magistrado motivou sua decisão em face da presença dos
elementos necessários ao recebimento da petição inicial da ação civil pública, principalmente
pelo fato de não ter se convencido da inexistência do ato de improbidade administrativa.
3. Assim, restou atendida a contento a norma constitucional constante do inciso IX do artigo 93
da Carta de 1988, motivo pelo qual a demanda deve prosseguir para o fim de se apurar os
fatos descritos na peça vestibular.
4. Nesse contexto, a adoção de entendimento diverso acerca do que foi firmado na instância
ordinária, em relação à existência ou inexistência dos elementos necessários ao recebimento
da exordial da ação civil pública, requer o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado na via do recurso especial, ante o óbice estabelecido na Súmula 7/STJ.
5. Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º
e 9º, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior
resguardo do interesse público, posição que se ajusta ao declinado por esta Corte Superior,
incidindo o teor da Súmula 83/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AGA 1.403.624, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJE de 16/02/2012).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ART. 17, § 9º, DA LEI 8.429/92. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A magistrada a quo, examinando os fatos e fundamentos expostos na petição inicial do feito
principal, bem como os documentos que a acompanharam, constatou a presença de indícios
da responsabilidade de todos os demandados na suposta ausência de prestação de contas ou
prestação irregular de recursos repassados pela União à Secretaria de Saúde do município de
Belém/PA e na suposta falta de verbas e de estrutura para o funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde, que podem ter ensejado prejuízo ao erário e violação de princípios da
administração pública.
2. Conquanto os agravantes aleguem que os fatos que poderiam ensejar a caracterização de
improbidade administrativa são aqueles referidos no Relatório 7029 do DENASUS, uma vez
que o Relatório 4113 resultou de uma avaliação da aplicação de recursos financeiros transferidos pela União em 2005 e 2006, certo é que a decisão agravada expressamente consignou
que a ausência de prestação de contas foi constatada durante as gestões de 2002 a 2007,
período em que eles exerceram os cargos de prefeito e de secretário municipal de saúde.
3. A jurisprudência dos tribunais não exige uma descrição pormenorizada da ação de cada
requerido para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa. Precedente desta Corte.
4. A Lei de Improbidade Administrativa, na fase de admissibilidade da ação, exige do juiz maior
rigor nos fundamentos, não para aceitar, mas para rejeitar a ação. Se o magistrado, no juízo
prévio de delibação, que caracteriza a fase preliminar da ação de improbidade, não verifica a
presença de qualquer das hipóteses de inadmissão da ação (art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92),
deve
receber
a
inicial
e
dar
regular
prosseguimento
ao
feito.
5. À vista de toda a narrativa constante da inicial e dos documentos que a instruem, não é
possível, antes da instrução processual, sustentar a tese de inexistência de atos ímprobos
imputados aos agravantes, pelo que a decisão agravada não merece reparo.
6. Agravo de instrumento não provido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0040962-46.2013.4.01.0000/PA; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Monica Sifuentes, e-DJF1 de 02/05/2014, p. 257)
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
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1. O despacho que recebe a petição inicial, precedido que é de defesa escrita da parte, deve
evidentemente ser fundamentado, mas não de forma exaustiva e exauriente, pois terá pela
frente, ainda, toda a instrução, ao cabo da qual dar-se-á o veredicto final. A exigência de
fundamentação cerrada e aprofundada somente é indispensável quando a decisão rejeita a
ação de improbidade, pois aí finda estará a relação processual (Lei 8.429/1992 - art. 17, §
8º).
2. Desprovimento do agravo de instrumento.
(TRF1. Numeração Única: AG 0001442-79.2013.4.01.0000/BA; Quarta Turma, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, e-DJF1 de 13/03/2014, p. 336).
No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, na medida em que
restou afirmada a existência de indícios suficientes da prática do ato de improbidade administrativa questionado para autorizar o processamento da ação.
Dessa forma, mostra-se perfeitamente admissível o processamento da ação, sendo que na
fase instrutória será aferida a responsabilidade do agravante, com a observância do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Ressalto, ainda, que os argumentos deduzidos pelo agravante em suas razões recursais serão
examinados, com maior profundidade, por ocasião do julgamento do presente agravo.
Por fim, as questões relativas às prejudiciais de mérito, assim como ao mérito propriamente
dito, devem ser dirimidas na ação originária, após a instrução processual, tendo em vista que
a solução definitiva dessa matéria só seria possível após o exame aprofundado de provas,
colhidas e a colher, na fase instrutória.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, e,
por conseguinte, mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz a quo, ao tempo em que lhe solicitem informações.
Intime-se o agravado, para os fins do art. 527, V, do Código de Processo Civil.
Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília-DF, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0046579-50.2014.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 255448020144013800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
: AECIO SILVA JARDIM
ADVOGADO
: WILLIAN PIRES DA SILVA E OUTROS
AGRAVADO
: JUSTICA PUBLICA
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por Aécio Silva Jardim, em face de despacho do Juízo Federal da 4ª. Vara Única da Seção
Judiciária de Minas Gerais que, nos autos da ação de restituição de coisas apreendidas 2554480.2014.4.01.3800, à luz do artigo 120 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de
restituição de 1 (um) cheque e de 2 (dois) certificados de origem e propriedade de animais, ao
fundamento de não restar atendido o comando do art. 118 do CPP.
Alega a parte agravante, em síntese, que se encontra sem a posse dos indigitados certificados,
os quais constituem instrumento hábil para comprovação da posse dos animais, necessário,
por exemplo, para trasladá-los por rodovias.
Sustenta, ainda, que o cheque mencionado foi utilizado para aquisição de um imóvel e que por
conta da apreensão desse título não pode destiná-lo ao que se pretendia, encontrando-se o
negócio jurídico inacabado, pendente da documentação para sua conclusão, razão pela qual
entende configurada a iminência de dano de difícil e incerta reparação.
Por fim, aduz que a decisão agravada, ao indeferir seu pleito, não demonstrou os indícios de
sua possível ilicitude, elemento intrínseco à manutenção da combatida apreensão, pelo que
pugna pela reforma da supracitada decisão, deferindo-lhe o pedido de restituição dos citados
documentos.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, constato que a decisão agravada não merece reparos.
Para a concessão do efeito suspensivo, previsto no art. 558 do CPC,
cumpre ao agravante demonstrar a presença simultânea de relevante fundamentação e da iminência
de lesão grave e de difícil reparação, decorrente da efetivação da decisão recorrida.
In casu, neste juízo precário de cognição sumária, não vislumbro, a princípio, relevância nas alegações do presente agravo que reclame o excepcional deferimento de provimento liminar, sobretudo
porque não se podem desconsiderar, neste momento, os fundamentos contidos tanto na decisão
agravada quanto nas informações prestadas pelo Juízo a quo, abaixo reproduzidas:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500322

"De acordo com o disposto no artigo 118 do 'codex' Processual Penal, enquanto necessárias à
instrução processual e não transitada em julgada a sentença, as coisas apreendidas não
poderão ser restituídas aos respectivos proprietários, competindo ao juízo a verificação quanto
à pertinência da manutenção delas sob a custódia do Estado.
[...], da análise do quanto demonstrado nos presentes autos e dos elementos probatórios já
produzidos nos demais procedimentos que guardam relação com as investigações encetadas
pela Polícia Federal e compiladas naquela operação, não é possível se extrair com a segurança necessária ao deferimento do pleito a origem dos recursos confiscados.
[...] o material probatório já produzido demonstra, em juízo primário, que aquele investigado, na
qualidade de ex-prefeito do município de Araçuai/MG, manteve com os dirigentes do IMDC um
esquema voltado à obtenção de vantagens econômicas ilícitas mediante o desvio de verbas
públicas originariamente destacadas para a execução de programas de inclusão social e
fomento ao desenvolvimento, mormente as direcionadas ao PROJOVEM.
Em que pese afirmar que o numerário expresso no cheque apreendido é originário do negócio
jurídico envolvendo uma fazenda, não é certo e incontestável que tal valor não guarda consonância com o rendimento das atividades que estão sob investigação.
O mesmo se conclui com relação aos certificados que almeja devolução, porquanto são
comprovantes da propriedade de dois animais, não se desincumbindo o requerente de mensurar seu valor patrimonial e apresentar qualquer prova que os destaquem do proveito advindo
da pretensa empreitada delitiva, em tese altamente lucrativa." (fls. 14/15.)
Em abono à tese esposada pelo Juízo de origem, colaciono excertos de julgados deste TRF1
que, mutatis mutandis, aplicam-se ao caso em tela, verbis:
PROCESSUAL PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS - INQUÉRITO EM ANDAMENTO - BENS NÃO PERICIADOS - INTERESSE AO
PROCESSO - DESCABIMENTO - ARTS. 118 E 120 DO CPP - REALIZAÇÃO DE BACKUP
NOS HD'S APREENDIDOS - POSSIBILIDADE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I - Comprovada a propriedade, não mais interessando ao processo, pode a coisa apreendida
ser restituída ao requerente, quando não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, na
forma dos arts. 118 e 120 do CPP.
II - Inconcluso o Inquérito Policial, pendente a realização de diligências e não periciados os
bens apreendidos, incabível, por ora, sua restituição, nos termos do art. 118 do Código Penal,
uma vez que persiste seu interesse para o processo.
Omissis.
Numeração Única: 0005572-84.2010.4.01.3600
(TRF1. ACR 2010.36.00.004095-8/MT; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Assusete magalhães,
e-DJF1 de 30/06/2010, p. 103 - destaques nossos).
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CAMINHONETE. PROPRIEDADE COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVIMENTO.
Omissis.
3. É firme o entendimento jurisprudencial de que a restituição de coisas apreendidas, seja na
fase inquisitória, seja na fase processual, pressupõe o preenchimento, pelo requerente, de três
requisitos cumulativos: prova cabal da propriedade (art. 120, caput, do Código de Processo
Penal); desinteresse processual na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo
Penal); e não-classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II,
do Código Penal. [Destaque nosso.]
Omissis.
[TRF1. Numeração Única: ACR 0000323-21.2011.4.01.3600/MT; Terceira Turma, Rel. Des.
Federal Tourinho Neto, e-DJF1 de 14/12/2012, p. 1.234).
Por fim, ressalto que as questões suscitadas nas razões de agravo serão examinadas com
maior profundidade por ocasião do seu julgamento.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de
instrumento, por não vislumbrar na hipótese a presença dos requisitos estabelecidos no art.
527, III c/c o art. 558, caput, ambos do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem.
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
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HABEAS CORPUS 0046623-69.2014.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 318652520144013803
RELATOR (A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
IMPETRANTE
: DANIELA ALVES VIALI
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
PACIENTE
: LUCIANO FARIA DE ANDRADE HORTA
DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO FARIA DE
ANDRADE HORTA, com a finalidade de promover o trancamento da Ação Penal 003186525.2014.4.01.3803/MG, que tramita perante o Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária
de Uberlândia/MG.
O impetrante esclarece que o paciente foi denunciado, juntamente com outros acusados, pela
suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º da Lei 8.176/91 e art. 55 da Lei 9.605/98, uma
vez que, na qualidade de 01 (um) dos gestores da empresa CERÂMICA MONTE AZUL LTDA;
realizaram extração de "argila" sem autorização do Departamento Nacional de Pesquisas
Minerais - DNPM, no período de 09/01/2009 a 06/08/2012, no município de Capinópolis/MG.
Informa que a CERÂMICA MONTE AZUL LTDA não possui qualquer autorização de exploração
mineral em seu nome, mas que detêm o direito de exploração outorgado à CERÂMICA GARDÊNIA LTDA, transferido por Instrumento Particular de Cessão de Direito.
Afirma falta de justa causa para a ação penal, por atipicidade da conduta do paciente.
Requer o deferimento de liminar, para determinar a suspensão do curso da Ação Penal
0031865-25.2014.4.01.3803/MG.
Examinando os autos, não vejo como deferir o pedido formulado nesta sede de cognição
sumária, uma vez que os documentos juntados pelo impetrante não demonstram, ainda que de
forma indireta, que possuía autorização/outorga, pelo órgão competente, para explorar os
supracitados recursos naturais.
Por outro lado, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos não substitui a outorga conferida
pelo órgão competente. Sequer possui eficácia erga omnes.
Com estas considerações, indefiro o pedido de liminar.
I.
Solicitem-se as informações.
Com as informações, remetam-se os autos à Procuradoria Regional da República da 1ª Região.
Oportunamente, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Brasília-DF, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
HABEAS CORPUS 0046628-91.2014.4.01.0000/MG
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
IMPETRANTE
: DIEGO TOLEDO DAMASCENO
IMPETRANTE
: DIOGO TOLEDO DAMASCENO
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE POUSO ALEGRE - MG
PACIENTE
: DIEGO TOLEDO DAMASCENO (REU PRESO)
PACIENTE
: DIOGO TOLEDO DAMASCENO (REU PRESO)
DECISÃO
Cuida-se de impetração, em causa própria, em que DIEGO TOLEDO DAMASCENO e DIOGO
TOLEDO DAMASCENO, acusando a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de
prazo na instrução criminal, requerem, liminarmente, a concessão de liberdade provisória.
Por meio das informações de fls. 21/23, esclarece a Autoridade Impetrada que os Pacientes,
que são acusados da prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II,
do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, na forma do artigo 69 do mesmo
Diploma, e no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, foram denunciados em 22/03/2013.
Esclarece, também, que DIEGO TOLEDO DAMASCENO foi preso em flagrante em 19/01/2013
e teve a prisão preventiva decretada em 13/02/2013, enquanto DIOGO TOLEDO DAMASCENO, que se encontrava foragido e teve que ser citado por edital, somente foi preso em
27/05/2013.
E, ademais, que a Ação Penal 700-70.2013.4.01.3810/MG teve curso regular, tendo sido
necessária a expedição de Cartas Precatórias para oitiva de várias testemunhas, tanto da
defesa quanto da acusação, foi conclusa para sentença em 05/08/2014.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500323

Diante disso, em face do enunciado da Súmula 52/STJ e da pacífica jurisprudência da espécie,
em exame provisório, indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se. Intimem-se.
Após, ao Ministério Público Federal.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046677-35.2014.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0000864-16.2013.4.01.3202
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
AGRAVANTE
:
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
NALDIR FRANCO HAYDEN
AGRAVADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
MARCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
por MAQMOTOS MÁQUINAS E MOTORES E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz
Federal Márcio André Lopes Cavalcante, da Subseção Judiciária de Tefé/AM, que nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 0000864-16.2013.4.01.3202, indeferiu
pedido de desbloqueio de valores que excederam o quantum determinado pela decisão por
mim proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0061776-79.2013.4.01.0000/AM.
É o breve relatório. Decido.
A decisão agravada já foi objeto do Agravo de Instrumento 39149-47.2014.4.01.0000/AM,
também distribuído à minha relatoria, no qual o Juiz Federal Renato Martins Prates, na qualidade de Relator Convocado, proferiu o seguinte decisum:
(...)
De acordo com a decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento 006177679.2013.4.01.0000/AM, a eminente Relatora decretou a indisponibilidade de bens dos ora
agravantes em quantidade suficiente a garantir o ressarcimento integral do valor questionado
no feito principal (R$ 55.486,04), excluídos todos os valores relativos a salários, bem como a
saldos de caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, capital de giro
e pagamentos de obrigações trabalhistas e tributárias, até o julgamento daquele recurso.
O provimento jurisdicional acima mencionado foi postulado pelo Ministério Público Federal depois de
ter sua pretensão totalmente indeferida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Tefé/AM.
Com efeito, deve-se ter em vista que a decisão liminar proferida em segundo grau de jurisdição
substitui, ao menos por ora, a decisão de primeiro grau que havia negado ao Ministério Público
Federal a pretensão de indisponibilidade de bens dos requeridos no feito principal.
Muito embora seja uma decisão de caráter provisório, não há qualquer dúvida quanto à sua
eficácia, alcance e limites.
Não obstante a clareza e precisão dos seus termos, o juiz de 1º grau decidiu, por sua própria
conta, aumentar o limite estabelecido pela Relatora (R$ 55.486,04), desconsiderando completamente a autoridade da decisão por ela proferida, decisão esta que se ateve aos limites do
pedido formulado pelo Ministério Público Federal nas razões recursais do agravo de instrumento 0061776-79.2013.4.01.0000/AM.
Diante desse quadro, estando as partes sob a égide da decisão liminar proferida em segundo
grau de jurisdição, é inadmissível o que juízo de origem não dê fiel cumprimento à determinação emanada do órgão judiciário hierarquicamente superior.
Com essas considerações, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para, sobrestando os efeitos da decisão ora agravada até o julgamento deste recurso, determinar o fiel
cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento 006177679.2013.4.01.0000/AM.
Dê-se ciência desta decisão ao ilustre prolator da decisão agravada para imediato cumprimento, com urgência.
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual desta Corte, verifico que o juiz
prolator da decisão ora agravada a reconsiderou.
Não obstante o AG 39149-47.2014.4.01.0000/AM ter sido interposto por apenas alguns dos
réus do feito principal, o juiz aplicou a determinação emanada desta Corte aos demais.
No que interessa ao presente recurso, transcrevo os seguintes excertos da decisão reconsiderada:
(...) Destarte, em respeito à decisão do TRF1ª, determino o imediato cumprimento da ordem de
desbloqueio dos valores que excedam ao quanto de R$ 55.486,04 indicado na exordial, o que
se dará, por medida de razoabilidade e proporcionalidade, da seguinte forma:Requerido GILBERTO TÁVORA DA SILVA: desbloqueio integral de sua conta corrente no Banco do Brasil/S/A
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e desbloqueio parcial de sua conta corrente no Banco Bradesco da quantia de R$ 47.427,54
(Quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e quatro centavos),
deixando-se bloqueados apenas R$ 8.058,50 (oito mil e cinqüenta e oito reais e cinquenta
centavos);(...) Requerido MAQMOTO - MÁQUINAS E MOTORES LTDA: desbloqueio integral
de sua conta corrente no Banco Itaú Unibanco e no Banco Bradesco e desbloqueio parcial de
sua conta corrente no Banco do Brasil da quantia de R$ 47.427,59 (Quarenta e sete mil,
quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e nove centavos), deixando-se bloqueados
apenas R$ 8.058,45 (oito mil e cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)Requerido
SOTEMAQ SOCIEDADE TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA: desbloqueio integral de sua conta
corrente no Banco da Amazônia, Banco Bradesco e banco Itaú Unibanco e desbloqueio parcial
de sua conta corrente no Banco do Brasil da quantia de R$ 7.079,59 (sete mil e setenta e nove
reais e cinqüenta e nove centavos), deixando-se bloqueados apenas R$ 8.058,45 (oito mil e
cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos);(...);Requerido WALTER HAYDEN TÁVORA
DA SILVA: desbloqueio integral de sua conta corrente no Banco Itaú Unibanco, Banco da
Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco e desbloqueio parcial
de sua conta corrente no Banco Safra da quantia de R$ 47.427,59 (Quarenta e sete mil,
quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e nove centavos), deixando-se bloqueados
apenas R$ 8.058,45 (oito mil e cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos);Intimem-se.
Cumpra-se.
Como visto, no que diz respeito aos ora agravantes, o magistrado de 1º grau já procedeu ao
ajuste do provimento judicial ora questionado aos termos da decisão por mim proferida nos
autos do AG 0061776-79.2013.4.01.0000/AM, de modo que fica prejudicado o julgamento do
presente agravo de instrumento.
Assim, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, c/c o inciso XXIV do art. 29 do Regimento
Interno desta egrégia Corte, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Publique-se. Intimem-se. No momento oportuno, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo
de origem, nos termos da Resolução PRESI/SECJU 18, de 23/08/2012.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047352-95.2014.4.01.0000/AP
Processo Orig.: 0001537-87.2014.4.01.3100
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE
:
MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA
ADVOGADO
:
MAURICIO SILVA PEREIRA E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por Marcos José Reategui de Souza, em face de despacho do Juízo Federal da 1ª. Vara da
Seção Judiciária do Amapá, que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa
01537-87.2014.4.01.3100, consignou, litteris:
"1 - Nada a prover quanto a petição de fls. 3406-3407, uma vez que o réu foi devidamente
citado e o seu mandado de citação, devidamente cumprido (fl. 3349), foi juntado aos autos em
16/5/2014, tendo expirado o prazo para contestação em 9/6/2014, já computado o período de
suspensão dos prazos decorrentes da inspeção anual desta vara.
2 - Decreto a revelia do réu, considerando a certidão de fl. 3404" (fl. 11).
Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada, ilegalmente, decretou sua revelia,
mesmo em se tratando de ação híbrida, dado seu caráter punitivo, a qual não comporta a
decretação combatida, face ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, também amparados pela lei de improbidade.
Diz, ainda, que apresentou defesa preliminar, onde alegou ausência de justa causa para o
recebimento da referida ação, tendo, inclusive, instruído a peça com documentos, provas e
requerimentos, pelo que, deveria o Juízo a quo, pelos mesmos argumentos da liminar que
suspendeu o processamento de ação penal, oriunda da mesma operação da Polícia Federal
que ensejou a presente ação de improbidade, ter tomado a defesa preliminar no lugar da
contestação.
Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para, reformando a decisão
agravada, afastar os efeitos da revelia, bem como converter em contestação a manifestação
preliminar apresentada.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão agravada não merece reparos.
Para a concessão do efeito suspensivo, previsto no art. 558 do CPC, cumpre ao agravante
demonstrar a presença simultânea de relevante fundamentação e da iminência de lesão grave
e de difícil reparação, decorrente da efetivação da decisão recorrida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500324

In casu, neste juízo precário de cognição sumária, não vislumbro, a princípio, relevância nas
alegações do presente agravo que reclame o excepcional deferimento de provimento liminar,
sobretudo porque não se podem desconsiderar, neste momento, os fundamentos contidos na
decisão agravada.
Noutro lanço, não vislumbro a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, tendo em vista
que houve a determinação pelo Juízo de origem da especificação de provas.
Corroborando o entendimento supra, colaciono julgado da Terceira Turma desta Corte, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVELIA. APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I - O prazo para contestar é peremptório, contudo, não obstante haver decretado a revelia do
agravante, o Juiz minorou seus efeitos quando resguardou o seu direito de produzir provas.
II - Aplica-se a Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, eis que a Reclamação
2.138-6/DF - STF foi decidida em controle abstrato de constitucionalidade, não possuindo efeito
vinculante ou eficácia erga omnes. Precedentes do STF, do STJ e do TRF da 1ª Região.
III - Agravo de instrumento desprovido.
(TRF1. Numeração Única: AG 0024797-21.2013.4.01.0000/BA; Terceira Turma, Rel. Des. Federal Cândido Ribeiro, Relator Convocado Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio, eDJF1 de 25/10/2013, p. 241 - destaques nossos).
Por fim, ressalto que as questões suscitadas nas razões de agravo serão examinadas com
maior profundidade por ocasião do seu julgamento.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de
instrumento, por não vislumbrar na hipótese a presença dos requisitos estabelecidos no art.
527, III c/c o art. 558, caput, ambos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
HABEAS CORPUS 0047638-73.2014.4.01.0000/MA
RELATOR (A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
IMPETRANTE
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE BACABAL- MA
PACIENTE
: GILBERTO DOS SANTOS MONTEIRO (REU PRESO)
DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILBERTO DOS
SANTOS MONTEIRO contra ato do Juízo Federal da Vara da Subseção Judiciária de Bacabal/MA, que, nos autos da Ação Penal 005615-95.2013.4.01.3703/MA, ao prolatar sentença
condenatória em desfavor do paciente, infligindo-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, no regime fechado, manteve sua prisão preventiva, decretada em 23/08/2013.
O impetrante afirma que a prisão cautelar do paciente foi mantida, no bojo da sentença penal
condenatória, sem a devida fundamentação.
Pelo que consta da sentença condenatória, a prisão preventiva do paciente foi mantida em
razão da subsistência dos motivos que ensejaram sua decretação, com destaque à periculosidade demonstrada pelos réus durante a ação delituosa, traduzida no comportamento frio
e modo de execução do delito, uma vez que portando arma de fogo e em pleno horário de
atendimento ao público, executaram a ação criminosa.
A gravidade do delito, associada à periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi,
são motivos que se mostram suficientes para justificar a decretação ou manutenção da custódia cautelar do paciente.
Nesse contexto, não vislumbro, pelo menos neste exame preliminar, qualquer teratologia ou
manifesta ilegalidade que justifique o deferimento da medida postulada pelo impetrante.
Indefiro, pois, o pedido de liminar.
I.
Solicitem-se as informações.
Após, à Procuradoria Regional da República da 1ª Região.
Oportunamente, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
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HABEAS CORPUS 0048650-25.2014.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 42163720094013811
RELATOR (A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
IMPETRANTE
: HERMES VILCHEZ GUERRERO
IMPETRANTE
: GERALDO AUGUSTO NAVES BARNARDES MAGALHAES
IMPETRANTE
: TATIANA MARIA BADARO BAPTISTA
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE DIVINOPOLIS - MG
PACIENTE
: DORVALINO ANTONIO DE OLIVEIRA (REU PRESO)
DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DORVALINO ANTONIO DE OLIVEIRA contra ato do Juízo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de
Divinópolis/MG, que, ao prolatar sentença nos autos da Ação Penal 2009.38.11.004222-6/MG,
condenou o paciente ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, no regime semiaberto, além de decretar sua prisão preventiva (fls. 443/449).
Os impetrantes esclarecem que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal em
19/08/2009, juntamente com outros 02 (dois) acusados, pela suposta prática do delito capitulado no art. 1º, I e III, da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal.
Informam que o Juízo impetrado, ao prolatar sentença condenando o paciente ao cumprimento
da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, decretoulhe a prisão preventiva, negando-lhe a possibilidade de recorrer em liberdade, não obstante ter
respondido a todos os atos do processo em liberdade.
Afirmam que a prisão cautelar do paciente foi decretada sem a demonstração concreta da sua
necessidade, à luz do que estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo no
que diz respeito ao requisito relativo ao periculum libertatis.
Sustentam a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o regime inicial do cumprimento
da pena a qual foi condenado.
Requerem o deferimento de liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente (fls. 2/7).
A prisão cautelar é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada quando
demonstrada, concretamente, uma ou mais daquelas circunstâncias previstas no art. 312 do
Código de Processo Penal.
No caso presente, entendo que a decisão impugnada não está suficientemente fundamentada, uma
vez que não demonstra, de forma concreta, a existência de qualquer dos requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, uma vez que limitada aos seguintes fundamentos:
Apenas DORVALINO não poderá recorrer em liberdade, pois sua periculosidade, para os cofres
públicos, para a sociedade, como mau exemplo de sonegação e fraude, é manifesta. Não há como
se proteger a ordem pública minimamente se criminosos podem sonegar e sonegar e se enriquecer
e obter poder e tudo mais, diante dos olhos arregalados da lei, sem que ela não faça nada. Sabemos
que, para outros crimes, neste país, o criminoso já estaria "justiçado" num canto da cela. (fl. 448-v)
Por outro lado, a desnecessidade da prisão cautelar do paciente assume compleição mais
relevante, quando se tem noticiado que ele respondeu, solto, por pelo menos 05 (cinco) anos,
a todos os atos da ação penal de fundo.
Com estas considerações, defiro o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva do
paciente, decretada nos autos da Ação Penal 2009.38.11.004222-6/MG, até o julgamento do
mérito do mandamus.
I.
Comunique-se, imediatamente, a autoridade apontada coatora, pelo meio mais expedito, para
as providências cabíveis, solicitando-lhe, na oportunidade, as informações pertinentes, que
deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias.
Recebidas as informações, remetam-se os autos à Procuradoria Regional da República da 1ª
Região.
Oportunamente, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Brasília-DF, 29 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
HABEAS CORPUS 0048935-18.2014.4.01.0000/MT
Processo na Origem: 31941320144013602
RELATOR (A)
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
IMPETRANTE
: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
IMPETRADO
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
PACIENTE
: MATEUS BARBOSA SANDER (REU PRESO)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500325

DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS BARBOSA
SANDER contra ato do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da sua prisão preventiva, nos autos da Petição
Criminal 0003194-13.2014.4.01.3602/MT.
O impetrante alega excesso de prazo para conclusão da instrução criminal nos autos da Ação
Penal 0001547-80.2014.4.01.3602, considerando que o paciente já se encontra preso preventivamente há mais de 150 (cento e cinqüenta dias).
Afirma que o motivo que levou à decretação da prisão cautelar do paciente ¯ ausência de
residência fixa ¯ tornou-se insubsistentes, uma vez que sua família já se dispôs a acolhê-lo,
declinando o endereço no qual poderá ser encontrado.
Defende que a prisão cautelar do paciente se mostra mais gravosa do que a de eventual
condenação, que, caso ocorra, lhe permitirá o cumprimento da pena no regime semiaberto.
Requer o deferimento de liminar, para restituir a liberdade ambulatorial do paciente.
Não vejo como deferir o pedido formulado pelo impetrante nesta sede primeira e precária de
cognição sumária, uma vez que não se pode desconsiderar, neste exame preliminar, que o
processo relativo à Ação Penal 0001547-80.2014.4.01.3602 foi suspenso, por um determinado
período, em razão de incidente de insanidade mental suscitado pelo paciente.
Por outro lado, a prisão cautelar do paciente não fora decretada com fundamento único na falta
de residência fixa, mas com base nas declarações prestadas no seu interrogatório, no qual
confessou sua pretensão de se evadir do distrito da culpa.
Devo destacar, por fim, que não pode prevalecer a aventada incompatibilidade entre a prisão
cautelar e eventual regime menos gravoso que poderá ser imposto por sentença condenatória,
uma vez que fundada em juízo de probabilidade, sem idoneidade para promover a revogação
da prisão preventiva do paciente.
Com estas considerações, indefiro o pedido de liminar formulado pelo impetrante, sem prejuízo do
exame mais acurado da questão na oportunidade do julgamento do mérito do mandamus.
I.
Solicitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias.
Com as informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria Regional da República da 1ª Região.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Brasília-DF, 1º de setembro de 2014.
Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora

COORDENADORIA DA 4ª TURMA
ACÓRDÃOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0006505-22.2012.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0030059-73.2009.4.01.3400
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO DE
MENEZES
AGRAVANTE
:
SERGIO DIAS FRANCO
ADVOGADO
:
AUGUSTO BARRILES
ADVOGADO
:
CARLOS ANTONIO REIS
ADVOGADO
:
MÁRCIA RAMOS REIS
ADVOGADO
:
GILDASIO FIGUEIREDO HOLANDA
AGRAVADO
:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
:
AUGUSTO BARRILES
ADVOGADO
:
MARCOS ANTONIO TAVARES MARTINS
ADVOGADO
:
WELLINGTON DIAS DA SILVA
ADVOGADO
:
FLAVIO ROBERTO FAY DE SOUZA
ADVOGADO
:
ARLINDO GOMES DE LIMA
ADVOGADO
:
KARINA SPERIDIAO RIBEIRO
ADVOGADO
:
EMILIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO
DE PEÇAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA
DA NECESSIDADE DA PROVA.
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1. Na dúvida acerca da oportunidade da produção da prova, deve-se, num juízo de razoabilidade, optar pelo deferimento, dentro dos padrões da ampla defesa, incumbindo à parte,
entretanto, demonstrar a sua necessidade, em face da causa de pedir, o que não ocorre no
caso, visto que a produção da prova documental requerida não tem pertinência para a finalidade de desconstituir os fundamentos da ação de improbidade, cuja inicial se pauta em
degravações da escutas telefônicas e em outras provas documentais.
2. Agravo de instrumento desprovido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao agravo de instrumento, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 12 de agosto de 2014.
Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0028163-68.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0002641-46.2013.4.01.3813
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
AGRAVANTE
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
HELDER MAGNO DA SILVA
AGRAVADO
:
EDMILSON SOARES DOS SANTOS
AGRAVADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGRAVADO
:
LUIZ CARLOS CORREA
AGRAVADO
:
MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG
AGRAVADO
:
CONSTRUTORA FEAC LTDA
AGRAVADO
:
PLUS COMUNICACAO VISUAL LTDA
AGRAVADO
:
MARCOS VINICIUS SILVA ANDRADE
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA.
1. Nas ações de improbidade administrativa, o pedido cautelar de indisponibilidade de bens tem
o objetivo de assegurar a reparação de eventual dano aos cofres públicos, no caso de futura
condenação.
2. A relevância da fundamentação, em princípio, decorre da presença de fortes indícios da
prática de atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito ou dano ao
erário. O risco de dano irreparável, presumido em face dos atos imputados, embora não precise
da prova de dilapidação do patrimônio pelo agente, conforme comando do art. 7º da Lei
8.429/1992, em atendimento à determinação do art. 37, § 4º, da Constituição, não pode ser
imputado a quem a própria inicial da ação informa que não recebeu os valores repassados pela
União, afastando a premissa da apropriação de valores.
3. Desprovimento do agravo de instrumento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao agravo de instrumento, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 003330808.2013.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0004859-68.2013.4.01.4000
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
EMBARGANTE
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA
EMBARGADO
:
ACORDAO DE FLS. 99/106
AGRAVANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
:
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
JOSUE SOARES DA SILVA
AGRAVADO
:
GEORGE ALMEIDA LOPES BEZERRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500326

EMENTA
IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO.
1. Contém o acórdão, na linha de precedentes da Turma, manifestação expressa e fundamentada acerca da desnecessidade da indisponibilidade de bens, como medida cautelar, em
montante que não guarde proporcionalidade com o suposto dano ao erário, numa referência
per capita, em ordem a não ser prodigalizada a indisponibilidade.
2. Não se registra nenhuma contradição no julgado, somente admissível se houvesse incompatibilidade lógica entre os fundamentos do acórdão, ou entre estes e a sua conclusão,
situações não ocorrentes na espécie.
3. A irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento, na perspectiva da rediscussão de
tema debatido, em dimensão infringente, ou no mero intuito formal, puro e simples, de fazer
prequestionamento, sem amarras na discussão de mérito, não pode ser veiculada com sucesso
em embargos de declaração.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma rejeitar os embargos de declaração, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 004715747.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0056591-43.2012.4.01.3800
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
EMBARGANTE
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR (A)
:
ANDREA LYRIO RIBEIRO DE SOUZA
EMBARGADO
:
ACORDAO DE FLS. 305/313
AGRAVANTE
:
MARIA AUXILIADORA BASTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
GILBERTO AYRES MOREIRA
ADVOGADO
:
ELISA SILVA RIBEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
MARIANA HELENA ARRUDA E SILVA
ADVOGADO
:
LUCIANO SANTOS LOPES
ADVOGADO
:
RENATO MARTINS MACHADO
ADVOGADO
:
LEONARDO DE CARVALHO BARBOSA
ADVOGADO
:
CARLOS HENRIQUE ALVARENGA URQUISA MARQUES
ADVOGADO
:
CARLOS LUIZ DE LIMA E NAVES
AGRAVADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
1. No cenário dos embargos de declaração (art. 535 - CPC), a omissão é a falta de manifestação do julgado sobre ponto em que o seu pronunciamento se impunha, obrigatoriamente,
dentro da dinâmica do recurso, situação não ocorrente na espécie.
2. O voto e o acórdão analisaram a questão da rejeição da inicial, em face de toda a documentação apresentada pelo autor da ação, donde se extraiu que o ato imputado à parte,
supostamente ímprobo, assim não se caracterizava, independentemente de diligências e/ou
provas, manifestando-se expressamente acerca do tema.
3. Se o embargante tem compreensão diversa dos fatos, a circunstância não traduz omissão,
senão uma intenção revisional dos seus próprios fundamentos, numa dimensão nitidamente
infringente, a ser levada à instância superior.
4. Embargos de declaração rejeitados.
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LIZAÇÃO DE SAQUES IRREGULARES EM CONTAS DE FGTS. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. IMPOSSILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DE SAQUES POR DEPOIMENTOS DE DIRETORES DE
EMPRESAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O presente agravo de instrumento foi conhecido na decisão que atribuiu o efeito suspensivo.
Na ocasião, ficou estabelecido que houve falhas no sistema de informática, impedindo o envio
apropriado do recurso digitalizado.
2. A decisão agravada, ao indeferir a produção de provas requerida pelo agravante, encontrase suficiente fundamentada, embora concisa.
3. Há, de fato, divergência quanto aos valores dos saques irregulares. Para fins de preservação
do princípio da ampla defesa, a prova pericial contábil mostra-se essencial.
4. A regularidade de alguns saques não pode ser demonstrada pelo depoimento dos diretores
de empresas. A prova é documental e admite, como bem defende o agravante, somente a
análise técnica contábil.
5. Agravo parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma dar parcial provimento ao agravo de instrumento, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 25 de agosto de 2014.
Juiz Federal PABLO ZUNIGA DOURADO
Relator Convocado
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0064961-28.2013.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0011896-58.2012.4.01.3200
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
AGRAVANTE
:
SIMONE ALMEIDA RABELO
ADVOGADO
:
CLÁUDIA MARIA RABELO
ADVOGADO
:
SUZANA ALMEIDA RABELO
AGRAVADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
THALES MESSIAS PIRES CARDOSO
EMENTA
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
1. O despacho que recebe a petição inicial, precedido que é de defesa escrita da parte, deve
evidentemente ser fundamentado, mas não de forma exaustiva e exauriente, pois terá pela frente,
ainda, toda a instrução, ao cabo da qual dar-se-á o veredicto final. A exigência de fundamentação
cerrada e aprofundada somente é indispensável quando a decisão rejeita a ação de improbidade,
pois aí finda estará a relação processual (Lei 8.429/1992 - art. 17, § 8º).
2. Desprovimento do agravo de instrumento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao agravo de instrumento, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 25 de agosto de 2014.

ACÓRDÃO
Decide a Turma rejeitar os embargos de declaração, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0061741-22.2013.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 93.00.00463-8
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
EMBARGANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSE ROBERTO MACHADO FARIAS
EMBARGADO
:
ACORDAO DE FLS. 237/241
AGRAVANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
:
TEODORO MORAES E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
CARLOS BRONSON COELHO DA SILVA
EMENTA
DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (RSTJ 30/378), têm o sentido que indica a sua própria terminologia - corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 535 - CPC). Não podem, portanto, ser
manejados para a rediscussão dos seus fundamentos, pois não têm finalidade infringente
(precedente OM 2002.32.00.002171-0).
2. Não configura omissão do julgado a falta de pronunciamento a respeito de determinado
dispositivo legal se ele sequer foi ventilado nos fundamentos do recurso. A ausência do
prequestionamento do tema pelo recorrente afasta a eventual alegação de omissão do julgado
que dele não tratou. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento
devem enquadrar-se em uma das hipóteses do art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma rejeitar os embargos de declaração, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0063578-15.2013.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0000563-14.2000.4.01.3400
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ
RELATOR CONVOCADO :
JUIZ FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO
AGRAVANTE
:
ITALO COLARES DE ARAUJO
ADVOGADO
:
ANDRÉA ROCHA NOVAES
ADVOGADO
:
MOZART HAMILTON BUENO
ADVOGADO
:
DIRCEU DE FARIA
AGRAVADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
ALCEU PAIVA DE MIRANDA
ADVOGADO
:
ALBERTO CAVALCANTE BRAGA
ADVOGADO
:
ALEXANDRE DUARTE DE LACERDA
ADVOGADO
:
ANTONIO GILVAN MELO
ADVOGADO
:
DEOCLECIANO BATISTA
ADVOGADO
:
EDSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
:
EVERARDO DA SILVA AMARAL
ADVOGADO
:
HELIO HIRASAWA
ADVOGADO
:
HUMBERTO ANTONIO C FERREIRA
ADVOGADO
:
PAULO ROBERTO SOARES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PETIÇÃO
INICIAL DIGITAL ENVIADA DUAS VEZES. PROBLEMAS DA INFORMÁTICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE INDEFERIU AS PROVAS REQUERIDAS PELO RÉU.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ACUSAÇÃO DE REAEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500327

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0070392-43.2013.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0029327-44.2013.4.01.3500
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
VALDIVINO GOMES DA SILVA
AGRAVADO
:
MARIA DO SOCORRO DE MORAES SILVA
DEFENSOR/S/OAB
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE DE ASSENTAMENTO RURAL.
POSSE VELHA. SUPERIOR A UM ANO E DIA. MANUTENÇÃO DO ASSENTADO NA POSSE.
1. Tratando-se de uma ocupação (esbulho) que remonta a 2009, sem nenhuma providência
contemporânea da autarquia para a sua reintegração - a notificação para desocupação é de
novembro de 2011 -, senão a propositura da ação de fundo ajuizada em outubro último (2013),
não se evidencia no pedido liminar a eventual urgência, não se operando, isoladamente, o
fumus boni iuris.
2. Agravo de instrumento não provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao agravo de instrumento, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 25 de agosto de 2014.

1. O julgado indeferiu a indisponibilidade de bens em razão de não haver quantificação do
dano, considerando que a inicial da ação de improbidade faz alusão a um quantitativo de
empréstimos contraídos pelos réus, afirmando que parte teria sido paga, mas não excluí do
total as parcelas quitadas, fundamento que não é refutado pelos embargos de declaração, que
pretendem apenas rediscutir os fundamentos do voto, para tentar alterá-lo na linha dos fundamentos do recurso. O acórdão não contém omissão.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0073924-25.2013.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0010016-38.1997.4.01.3400
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
AGRAVANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
SUZANA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA
ADVOGADO
:
ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN
ADVOGADO
:
FLAVIO SILVA ROCHA
ADVOGADO
:
ISABEL DE FATIMA FERREIRA GOMES
AGRAVADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO
DO CRÉDITO COM EVENTUAIS DÉBITOS COM A UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A compensação do crédito do exequente com eventual débito que tenha com a Fazenda
Pública, a que aludem os §§ 9º e 10 do art.100 da CF, foi considerada inconstitucional pelo
STF, no julgamento das ADIN 4425, publicado no DJe de 19/12/2013.
2. Agravo de instrumento provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma dar provimento ao agravo de instrumento, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 25 de agosto de 2014.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0005565-86.2014.4.01.0000/RR (d)
Processo Orig.: 0000131-10.2006.4.01.4200

2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma rejeitar os embargos de declaração, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 000554680.2014.4.01.0000/TO (d)
Processo Orig.: 0007942-02.2012.4.01.4300
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
EMBARGANTE
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR (A)
:
ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO
EMBARGADO
:
ACORDAO DE FLS. 75/79
AGRAVANTE
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
NADIA SIMAS SOUZA
AGRAVADO
:
FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
CELMA MENDONCA MILHOMEM
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500328

RELATOR

:

AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADO

:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
STANLEY VALERIANO DA SILVA
JANDER GENER CESAR GUERREIRO
JORCI MENDES DE ALMEIDA JUNIOR
ANTONIO VALDY FONTENELE
ALCIDES DA CONCEICAO LIMA FILHO
NEUDO RIBEIRO CAMPOS
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA
DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA
ALESSANDRA TEREZA PAGI CHAVES
ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO
GUILHERME RODRIGUES
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA
EVANDRO SARAIVA REATO
DANIELLE LORENCINI GAZONI RANGEL
MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS
PAULA RAFAELA PALHA DE SOUZA
JORCI MENDES DE ALMEIDA
JORCI MENDES DE ALMEIDA JUNIOR
RAUL RIBEIRO PINTO
ALCIDES DA CONCEICAO LIMA FILHO
ENGECENTER ENGENHARIA LTDA
JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO
R NEVES ENGENHARIA LTDA
RODOLPHO CESAR MAIA DE MORAIS
MARCOS ANTONIO SALVIATO FERNANDES
ELO ENGENHARIA LTDA
ELOY PINTO DE ANDRADE
ELOI PINTO DE ANDRADE JUNIOR E OUTROS(AS)
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE ANDRADE E OUTROS(AS)
FRANCISCO FLAMARION PORTELA
HENRIQUE KEISUKE SADAMATSU
CARLOS EDUARDO LEVISCHI
EMENTA

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos
de declaração, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 25 de agosto de 2014.

1. Nas ações de improbidade administrativa, o pedido cautelar de indisponibilidade de bens tem
o objetivo de assegurar a reparação de eventual dano aos cofres públicos, no caso de futura
condenação.
2. A relevância da fundamentação (fumus boni juris), em princípio, decorre da presença de
fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento
ilícito ou dano ao erário. O risco de dano irreparável (periculum in mora), presumido em face
dos atos praticados, prescinde da prova de dilapidação do patrimônio pelos agentes, sendo
implícito no próprio comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, em atendimento à determinação do
art. 37, § 4º, da Constituição. Precedentes do STJ e da 4ª Turma.
3. Na letra da Constituição (art. 37, § 4º) e da Lei 8.429/1992 (art. 7º, parágrafo único), os atos
de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário. Quando o ato "causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito",
caberá a indisponibilidade, na medida do dano, como uma cautela para a eficácia de uma
futura ordem de ressarcimento, sem necessidade de demonstração de atos concretos da parte,
tendentes à frustração daquele comando, ou à redução à insolvência.
4. A medida de indisponibilidade de bens, contudo, não pode ser excessiva, devendo a constrição limitar-se aos bens necessários ao ressarcimento integral do erário, não sendo razoável
bloquear o patrimônio de cada um dos requeridos no valor total do dano causado, senão em
proporção.
5. Provimento do agravo de instrumento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma dar provimento ao agravo de instrumento, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0019480-08.2014.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0018100-21.2012.4.01.3200

:

AGRAVANTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
JOEL DE SOUZA NEIVA
JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR
RENATA SILVA ALVES
THIAGO GROSZEWICZ BRITO
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
VANESSA GOMES PREVITERA

EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DA NECESSIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO JUIZO SOBRE A PROVA PERICIAL.
1. Na dúvida acerca da oportunidade da produção da prova, deve-se, num juízo de razoabilidade, optar pelo deferimento, dentro dos padrões da ampla defesa, incumbindo à parte,
entretanto, demonstrar a sua necessidade relevância e pertinência), em face da causa de pedir,
o que não ocorre no caso, posto que a imputação feita ao recorrente - o valor repassado não
teria sido aplicado no objeto do convênio, e que nem todas as obras foram executadas prescinde de demonstração testemunhal, dependendo apenas da apreciação dos documentos
e circunstâncias dos autos.
2. O (suposto) fato de o juízo não haver decidido sobre o pedido de prova pericial deve ser
enfrentado por meio de embargos de declaração. A atividade do Tribunal, no exame do
recurso, é eminentemente revisional, para controle de legalidade do ato jurisdicional. Não tendo
a decisão recorrida tratado do tema, não pode o Tribunal fazê-lo per saltum, violando o
princípio do juiz natural.
3. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500329

:

AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO HERCULANO
DE MENEZES
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ALEXANDRE JABUR
MAMOUD AMED FILHO
DIEGO DAVILLA CAVALCANTE
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA
EUSTAQUIO NUNES SILVEIRA
JOSE ALBERTO R SIMONETTI CABRAL
ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO
ROOSEVELT JOBIM FILHO
HELDER ARAUJO BARBOSA
LEONARDO LEMOS DE ASSIS
RAFAEL RAPOSO DA CÂMARA AULER

EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. FALTA DE EVIDÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. EXCESSIVA DISTÂNCIA ENTRE O FATO E
O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. Nas ações de improbidade administrativa, a medida cautelar de indisponibilidade de bens
visa assegurar a reparação de eventual dano aos cofres públicos, no caso de eventual condenação na ação de fundo. Na hipótese, além da falta de evidência da improbidade, diante do
longo tempo decorrido entre a data do suposto fato e a do ajuizamento da ação, não tendo o
recorrente envidado nenhuma providência cautelar, mostra-se infundada a alegação serôdia de
urgência e, portanto, injustificada a indisponibilidade, que, sendo o caso, pode ser determinada
depois, tanto mais quando o juízo, na fase inicial do processo, tem dúvida quanto à concretude
da materialidade do fato (fumus boni iuris).
2. Desprovimento do agravo de instrumento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao agravo de instrumento, à unanimidade.
4ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal OLINDO MENEZES
Relator

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0017021-33.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0005030-81.2010.4.01.3304
RELATOR

RELATOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA TURMA
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Olindo Menezes, Presidente em exercício da
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no uso de suas atribuições, decide
convocar Sessão Extraordinária da Quarta Turma deste Tribunal a realizar-se no dia 12 de
setembro de 2014, sexta-feira, às 09:00 horas, na sala 01, sobreloja do Edifício Sede I, para
julgamento de processos adiados constantes de pautas já publicadas, bem como feitos apresentados em mesa para julgamento.
Brasília-DF, 03 de setembro de 2014.
Desembargador Federal OLINDO MENEZES
Presidente da Quarta Turma, em exercício
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE NO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO. CONCORDÂNCIA DA REQUERIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC ART. 267, VIII. FIXAÇÃO DE
VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 20, §§ 3º E 4º, E ART. 26 DO CPC.
I - Na espécie dos autos, a pretensão recursal merece prosperar, na medida em que, nos
termos do art. 26 do CPC, se o processo terminar por desistência ou por reconhecimento do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.
Assim, considerando que o autor apelante desistiu somente depois de ser nomeado no cargo
público pretendido nestes autos, bem como que houve concordância da União Federal com o
respectivo pedido, deve-se considerar a caracterização de reconhecimento do pedido ante a
falta de resistência da ré, além do motivo da desistência. Ademais, afigura-se cabível a condenação da União Federal ao pagamento da verba honorária, porquanto, em atenção ao
princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deverá arcar com
a aludida verba, que deverá ser fixada em conformidade com o § 4º do art. 20 do CPC.
II - Apelação provida para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios,
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - Em 20/08/2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator

COORDENADORIA DA 5ª TURMA
ACÓRDÃOS
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO NA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 2007.41.00.000304-1/RO
Processo na Origem: 3040920074014100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
APELANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
PROCURADORA
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADOS
: OTACÍLIO NOGUEIRA LEAL E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: WOLMY BARBOSA DE FREITAS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - RO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA (DDT). PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS MANTIDOS.
I - Não há que se falar em ilegitimidade ativa do autor Ananias Ramos, eis que restou comprovado, na
espécie, que o autor era empregado da apelante à época da exposição desprotegida ao DDT. Assim,
remontando a causa de pedir ao período de vínculo laboral mantido entre as partes, afigura-se descabida a alegação de ilegitimidade ativa. Preliminar rejeitada.
II - Relativamente à prescrição, afigura-se cabível, na espécie, a aplicação do princípio da actio
nata, eis que o prazo prescricional somente tem início com a ciência da contaminação.
III - Devidamente comprovado, como no caso dos autos, a exposição dos autores à substância
diclorodifeniltricloretano - DDT, ainda, que não seja possível afirmar que os autores sofrem
"males físicos e/ou psíquicos decorrentes da manipulação, desprotegida e sem treinamento
adequado, do DDT em suas atividades, com certeza sofreu (...), no mínimo, a angústia causada
pela contaminação e pelo pânico produzido em torno da questão, com reflexo em suas relações
sociais, a começar pelas relações familiares" (AC 0015286-87.2004.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.56 de
19/09/2013), passível de reparação por danos morais.
IV - Na fixação do valor da indenização por danos morais inexiste parâmetro legal definido para
o seu arbitramento, devendo ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto. Portanto, o
quantum da reparação não pode ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção
efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor
do ofendido. Em sendo assim, considerando todos os aspectos maléficos de ordem psíquica e
emocional, com repercussões de ordem familiar e social, ressalvado o entendimento pessoal
do Relator, e tendo em vista a proibição de reformatio in pejus, deve ser mantido o valor da
indenização por danos morais, fixado na sentença, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais)
por ano de exposição desprotegida ao DDT.
V - No caso em exame, afigura-se correta a condenação da requerida ao pagamento de
honorários advocatícios no montante fixado, uma vez que foram arbitrados nos termos do § 4º,
do art. 20, do CPC, com observância das normas contidas nas alíneas a, b e c do § 3º do
aludido dispositivo legal.
VI - Remessa oficial e apelação da FUNASA desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, negar provimento à apelação da FUNASA e à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - Em 20/08/2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0023215-39.2011.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 232153920114013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
APELANTE
: ANDRÉ LUÍS BAHIA RODRIGUES
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL E OUTROS(AS)
APELADA
: UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500330

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0035046-31.2013.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0001572-15.2008.4.01.3502
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
RELATORA CONVOCADA : JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
REQUERENTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
REQUERIDO
: COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIAS GOIASINDUSTRIAL - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: AMELIO DIVINO MARIANO
EMENTA
PROCESSSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. CAUTELAR PREJUDICADA.
1. Ação cautelar proposta com o objetivo de afastar os efeitos imediatos de sentença com
concessão de antecipação de tutela, resta prejudicada em razão do provimento dado ao apelo
pelo Tribunal que afasta a anulação da doação pretendida pela parte autora.
2. Julgada a apelação com o afastamento da anulação imposta pela sentença, julga-se prejudicada a
medida cautelar, por perda do objeto, pois não há mais anulação de doação a registrar.
3. Medida cautelar prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por unanimidade,
julgar prejudicada a ação cautelar, nos termos do voto da Juíza Federal Gilda Sigmaringa
Seixas, Relatora Convocada.
Brasília, 28 de maio de 2014
JUÍZA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0005015-92.2013.4.01.3600/MT (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
EMBARGANTE
: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORA
: FERNANDA PEREIRA COSTA SILVA
EMBARGADO
: MARCIO MARCELO ANTUNES ANGELO DA SILVA
ADVOGADO
: AGRICOLA PAES DE BARROS
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/ CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. DESPROVIMENTO.
I - Inexistindo, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, afiguram-se improcedentes os embargos declaratórios, mormente quando a pretensão recursal
possui natureza eminentemente infringente do julgado, como no caso, a desafiar a interposição
de recurso próprio.
II - Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - Em 09/04/2014.

DESPACHOS/DECISÕES
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0041657-68.2011.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0019140-98.2004.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: DANIEL AQUINO SCHNEIDER
ADVOGADO
: JOSNEI DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADO
: JULIANA VARELLA BARCA DE MIRANDA PORTO
ADVOGADO
: AUGUSTO CLAUDIO FERREIRA GUTIERRES SOARES
ADVOGADO
: JOSNEI DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADO
: MARTA BUFAIÇAL ROSA
ADVOGADO
: RICARDO TAVARES BARAVIERA
ADVOGADO
: VALTER RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAELA DORNELLES FITTIPALDI
ADVOGADO
: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DORNAS
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA S. GOULART
AGRAVADO
: LOURIVAL DO CARMO DE FREITAS E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: EDUARDO TULIO FERREIRA DE ARAUJO
DESPACHO
Com vistas na informação retro, renove-se a intimação dos agravados, nos termos e para as
finalidades do art. 527, V, do CPC, fazendo constar o nome do seu patrono regularmente
constituído nos autos.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0067022-56.2013.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0061743-74.2013.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
REQUERENTE
: EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
ADVOGADO
: JONAS SIDNEI SANTIAGO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DELZA CURVELLO ROCHA
REQUERIDO
: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DESPACHO
Para fins de instrução destes autos, manifeste-se a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, informando a esta
Relatoria acerca do eventual cumprimento da decisão liminarmente neste feito.
Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0073657-53.2013.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0001361-09.2013.4.01.3306
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: JOSE LEONARDO CORDEIRO DA SILVA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVONEIDE PATU MACIEL
AGRAVADO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBAHIA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Com vistas nas informações prestadas pelo juízo monocrático e também por não vislumbrar, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial.
Dê-se vistas à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator

Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
REEXAME NECESSÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0005031-07.2013.4.01.3904/PA
Processo na Origem: 50310720134013904
RELATOR
IMPETRANTE
ADVOGADO
IMPETRADA
ADVOGADOS
REMETENTE

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
IVON CARLOS DA CUNHA AMORIM
MARCOS CARVALHO DE ARAÚJO
FACULDADE DE CASTANHAL - FCAT
MARIA GRACIEMA FALCAO DE ALMEIDA E SILVA E OUTROS(AS)
JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASTANHAL - PA
EMENTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ALUNO INADIMPLENTE. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. NEGATIVA.
PERDA DO PRAZO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO DE FATO
CONSOLIDADA.
I - No caso em exame, conforme entendimento jurisprudencial já pacificado por esta egrégia Corte
Federal, não obstante se reconheça a legitimidade da adoção, pela instituição de ensino, de critérios
para fixação de calendários para formalização de matrículas, tais regras não são absolutas, e devem
observar certa flexibilidade, bem como devem revestir-se de razoabilidade e proporcionalidade.
II - Embora a negativa de renovação de matrícula de aluno inadimplente encontre previsão no
art. 5º, da Lei nº 9.870/99, há de se privilegiar, no caso, o exercício do direito constitucional à
educação (CF, art. 205) em detrimento dos interesses financeiros da instituição de ensino, que,
apesar de ser uma entidade de natureza privada, presta serviço de caráter público e dispõe dos
meios legais necessários para obter o pagamento do débito em referência, observando-se,
contudo, o devido processo legal, não se permitindo o uso da negativa de renovação de
matrícula como meio coercitivo para receber o aludido crédito.
III - Ademais, tendo sido quitado o débito, ainda que com atraso, resta descaracterizado o estado de
inadimplência, não encontrando amparo legal a penalidade que foi imposta ao impetrante, não lhe
assegurando a renovação da matrícula, sob o fundamento de que o prazo designado pela Instituição de
Ensino já havia expirado, eis que naquela oportunidade estava impedido de efetivá-la.
IV - Deve ser preservada, ainda, a situação de fato consolidada com o deferimento da liminar
postulada nos autos, em 25/09/2013, garantindo ao impetrante a efetivação de sua matrícula
no período letivo que de há muito se encerrou, sendo, portanto, desaconselhável a desconstituição da referida situação fática.
V - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em 20/08/2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500331
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Numeração Única: 745010320134010000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0074501-03.2013.4.01.0000/GO
Processo na Origem: 300661720134013500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: MARCELA FERREIRA SOUTO
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
por Luiz Antonio da Silva, Tereza Gorete Barreira de Sousa Silva e Marlonne Bruno de Souza
de decisão em que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de imóvel no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), cumulada com consignação em pagamento,
foi indeferida tutela antecipada
autorizando (...) promover liminarmente o depósito judicial das prestações vincendas no mesmo
valor cobrado pela CAIXA na última prestação paga dentro do prazo 'normal' de n. 276, qual
seja o valor mensal de R$ 144,80 (...) até o julgamento final da presente ação.
Considerou o magistrado:
(...) a parte requer a consignação em pagamento de prestações mensais, vencidas, no valor de
R$ 144,80 (...). Porém, a própria parte autora informa que "o financiamento chegou ao final do
seu prazo 'normal' contratado (276 meses) com um valor de prestação mensal de R$ 144,80
(...) e depois de ter quitado a última prestação contratada, ficou sabendo por meio de um boleto
de cobrança que sua 'nova' prestação exigida pela CEF passaria para o valor mensal de R$
7.020,00 (sete mil e vente reais), dentro do prazo chamado de 'prorrogação'" (...).
Seria temerário e precitado impedir a CEF de se socorrer das medidas legais para a cobrança
de seu crédito, quando não há o pagamento do valor do contrato no tempo e modo contratados. Do mesmo modo, prevê o art. 285-B, caput e § 1º, do CPC.
Assim sendo, não promovendo a parte autora o depósito das parcelas vencidas e vincendas no
valor cobrado pela CEF, esta fica autorizada a promover as medidas que achar conveniente,
quer judiciais ou extrajudiciais.
(...)
Alegou-se que: a) "a CAIXA agravada ainda deseja receber do mutuário o valor de R$
315.228,62 (trezentos e quinze mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos).
Sendo que, o imóvel sequer vale mais que R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)!"; b) "após
chegar ao final do prazo contratado, a CEF impõe sorrateiramente saldo devedor ao pagamento em obrigação unilateral ao mutuário, sobrecarregando-o com mais 72 (setenta e
duas) parcelas. / Entretanto, a última parcela cobrada pela CEF dentro do prazo normal foi de
R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), e, após adentrar ao chamado
prazo de prorrogação, a prestação passou para o impagável valor de R$ 7.020,00 (sete mil e
vinte reais)"; b) "a jurisprudência e doutrina entende que há de se reconhecer a salvaguarda de
70% (setenta por cento) da verba de natureza alimentar recebida pelo consumidor, o que
estaria salvaguardando a própria dignidade da pessoa humana que é um dos princípios fundamentais (art.1º, inciso III da CF/88)"; c) "esta proteção constitucional encontra-se amparada
no ordenamento por meio do Código de Defesa do Consumidor que possibilita o reconhecimento da vida como um direito básico do consumidor (Artigo 6º, I, Lei 8.078/90), assim como
possibilita a revisão e adequação das obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme Artigos 6º, VI
e 51, IV, do CDC"; d) "a margem consignável da autora, com a contratação do financiamento,
adição de juros e encargos, poderá superar metade de seus rendimentos e compromete sua
subsistência e de sua família"; e) "a parte agravante faz pedido razoável, quando requer dar
continuidade ao pagamento dos encargos mensais no mesmo valor cobrado pela CEF/agravada. E, sendo assim, qual o prejuízo que teria o Banco agravado, haja vista que o mesmo esta
protegido pela garantia da hipoteca?".
Foi convertido em retido o agravo de instrumento (fl. 164 dos autos eletrônicos).
O OFÍCIO/COCSE/N. 1.751, de 29 de agosto de 2014, cópia anexa, informou a impetração de
mandado de segurança - autos n. 0028585-09.2014.4.01.0000/GO contra a decisão em que
convertido em retido o agravo de instrumento.
Decido.
Reconsidero a decisão de fl. 164.
Ao que consta (fl. 86), o contrato de financiamento de aquisição do imóvel foi celebrado sem
previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Por isso,
conclui-se que, quitadas todas as parcelas do financiamento, o montante que a CEF agora
cobra dos autores-agravantes refira-se ao saldo residual.
Pois bem.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500332

Sobre a matéria, dispõe a Lei n. 11.922/2009:
Art. 3o Os contratos de financiamento habitacional formalizados até 5 de setembro de 2001, no
âmbito do SFH, sem a cobertura do FCVS bem como os contratos de financiamento que
originariamente contavam com esta cobertura mas que a tenham perdido ou vierem a perdê-la,
que apresentem o desequilíbrio financeiro de que trata o art. 4o desta Lei, poderão ser renegociados, de comum acordo entre as partes contratantes, nas condições desta Lei, no prazo
de:
I - 12 (doze) meses contado da data da entrada em vigor desta Lei, no caso dos contratos sem
a cobertura do FCVS e dos que originariamente contavam com esta cobertura mas que já a
tenham perdido até a data da entrada em vigor desta Lei;
II - 180 (cento e oitenta) dias contado da data da comunicação formal, pelo agente financeiro
ao mutuário, a ser enviada pelo correio, para o endereço do imóvel financiado, com aviso de
recebimento, informando da possibilidade de renegociação do saldo devedor remanescente, no
caso dos contratos que originariamente contavam com a cobertura do FCVS mas que vierem
a perdê-la em data posterior à da entrada em vigor desta Lei.
§ 1o A renegociação de que trata o caput deste artigo fica facultada:
I - aos mutuários adimplentes ou não;
II - ao atual ocupante do imóvel, após a transferência para ele do respectivo contrato de
financiamento, pela simples substituição de mutuário, mantidas as mesmas condições e obrigações do contrato em vigor, exceto quanto à cobertura do FCVS;
III - aos mutuários cujos contratos tenham sido objeto de execução já concluída com procedimento judicial que inviabilize a transferência ou a venda do imóvel.
§ 2o A renegociação dos contratos de financiamento habitacional de que trata este artigo está
condicionada à extinção dos procedimentos ou medidas judiciais ou extrajudiciais promovidos
pelos mutuários, pelos agentes financeiros ou por ambos, mediante acordo nos autos ou
desistência das respectivas ações ou dos seus efeitos, e, também, à anuência do agente
financeiro às condições da renegociação estabelecidas nesta Lei, anuência essa caracterizada
pela assinatura de seu representante legal no aditivo contratual de renegociação da dívida.
§ 3o A transferência de que trata o inciso II do § 1o deste artigo fica condicionada ao atendimento pelo cessionário dos requisitos exigidos para a assunção do financiamento, inclusive
capacidade de pagamento e idoneidade cadastral.
§ 4o Na renegociação de que trata o caput deste artigo, para efeito de reconhecimento da
cobertura do FCVS, não há alteração do mutuário original.
Art. 4o Considerar-se-á em desequilíbrio financeiro, para efeito desta Lei, o contrato cujo valor
da prestação de amortização e juros, na data da renegociação, atualizada desde a data do
último reajuste contratual, com base nos mesmos índices de correção dos saldos devedores,
for insuficiente para quitar o saldo devedor do financiamento, também atualizado até a data da
renegociação, considerando-se a taxa de juros, o prazo remanescente da operação e o sistema
de amortização pactuados em contrato.
Parágrafo único. Para efeito da constatação de eventual desequilíbrio financeiro do saldo
devedor de que trata o caput deste artigo, serão expurgadas as incorporações de débitos em
atraso que tenham ocorrido ao longo do prazo contratual.
Art. 5o A renegociação prevista nesta Lei será formalizada mediante a assinatura de aditivo
contratual que obedecerá às seguintes condições:
I - o saldo devedor constante do aditivo contratual, que constituirá o novo valor de financiamento do mutuário e servirá de base para a apuração da prestação de amortização e juros,
será apurado mediante aplicação do percentual obtido entre o valor do financiamento e o valor
de avaliação do imóvel, ambos na data da concessão original do empréstimo, sobre o valor de
avaliação atual do imóvel, a ser apurado na forma desta Lei, desconsiderando-se, na apuração
da avaliação atual, eventuais melhorias ou ampliação no respectivo imóvel posteriores à assinatura do contrato original, e deduzindo-se do novo saldo apurado as amortizações extraordinárias positivas;
II - a adoção de plano de reajustamento da prestação e de sistema de amortização do
financiamento que assegure a quitação integral do saldo devedor constante do aditivo contratual de que trata o inciso I do caput deste artigo, respeitado o novo prazo de amortização
ajustado na renegociação e observados o limite máximo de 30% (trinta por cento) de comprometimento da renda familiar apurada na data da renegociação para definição do valor inicial
do encargo mensal, a idade máxima para efeito de cobertura securitária e o prazo de validade
da garantia hipotecária anteriormente constituída;
III - quando o prazo de validade da hipoteca relativa ao financiamento original não for suficiente
para a aplicação do disposto no inciso II do caput deste artigo, nova contratação, a critério das
partes, poderá ser efetuada, com a prorrogação do prazo da hipoteca ou sua substituição pela
alienação fiduciária, cabendo ao mutuário os respectivos custos;
IV - manutenção das coberturas securitárias do contrato original;
V - taxa de juros do financiamento renegociado limitada a do financiamento original, admitindose, a critério dos agentes financeiros, a sua redução;
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VI - manutenção dos critérios de atualização monetária do saldo devedor previstos no contrato
original de financiamento.
§ 1o Na renegociação, a garantia da operação será a mesma adotada no contrato original do
financiamento imobiliário, observado o disposto no inciso III do caput deste artigo.
§ 2o Ficarão mantidas as demais cláusulas do contrato original, exceto quanto à cobertura do
FCVS.
§ 3o Ao saldo devedor apurado na forma do inciso I do caput deste artigo poderão ser incluídos
os encargos em atraso acrescidos de atualização monetária, juros contratuais e das cominações previstas contratualmente, o valor das custas judiciais e dos honorários advocatícios
de responsabilidade do mutuário, quando da existência de ação judicial que envolva a operação, e os custos relativos à nova contratação de que trata o inciso III do caput deste artigo,
quando for o caso.
Não se pode descartar, portanto, a possibilidade de negociação entre os autores-agravantes e
a CEF, visando à composição do montante do saldo residual. Nos termos da lei, a renegociação deve observar as disposições originárias do contrato, ou seja, o percentual de comprometimento da renda familiar deve ser mantido. No caso, porém, a cobrança a que procede
a CEF, ainda que parcelada, parece violar o percentual de 30% contratado, haja vista o salto
do valor da prestação de R$ 144,80 para R$ 7.020,00.
Há, portanto, verossimilhança nas alegações dos autores-agravantes.
O risco de lesão existe, porquanto a consumação da execução do contrato pode esvaziar a
própria pretensão revisional.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que a CEF
suspenda atos executórios e/ou de restrição de crédito, mediante depósito, no juízo de origem,
das parcelas vincendas, nos termos consignados na inicial (dos autos principais).
Comunique-se.
Proceda a Coordenadoria da Quinta Turma nos termos do art. 527, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 02 de setembro de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0006608-58.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0010302-88.2013.4.01.4100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: GILBERTO RODRIGUES CRUZ
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
DECISÃO
Mantenho a decisão retro, por seus próprios fundamentos, restando indeferido o pedido de
reconsideração formulado pelo agravante.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0008110-32.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0043757-19.2013.4.01.3300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JOSE JORGE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ JORGE ARAÚJO DA SILVA
DECISÃO
Mantenho a decisão retro, por seus próprios fundamentos, restando indeferido o pedido de
reconsideração formulado pela agravante.
Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500333
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DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
JAIRDES CARVALHO GARCIA
ADRIANA GONCALVES FURTADO
GUSTAVO MONTI SABAINI
LEANDRO GIORNI
ROBERTO MARSICANO CEZAR
NAMIR NIBLAN MINARDI
RAYNER DALMEIDA RODRIGUES
FERNANDA CARRIJO BATISTA E SANTOS
OLIMPIA IZABEL DE SOUSA SILVA
LUIZ ALBERTO MAUAD
MOLACO - MOLAS VALE DO ACO
EDNALDO AMARAL PESSOA
MILENA APARECIDA SILVA RODRIGUES
FERNANDO TEIXEIRA MARIA
EDMILSON AMARAL PESSOA
MARCOS AURELIO FURBINO DE BRITTO
SUELI ALMEIDA DUARTE
DECISÃO
Com vistas no expediente retro, comunicando a revogação da decisão agravada, declaro
prejudicado este agravo, por haver perdido o objeto e, por isso, nego-lhe seguimento, nos
termos do art. 29, XXII do RITRF/1ª Região.
Baixem os autos, oportunamente, à instância de origem, com as anotações de estilo.
Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0019464-54.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0000022-42.2014.4.01.3900
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTRO(A)
DOUGLAS MOTA DOURADO
MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM
ROLAND RAAD MASSOUD
SERGIO OLIVA REIS
YAMARA MARIATH RANGEL VAZ
ANDRE VIANNA DE ARAUJO
RUY RAFAEL DE BRITO BARBOSA JUNIOR
LARA VINAGRE LOPES DE OLIVEIRA
DIEGO FIGUEIREDO BASTOS
EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO
KAROLINY VITELLI SILVA
EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO
DECISÃO
Com vistas nas informações prestadas pelo juízo monocrático e também por não vislumbrar, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0031281-18.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0004880-22.2014.4.01.3802
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: WEID WANG OLIVEIRA MOTA
ADVOGADO
: EDUARDO BOTELHO DE CARVALHO
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Uberaba/MG, indeferindo o pedido de antecipação da tutela
formulado nos autos da ação cautelar ajuizada por WEID WANG OLIVEIRA MOTA contra a
Caixa Econômica Federal, no sentido de que fosse determinada a suspensão da execução
extrajudicial do contrato de financiamento de imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de
Habitação, notadamente a realização do leilão já designado. Concluiu o juízo monocrático que,
na espécie, encontrando-se os autores em situação de inadimplência contratual, conforme
confessado na peça de ingresso, afigurar-se-ia legítima a execução em referência.
Em suas razões recursais, insistem o agravante na concessão da medida postulada nos autos
de origem, reiterando os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático.
***
Não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão, ainda que parcial, da
almejada antecipação da tutela recursal, em face do seu caráter nitidamente preventivo e, por
isso, compatível com a tutela cautelar do agravo, manifestada nas letras e na inteligência do
referido dispositivo legal, de forma a evitar a alienação precoce do imóvel descrito nos autos,
antes mesmo do julgamento final da demanda instaurada no feito principal, onde se busca o
direito à revisão do saldo devedor do financiamento imobiliário alusivo à sua aquisição.
Há de ver-se, porém, que, em casos assim, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal
firmou-se no sentido de que "o depósito judicial do valor relativo ao débito questionado é
medida cautelar adequada com vistas na suspensão da sua exigibilidade, e na adoção de
medidas daí decorrentes, enquanto pendente de apreciação o feito principal. Tal medida encontra espaço tanto no corpo do processo cautelar autônomo como nos autos do feito principal,
em face do princípio da instrumentalidade do processo, com expressa autorização legal (CPC,
art. 273, § 7º, com a redação dada pela Lei nº 10.444/02)" (AC 1999.36.00.001527-9/MT, Rel.
Desembargador Federal Souza Prudente, Sexta Turma,e-DJF1 p.44 de 20/07/2009).
Registre-se, por oportuno, que, em caso de procedência da demanda instaurada nos autos de
origem e restar comprovado que os valores depositados não correspondem ao montante do
saldo devedor, impõe-se o recolhimento da diferença.
***
Assim posta a questão, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a
execução extrajudicial do contrato de financiamento questionado nos autos, bem assim o leilão
do imóvel descrito nos autos (ou torná-lo ineficaz, se já realizado), mediante o depósito judicial
do valor das prestações, no montante que o auto entende ser o correto, à ordem e disposição
do juízo monocrático, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.
Intime-se a agravada, com urgência, via FAX, para ciência e cumprimento desta decisão,
cientificando-se, também, o douto juízo monocrático.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0031783-54.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0000252-11.2014.4.01.3310
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO VILLARES E SILVA
AGRAVADO
: SEBASTIAO VIEIRA PINTO
ADVOGADO
: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA
ADVOGADO
: MARCELO SENA SANTOS
ADVOGADO
: IVAN MAURO CALVO
ADVOGADO
: FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: IGOR SAULO FERREIRA ROCHA VARJAO ASSUNCAO
ADVOGADO
: TAIRO RIBEIRO MOURA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500334

ADVOGADO
ADVOGADO

RITA SANTANA SENA SANTOS
CARLA BEATRIZ ASSUMPÇÃO DA SILVA
DECISÃO
Com vistas nas informações prestadas pelo juízo monocrático e também por não vislumbrar, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial.
Dê-se vistas à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0033988-56.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0009135-38.2014.4.01.3700
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: BARREIRAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
ADVOGADO
: MARCELO BITTENCOURT AMARAL
ADVOGADO
: LEONARDO MELO PEREIRA
ADVOGADO
: DANIEL MENEZES PRAZERES
ADVOGADO
: FELIPE AMARAL GONCALVES
ADVOGADO
: BRUNO AMARAL ROCHA
ADVOGADO
: ENZO BITENCOURT MACHADO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, nos autos da ação ajuizada por BARREIRAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME. contra o INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, em
que se discute a legitimidade do auto de infração nº 601638-D, bem assim, a elevação da multa
imposta à suplicante, pugnando-se, em sede de antecipação da tutela, a suspensão da decisão
que homologou o referido auto de infração e a exigibilidade da penalidade em referência.
Concluiu o juízo monocrático que a medida postulada pela autora reclamaria dilação probatória,
a inviabilizar a sua concessão, em sede liminar.
Em suas razões recursais, insiste a recorrente na concessão da medida postulada, reiterando
os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, pelo eminente Juiz Federal
convocado Carlos Eduardo Castro Martins, em substituição a esta Relatoria, a agravante opôs embargos de declaração, sustentando, em resumo, que o decisum fora omisso, porquanto não teria se
pronunciado acerca dos fundamentos deduzidos em sua peça de ingresso, notadamente no que
pertine ao periculum in mora, revelado pelo risco iminente de ter o seu nome incluído em cadastros
de inadimplentes e a possível inscrição do débito na Dívida Ativa.
***
Não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na espécie,
os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada antecipação da tutela
recursal, em face do caráter nitidamente preventivo e, por isso, compatível com a tutela cautelar do
agravo, manifestada nas letras e na inteligência do referido dispositivo legal, de forma a autorizar a
suspensão da execução da penalidade em referência, até a definição sobre a legitimidade, ou não,
da sua imposição, sob pena de frustrar-se o resultado da demanda instaurada naquele feito, em caso
de procedência da demanda, com vistas nas garantias fundamentais da ampla defesa e devido
processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).
***
Com estas considerações e tendo em vista que a tutela pretendida enquadra-se nas comportas
revisoras do art. 558 do CPC, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na
inicial, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa questionada no feito de origem,
bem assim, eventual inclusão do nome da suplicante em cadastros de inadimplentes, em
virtude do aludido débito, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.
Intime-se a agravada, com urgência, via FAX, para fins de ciência e cumprimento desta
decisão, cientificando-se, também, o juízo a quo.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDETNE
Relator
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AGRAVO DE INSTRUMENTO 0034020-61.2014.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 91965120144013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
AGRAVANTE
: MARNEY JUNIO DUARTE MAIA
ADVOGADO
: ANDRE LUIS RODRIGUES
ADVOGADO
: FARLANDES DE ALMEIDA GUIMARAES JUNIOR
ADVOGADO
: ALISSON DE SOUSA DIAS
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
DESPACHO
Tendo em vista informação de que as agravantes permanecem descumprindo o determinado às
fls. 74-82, encaminhem-se ao juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Divinópolis/SJMG,
com a urgência que o caso exige, cópias da petição de fls. 128-133, bem como das certidões
de fls. 85-86 e 110, para providências.
Publique-se.
Brasília, 1º de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0034205-02.2014.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0032864-48.2013.4.01.3500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
REQUERENTE
: ADEMIR BATISTA CASTORINO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL
ADVOGADO
: ARACELI ALVES RODRIGUES
ADVOGADO
: JEAN PAULO RUZZARIN
ADVOGADO
: MARCOS JOEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DALILA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: KALENE MORAIS ANTUNES
ADVOGADO
: LIDIANE SILVA BOLINA CARRIÃO
REQUERIDO
: DIRETOR GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES - ANTT
DECISÃO
Trata-se de ação cautelar incidental, ajuizada por ADEMIR BATISTA CASTORINO em face do
Sr. Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, buscando, liminarmente, "suspender a sentença proferida pelo juiz da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal (Autos nº 0032864-48.2013.4.01.3500)", em que restou improcedente a
pretensão ali postulada, onde se buscou o afastamento da exigência do diploma de bacharel
em direito, como requisito para o cargo 10: especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Direito, de que trata o item 2.1 do Edital nº 01/2013, da ANTT.
Por despacho datado de 16/7/2014, o eminente Juiz Federal Convocado Carlos Eduardo
Castro Martins, em substituição a esta Relatoria, assinalou prazo ao suplicante, para que
procedesse à emenda à petição inicial, propondo a ação contra quem é de direito, eis que o Sr.
Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT não dispõe de capacidade
jurídica, para estar em juízo, por si só, na via processual eleita.
Em cumprimento à determinação judicial em referência, o autor indicou o nome da União
Federal, para figurar no pólo passivo desta demanda, "devendo a ordem ser direcionada ao
Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT".
Posteriormente, cumprindo nova determinação judicial, o suplicante indicou, como promovida, o
nome da referida Agência reguladora.
***
Preliminarmente, recebo a petição veiculada pelo autor da demanda, como emenda à inicial,
devendo a Coordenadoria proceder à devida anotação, na autuação e nos demais assentamentos cartorários, para que deles conste, como promovida, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
***
Quanto ao mais, dos elementos carreados para os presentes autos, verifica-se que a pretensão
cautelar veiculada pelo suplicante, a despeito de ter sido indeferida pelo juízo monocrático,
tanto em sede liminar como por ocasião da prolação da sentença de mérito, a medida postulada restou deferida por este egrégio Tribunal, no bojo do agravo de instrumento nº 006933320.2013.4.01.0000, nestes termos:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500335

"Não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada antecipação da tutela recursal.
Com efeito, a Lei nº 10.871, de 20/5/2004, que "dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras, e
dá outras providências", estabelece, em seu art. 14, caput, que "a investidura nos cargos
efetivos de que trata o art. 1o desta Lei dar-se-á por meio de concurso público de provas ou de
provas e títulos, exigindo-se curso de graduação em nível superior ou certificado de conclusão
de ensino médio, conforme o nível do cargo, e observado o disposto em regulamento próprio
de cada entidade referida no Anexo I desta Lei e a legislação aplicável".
Vê-se, assim, que, à luz da legislação de regência, para fins de exercício do cargo de nível
superior, como no caso, exige-se, tão-somente, diploma de curso superior, não se podendo
admitir a restrição constante do edital regulador do certame, restringindo-se a participação de
candidatos portadores de curso superior em determinadas áreas, a depender da especialização
a que concorre.
Registre-se, por oportuno, que o art. 1º da referida Lei nº 10.871, de 20/5/2004 criou os cargos
públicos para exercício exclusivo nas agências reguladoras ali discriminadas, sendo que, em
relação à ANTT, criou, em seu inciso VIII, o cargo de "Regulação e Fiscalização de Serviços de
Transportes Terrestres, composta de cargos de nível superior de Especialista em Regulação de
Serviços de Transportes Terrestres, com atribuições voltadas às atividades especializadas de
regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos de transportes
terrestres, inclusive infra-estrutura, bem como à implementação de políticas e à realização de
estudos e pesquisas respectivos a essas atividades". Não há, portanto, qualquer distinção
quanto a qualquer especialização, conforme assim previsto no edital regulador do certame.
No caso concreto, o recorrente é detentor do diploma de Bacharel em Geografia, preenchendo,
assim, o requisito legal em destaque.
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na
inicial, para afastar a exigência perpetrada pela autoridade impetrada, assegurando-se, por
conseguinte, ao recorrente o direito de prosseguir no concurso público descrito nos autos,
mediante a apresentação do diploma de graduação em Geografia"
A decisão em referência restou complementada pelo decisum prolatado em 16/01/2014, da
lavra do eminente Juiz Federal convocado Carlos Eduardo Castro Martins, em substituição a
esta Relatoria, com estas letras:
"Com vistas na decisão prolatada pelo eminente Desembargador Federal Souza Prudente
assegurando ao recorrente tão-somente o direito de prosseguir no concurso público descritos
nos autos, indefiro o pedido formulado na petição de fls. retro, determinado, contudo, com base
no poder geral de cautela (CPC, art. 798), que a autoridade impetrada reserve uma vaga do
cargo para o qual o requerente realizou as provas e o curso de formação (tendo sido até
mesmo nomeado, pelo que é informado) no aludido certame até ulterior resolução do mérito da
presente demanda".
Em face desse quadro fático, noticia o suplicante que prosseguiu no certame, obtendo aprovação, inclusive, no Curso de Formação Profissional, tendo sido nomeado e empossado no
cargo público descrito nos autos, encontrando-se, contudo, na iminência de ser exonerado, por
força da sentença proferida no feito de origem.
Assim posta a questão, prospera o pedido de antecipação da tutela veiculado na peça de
ingresso, eis que se reveste de natureza nitidamente cautelar, como assim previsto nas disposições do artigo 273, § 7º, do CPC, a justificar a sua concessão liminar, até o pronunciamento final da Turma julgadora, de forma a evitar possível perecimento do direito postulado
nos autos principais, antes mesmo do pronunciamento definitivo acerca da sua legitimidade.
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela cautelar formulado na
inicial, para assegurar ao suplicante o direito à manutenção da eficácia das decisões proferidas
no bojo do referido AI nº 0069333-20.2013.4.01.0000, em que se lhe assegurou o prosseguimento no concurso público descrito nestes autos, até o julgamento do recurso de apelação interposto no feito de origem.
Intime-se, com urgência, via FAX, o Sr. Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, para fins de ciência e cumprimento desta decisão, cientificando-se, também,
o juízo monocrático.
Cite-se a promovida, para responder, querendo, no prazo legal.
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator

335

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0034895-31.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0044871-81.2013.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
REQUERENTE
: G 20 TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MICHELE FIORE
REQUERIDO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
DESPACHO
Aguarde-se a manifestação da autora, pelo prazo de 30 (trinta) dias, cumprindo a determinação
judicial retro.
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0035916-42.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0066686-37.2013.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: ROMEU RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: ANTONIO CESAR CAVALCANTI JUNIOR
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: GIZA HELENA COELHO
ADVOGADO
: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI
ADVOGADO
: ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDER DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: ALEXANDRE WAGNER VIEIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: ANA CAROLINA ALVES LANA TORRES
ADVOGADO
: BEATRIZ ENGELMANN
ADVOGADO
: FLAVIO SILVA ROCHA
ADVOGADO
: WANESSA ROSA OLIVEIRA MENDES
ADVOGADO
: SUZANA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA
DECISÃO
Ausentes os pressupostos do art. 558 do CPC, mormente à míngua de demonstração de
qualquer periculum in mora, na espécie, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal
formulado na inicial.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0036314-86.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0040154-89.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
REQUERENTE
: RAYEL CARVALHO DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO CATTA PRETA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA GUIDA
REQUERIDO
: FUNDACAO COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE
PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de ação cautelar incidental, ajuizada por RAYEL CARVALHO DE ARAÚJO contra a
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), em que se
busca, liminarmente, a antecipação da tutela cautelar, no sentido de que seja assegurado ao
suplicante o direito à participação no programa Ciências sem Fronteiras, independentemente
do cumprimento da exigência constante da respectiva chamada pública, consistente na obtenção de nota igual ou superior a 600 (seiscentos) pontos.
Em suas razões iniciais, noticia o suplicante que impetrou mandado de segurança, impugnando
a sua exclusão do referido Programa, sobrevindo, contudo, a prolação de sentença, em que o
juízo monocrático denegou, liminarmente, a tutela mandamental postulada, encontrando-se os
autos na fase de processamento do recurso de apelação que interpôs, impondo-se, assim, o
deferido da medida postulada, sob pena de perecimento do direito.
Regularmente citada, a promovida apresentou sua contestação, pugnando pela improcedência
da demanda.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500336

A tutela pretendida na inicial reveste-se de natureza nitidamente cautelar, como assim previsto
nas disposições do artigo 273, § 7º, do CPC, a justificar a sua concessão liminar, até o
pronunciamento final da Turma julgadora, de forma a evitar possível perecimento do direito
postulado nos autos principais, antes mesmo do pronunciamento definitivo acerca da sua
legitimidade.
De outra banda, não se pode olvidar que, a despeito do poder discricionário da Administração,
no tocante a eventual alteração das regras do mencionado programa Ciência sem Fronteiras,
como no caso, há de ser observado um razoável lapso temporal, a fim de que os candidatos
se adequem às novas regras, não se podendo admitir que sejam surpreendidos com essa
mudança no mesmo exercício em que se abrem as inscrições para participação do programa
em referência, mormente em se tratando da inserção de exigência atrelada à realização do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a inibir, sumariamente, aqueles alunos que eventualmente não se submeteram a tal exame, por se tratar de participação facultativa.
Registre-se, por oportuno, que a referida exigência, nos certames anteriores, possuía caráter
meramente classificatório e não obrigatório, como na espécie.
***
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na
inicial, para assegurar ao suplicante o direito à participação no programa Ciência sem Fronteiras, independentemente do cumprimento da exigência constante da chamada pública em
referência.
Intime-se, com urgência, via FAX, o Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal
de Nível Superior (CAPES), para fins de ciência e cumprimento desta decisão, cientificando-se,
também, o juízo monocrático.
Manifeste-se o autor, no prazo legal, em face da contestação apresentada.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0036327-85.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0007072-31.2014.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS REIS MOREIRA E CONJUGE
ADVOGADO
: ESTEVAO SIQUEIRA NEJM
ADVOGADO
: THALLES OLIVEIRA LOPES DE SA
ADVOGADO
: ELIA NEJM NETO
ADVOGADO
: ADRIANO SERGIO SIUVES ALVES
ADVOGADO
: ALESSANDRO THIAGO SIUVES ALVES
ADVOGADO
: THIAGO HENRIQUE MARTINS PINTO
ADVOGADO
: ANA ELISA SANTANA DE PAIVA
ADVOGADO
: BRENO HAROLDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DECISÃO
Com vistas nas informações prestadas pelo juízo monocrático e também por não vislumbrar, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0038582-16.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0031806-80.2013.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL-BACEN
PROCURADOR
: JULIANA SOUZA MACEDO
ADVOGADO
: LEANDRO NOVAIS E SILVA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS BETTI
ADVOGADO
: CAROLINA BRANDAO MAGALHAES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO ARGES JUNIOR
ADVOGADO
: CELSO PEREIRA MATEUS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO ARGES
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Em casos similares, este egrégio Tribunal manifestou-se, nestes termos:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INSTALAÇÃO DE NOVAS
VARAS FEDERAIS. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS.
I - A instalação de novas Varas Federais, regularmente criadas por lei, autoriza a redistribuição
dos feitos, no âmbito da competência territorial antes fixada, somente em relação às ações em
curso, no momento da referida redistribuição.
II - Em sendo assim, tratando-se, como no caso, de competência territorial, o seu deslocamento
depende de prévia argüição, mediante competente exceção, nos termos do art. 112 do CPC,
não podendo o juiz, de ofício, declará-la, conforme assim o fez o juízo monocrático, só podendo
ser modificada por provocação da parte interessada. Precedentes.
III - Conflito conhecido, declarando-se competente o Juízo Suscitado - 1ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Estado do Piauí.
(CC 2007.01.00.009396-3/PI, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Terceira Seção,DJ
p.7 de 20/07/2007.
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INSTALAÇÃO DE NOVAS
VARAS FEDERAIS. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS. PROVIMENTO COGER N. 19/2005. INAPLICABILIDADE AO CASO.
1. O Provimento COGER n. 19/2005 determinou a redistribuição, em razão da instalação de
novas varas federais, dos processos que se encontrassem em tramitação e que fossem
alcançados pela jurisdição territorial da nova vara.
2. Esse ato normativo não alcança a hipótese dos autos, cuja ação foi ajuizada depois da
instalação da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia, local de domicílio do devedor.
3. Trata-se, na hipótese, de incompetência relativa, que somente por meio de exceção pode ser
arguida, não podendo o juízo decliná-la de ofício.
4. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo Federal da
6ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás, suscitado.
(CC 2009.01.00.034163-0/GO, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Terceira Seção,e-DJF1 p.193 de 09/10/2009)
***
Com estas considerações, torno sem efeito, com a devida vênia, a r. decisão inicialmente
proferida nestes autos e, reexaminando a pretensão recursal deduzida na peça de ingresso,
dou provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, c/c
o art. 29, XXV, do RITRF 1ª Região, para reformar o decisum agravado e declarar a competência do juízo monocrático, para processar e julgar a demanda instaurada no feito de
origem, restando prejudicado o agravo regimental em referência.
Comunique-se, de logo, ao juízo a quo, para fins de ciência e cumprimento desta decisão,
baixando-se os autos, após, com as anotações de estilo.
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal Souza Prudente
Relator
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0040235-53.2014.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0018434-91.2013.4.01.3500

DECISÃO
Com vistas na sentença proferida nos autos de origem, declaro prejudicado o presente agravo,
por haver perdido o objeto e, por isso, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 29, XXII do
RITRF/1ª Região.
Baixem-se os presentes autos ao juízo de origem, com as anotações de estilo.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0039682-06.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0008166-11.2014.4.01.3801
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: LAPAC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME
ADVOGADO
: BRUNO PENA DO CARMO
ADVOGADO
: MOISES ARANTES DA SILVA
AGRAVADO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO POMBA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, nos autos
da ação ajuizada por LAPAC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO
DE MÃO DE OBRA LTDA. - ME contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba, que se busca ao pagamento de parcelas
decorrentes de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.
O juízo monocrático declinou da competência, para processar e julgar o aludido feito, em favor
da Subseção Judiciária de Viçosa/MG, nos termos do Provimento-COGER nº 52/2010, sob o
fundamento de que a autora estaria sediada naquele Município.
Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em resumo, que, em se tratando de discussão
envolvendo o cumprimento de contrato firmado entre as partes, a competência seria do juízo do
foro por elas eleito, que haverá de prevalecer sobre qualquer outro, afigurando-se irrelevante,
para fins de deslocamento da competência jurisdicional, a instalação de novas varas federais,
com redefinição da competência antes fixada.
Examinando o recurso em referência, o eminente Juiz Federal convocado Carlos Eduardo
Castro Martins, em substituição a esta Relatoria, negou-lhe seguimento, nos termos do art.
557, caput, do CPC, c/c o art. 29, XXIV, do RITRF/1ª Região, ao argumento de que a decisão
agravada estaria em sintonia com a orientação jurisprudencial de nossos tribunais sobre a
matéria.
A agravante interpôs agravo regimental, insistindo na competência do juízo monocrático, para
processar e julgar a demanda instaurada no feito de origem, reiterando os fundamentos deduzidos na inicial, notadamente, por se tratar de demanda em que se busca o cumprimento de
contrato celebrado entre as partes, no qual restou expressamente eleito o foro do juízo de Juiz
de Fora/MG.
***
Compulsando os presentes autos, verifica-se que, efetivamente, no contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes, foi eleito o foro da Justiça Federal, em Juiz de Fora/MG, para
fins de resolução de questões alusivas à sua execução, o qual deverá prevalecer sobre os
demais, salvo as exceções previstas em lei, o que não se verifica, na espécie.
De outra banda, há de se consignar, ainda, que, na hipótese em comento, não tem aplicação
a norma do Provimento COGER nº 52/2010, que determina a redistribuição de feitos em virtude
da instalação de novas Varas Federais.
Com efeito, a redistribuição ordenada no referido ato normativo observadas as hipóteses ali
expressamente ressalvadas, diz respeito aos feitos que se encontrarem em curso, no momento
da instalação da nova Vara Federal, prevalecendo, quanto às novas demandas, a regra prevista na legislação processual de regência, como no caso.
No caso concreto, segundo noticiam os elementos carreados para os autos, a ação foi ajuizada
em maio/2014, tendo a instalação da Vara Federal da Subseção Judiciária de Viçosa/MG se
efetivado em 07 de dezembro de 2013, antes, portanto, da distribuição do aludido feito, a
desautorizar a redistribuição pretendida pelo juízo suscitado, por se tratar de competência
territorial, cujo deslocamento depende de prévia argüição, mediante competente exceção, nos
termos do art. 112 do CPC, não podendo o juiz declará-la de ofício, como no caso, na linha,
inclusive, do entendimento jurisprudencial já sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal
de Justiça, na dicção de que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"
(Súmula nº. 33/STJ).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500337

RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
ADVOGADO
REQUERIDO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
ANTONIO UMBERTO SOUZA SOARES
CARLOS ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS
DEVANIR FERREIRA SOBRINHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG
ADRIANA MAIA VENTURINI

DESPACHO
Manifeste-se o autor, no prazo legal, em face da contestação apresentada.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045562-76.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0050199-19.2014.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: BRUNO CESAR RABELO LEBRON
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS ROCHA BRUM MARQUES
DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo monocrático, deferindo o pedido de antecipação da tutela formulado
nos autos de ação, em que se busca o fornecimento de medicamento para tratamento de
saúde, conforme prescrição médica.
Em suas razões recursais, suscita o recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sustentando, no mais, a ilegitimidade da pretensão deduzida nos autos de origem.
***
Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante em sua peça recursal, não vejo presentes, na espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada
antecipação da tutela recursal, na medida em que não conseguem infirmar as razões em que
se amparou o juízo monocrático, que apreciou e deferiu, com sabedoria, o pedido cautelar
formulado nos autos de origem, possibilitando ao autor da demanda o exercício do seu direito
à vida e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna,
a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, como assim demonstrado na inicial do presente recurso, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado
no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:
"AIDS/HIV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. LEGISLAÇÃO COMPATÍVEL COM A TUTELA CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF,
ART. 196). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A legislação que assegura, às pessoas carentes e portadoras do vírus HIV, a distribuição gratuita de medicamentos destinados ao tratamento da AIDS qualifica-se como ato concretizador do dever constitucional que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Precedentes (STF). - O direito à saúde - além
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde
traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos
objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República. DECISÃO: Trata-se de recurso
extraordinário, que, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, busca reformar decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça local (fls. 171/179), consubstanciada em acórdão que reconheceu incumbir, a essa unidade federada, com fundamento no art. 196 da Constituição da
República, a obrigação de fornecer, gratuitamente, medicamentos necessários ao tratamento
da AIDS, nos casos que envolverem pacientes destituídos de recursos financeiros e que sejam
portadores do vírus HIV. Cumpre destacar, desde logo, a incidência, na presente causa, como
obstáculo insuperável ao conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio
Grande do Sul, do enunciado inscrito na Súmula 283/STF, cujo teor revela ser inadmissível o
apelo extremo, quando a decisão recorrida - como no caso - assentar-se em mais de um
fundamento suficiente, apto, por si só, a conferir, a tal ato decisório, existência autônoma. Com
efeito, o acórdão emanado do Tribunal local, como assinalado, também possui fundamento de
caráter infraconstitucional (fls. 176), pois o julgamento nele consubstanciado encontra suporte
em legislação ordinária editada pela União Federal (Lei nº 9.313/96) e pelo Estado do Rio
Grande do Sul (Lei nº 9.908/93): "(...) segundo centenas de decisões das Câmaras integrantes
do egrégio Primeiro Grupo Cível, às quais está afeta a matéria pertinente à saúde pública, este
é um direito do cidadão e um dever do Estado (CF, arts. 6º e 196; CE, art. 241), que tem,
inclusive, legislação específica - Leis-RS nºs 9.828, de 5.2.1993, e 9.908, de 16.6.1993, e o
Decreto-RS nº 35.056, de 7.1.1994 - para atendimento dos doentes sem condições de prover
seu tratamento e em caso de emergência ou excepcional. .......................................................
(...) a Lei nº 9.313, de 13.11.1996, da União, não dispensa os Estados e os Municípios de
fornecerem os medicamentos necessários ao tratamento das vítimas de AIDS, pois, com a
União, tornaram-se e continuam, através desse diploma legal, executores responsáveis pelo
Sistema Único de Saúde - SUS -, o órgão público encarregado de distribuir gratuitamente os
medicamentos (arts. 1º e 2º) - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios." Ressalte-se, por
necessário, que o Estado do Rio Grande do Sul, embora podendo questionar, em sede de
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recurso especial, esse fundamento de índole meramente ordinária, deixou de fazê-lo, viabilizando, desse modo, em função da própria ausência de impugnação recursal específica, a
subsistência autônoma do acórdão emanado do Tribunal local. Impende acentuar, ainda, que a
alegação de desrespeito ao art. 167, I e VI, da Constituição Federal, não basta, só por si, para
legitimar o acesso à via recursal extraordinária, pois, acaso configurada a suposta transgressão, esta importaria, quando muito, em situação caracterizadora de conflito indireto com o
texto da Carta Política, insuficiente para justificar a utilização do apelo extremo (RTJ 105/704 RTJ 127/758 - RTJ 132/455). Com efeito, basta examinar-se o acórdão ora recorrido, para
confirmar-se tal asserção (fls. 177/178): "A Lei nº 8.666, de 21.6.1993, alterada pela Lei nº
8.883, de 8.6.1994, ambas da União, além de aquela permitir a dispensa de licitação para a
aquisição de medicamentos para situações emergenciais e de urgência (art. 24, inc. IV), e o art.
37 (princípio da legalidade) da Carta da República não estabelecem que o Administrador seja
imprevidente ou que só venha a atender os cidadãos depois dos fatos consumados e de
gerada a conseqüente necessidade. Ao contrário, a ausência de previsão é evidência de que
aos homens públicos falta capacidade de administrar a coisa pública e prover o bem comum.
A ausência de previsão orçamentária não deve preocupar ao juiz que lhe incumbe a administração da justiça, mas, apenas ao administrador que deve atender equilibradamente as
necessidades dos súditos, principalmente os mais necessitados e os doentes." De qualquer
maneira, no entanto, mesmo que tais aspectos formais pudessem ser afastados, ainda assim
revelar-se-ia inacolhível a postulação recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente em face do mandamento constitucional inscrito no art. 196 da Constituição da
República, que assim dispõe: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação." (grifei) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade
social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este
atue no plano de nossa organização federativa. A impostergabilidade da efetivação desse
dever constitucional desautoriza o acolhimento dos pleitos recursais ora deduzidos na presente
causa. Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-SC),
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito
subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput
e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito
indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de
legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas carentes. A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de
sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Cumpre não perder de perspectiva que
o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem
a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol.
VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em
favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que
prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. O sentido de fundamentalidade do
direito à saúde - que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da
pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover,
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em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se,
desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio
necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder
Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo
institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a
permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que
tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à
realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de
um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse
direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles
casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que
decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas
impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar
a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos
estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe,
arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra
inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Todas essas considerações - que ressaltam o caráter incensurável da decisão emanada do Tribunal local - levamme a repelir, por inacolhível, a pretensão recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente se se considerar a relevantíssima circunstância de que o acórdão ora questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal
no exame da matéria (RE 236.200-RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - RE 247.900-RS, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO - RE 264.269-RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 267.612-RS, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.): "ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DOENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV, CARENTE DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE QUE NECESSITA PARA SEU TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ACÓRDÃO AO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, I, E
196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Decisão que teve por fundamento central dispositivo de lei
(art. 1º da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do Rio Grande do Sul, regulamentando a norma do art. 196 da Constituição Federal, vinculou-se a um programa de
distribuição de medicamentos a pessoas carentes, não havendo, por isso, que se falar em
ofensa aos dispositivos constitucionais apontados. Recurso não conhecido." (RE 242.859-RS,
Rel. Min. ILMAR GALVÃO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS. PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196).
PRECEDENTES (STF). - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência médico-hospitalar. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. - A legislação editada pelo Estado do Rio Grande do Sul
(consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e 10.529/95), ao instituir programa de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 232.335-RS, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT,
E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
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idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente
e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-RS (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO - grifei)
Sendo assim, pelas razões expostas, e considerando, ainda, os precedentes mencionados, não
conheço do presente recurso extraordinário"
(RE nº 241630/RS - Rel. Ministro Celso de Melo - DJU de 03/04/2001).
"PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO
ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR
DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E
196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional
de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS
CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA
SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos
a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º,
"caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço
à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA
E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por
qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que
a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa
a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como
instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes".
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Pedido de eliminar, que se defere para agregar efeito suspensivo a recurso especial, voltado
contra acórdão que determinou a inscrição do nomeado devedor nos sistemas de proteção ao
crédito (SERASA, SCI, CADIN, CADIP), quando pendente de discussão judicial o valor do
quantum debeatur.
Liminar concedida e referendada pelo colegiado."
(MC 2542/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter - STJ/Terceira Turma - Unânime - DJU de
11/04/2000).
"SPC - SERASA - CADIN - EXCLUSÃO DO REGISTRO - LIMINAR - PENDÊNCIA DE AÇÃO
ORDINÁRIA.
Não cabe a inclusão do nome do devedor em bancos particulares de dados (SPC, CADIN,
SERASA) enquanto é discutido em ação ordinária o valor do débito, pois pode ficar descaracterizada a inadimplência, causa daquele registro.
Recurso conhecido, pelo dissídio, e provido para deferir a liminar." (Resp 188390/SC, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJ 22/03/1999; no mesmo sentido Resp. nº 191.326, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJU 5/4/1999)."
***
Com estas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo, formulado na inicial.
Intime-se o agravado, nos termos do art. 527, V, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046583-87.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0005946-49.2014.4.01.3701
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO - IFMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: DANUBIA FLORENCIO FREITAS
ADVOGADO
: FERNANDA ESTER RIBEIRO BIANQUINI
ADVOGADO
: ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
DECISÃO
Ausentes os pressupostos do art. 558 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Dê-se vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046587-27.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0003485-86.2014.4.01.3901
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA EXTRACAO E BENEF DO
FERRO E METAIS BASICOS
ADVOGADO
: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO
ADVOGADO
: RONE MIRANDA PIRES
ADVOGADO
: LORENE DE FATIMA BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: JORGEANA DANIELLY RIOS BRITO RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: WINNIE DE FÁTIMA OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: JOIANE SOARES NUNES WAN-WEYL
ADVOGADO
: MAURICIO DE OLIVEIRA LARANJEIRA
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Marabá/PA, nos autos da ação ajuizada pelo SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO FERRO E METAIS BÁSICOS, DO OURO E METAIS PRECIOSOS E DE MINERAIS NÃO METÁLICOS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS, CÜRIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS-PA - SINDICATO METABASE CARAJÁS contra a Caixa Econômica
Federal, em que se busca o pagamento de correção monetária dos saldos existentes nas
contas vinculadas ao FGTS, de que são titulares os seus filiados.

(RE-AgR 393175/RS - Relator Ministro Celso de Mello - Segunda Turma - unânime - DJU de
02/02/2007).
Com estas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na
inicial.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC, abrindo-se
vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045932-55.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0006671-60.2013.4.01.3802
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: MILTON MONTEIRO
ADVOGADO
: LEONARDO MONTEIRO
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: FELIPE LIMA DE PAULA E OUTROS(AS)
DESPACHO
Reserva-se a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, após
as informações do juízo monocrático, no decêndio legal.
Intime-se o agravado, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045942-02.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0001622-89.2014.4.01.3903
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
proferida pelo juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Altamira/PA, nos autos da ação
ajuizada pelo Município de Lago do Senador José Porfírio/PA contra a União Federal e o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. O juízo monocrático deferiu o
pedido de antecipação da tutela ali formulado, assegurando ao autor o direito à celebração dos
convênios descritos nos autos, independentemente da inscrição de seu nome em cadastros de
inadimplentes.
***
Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em resumo, a legitimidade do ato impugnado,
pugnando pela concessão de efeito suspensivo, até o pronunciamento definitivo da Turma
julgadora.
***
Em que pesem os fundamentos deduzidos pela agravante em sua peça recursal, não vejo
presentes, na espécie, os pressupostos do art. 558, do CPC, a ensejar a concessão do
almejado efeito suspensivo.
Ademais, a tutela mandamental concedida nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste
egrégio tribunal, no sentido de que "a inscrição da entidade municipal, em cadastro de inadimplentes, contraria o disposto no art. 2º, IX, da Instrução Normativa nº 35/2000, do colendo
Tribunal de Contas da União, no sentido de que apenas o nome do responsável pelas contas
municipais é que deve ser inscrito nos cadastros restritivos de crédito, no intuito de preservarse o interesse público e não se penalizar toda a população local" (AG 2003.01.00.000018-0/PI
- Rel. Desembargador Federal Souza Prudente - Sexta Turma - Unânime - DJU de
30/06/2003).
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL - MEDIDA CAUTELAR - INSCRIÇÃO - DÉBITO - SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO ESPECIAL - EFEITO SUSPENSIVO POSSIBILIDADE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500340
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No decisum impugnado, o juízo monocrático indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, sob
o fundamento de que, em casos assim, o deferimento do pleito reclamaria a comprovação, por
parte do sindicato suplicante, do alegado estado de hipossuficiência, hipótese não ocorrida, na
espécie.
Em suas razões recursais, insiste o recorrente na concessão dos aludidos benefícios, sustentando, em resumo, que, em se tratando de instituição representativa de categoria profissional, sem fins lucrativos, a presunção de hipossuficiência é presumida, na linha do entendimento jurisprudencial de nossos tribunais sobre a matéria.
**
Não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da pretendida antecipação da tutela recursal, ante a orientação jurisprudencial de nossos Tribunais sobre a
matéria, in verbis:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A HORA-REPOUSO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO
VALOR SOCIAL DO TRABALHO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS DE UMA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL JUSTA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA.
DESNECESSIDADE.
I - Os benefícios da gratuidade de Justiça às pessoas jurídicas vêm sendo reconhecidos pelos
nossos tribunais, devendo, porém, ser demonstrado, nos autos, o estado de hipossuficiência, a
justificar a demanda em juízo sob o pálio da Justiça gratuita.
II - A todo modo, em se tratando de sindicato, como na hipótese dos autos, em face do seu
caráter assistencial, sem fins lucrativos, presume-se o estado de hipossuficência, dispensandose, assim, a prova da dificuldade financeira para obter o benefício. Precedente.
(...)
V - Agravo de instrumento provido, para determinar a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre à hora-repouso-alimentação, garantindo-se,
ainda, a gratuidade de Justiça ao sindicato recorrente.
(AG 0012036-26.2011.4.01.0000 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.334 de 20/01/2012)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA (LEI N.º 1.060/50) HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo
mister, contudo, distinguir duas situações: (i) em se tratando de pessoa jurídica sem fins
lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social, sindicatos, etc.), basta o mero
requerimento, cuja negativa condiciona-se à comprovação da ausência de estado de miserabilidade jurídica pelo ex adverso; (ii) no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos,
incumbe-lhe o onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo (EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em
01.08.2003, DJ 22.09.2003).
2. Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de
miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já
estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não
da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda"
dessa saúde financeira.
3. Destarte, não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua
insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
(...)
(AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/08/2010, DJe 18/08/2010). - grifei.
***
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para assegurar ao
recorrente, em caráter provisório, os benefícios da Justiça gratuita, até o pronunciamento
definitivo da Turma julgadora.
Comunique-se, com urgência, via FAX, ao juízo monocrático, o inteiro teor desta decisão, para
fins de cumprimento.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500341

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046595-04.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0003466-80.2014.4.01.3901
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA EXTRACAO E BENEF DO
FERRO E METAIS BASICOS
ADVOGADO
: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO
ADVOGADO
: RONE MIRANDA PIRES
ADVOGADO
: DAVI COSTA LIMA
ADVOGADO
: LORENE DE FATIMA BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: JORGEANA DANIELLY RIOS BRITO RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: WINNIE DE FÁTIMA OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: JOIANE SOARES NUNES WAN-WEYL
ADVOGADO
: MAURICIO DE OLIVEIRA LARANJEIRA
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Marabá/PA, nos autos da ação ajuizada pelo SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO FERRO E METAIS BÁSICOS, DO OURO E METAIS PRECIOSOS E DE MINERAIS NÃO METÁLICOS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS, CÜRIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS-PA - SINDICATO METABASE CARAJÁS contra a Caixa Econômica
Federal, em que se busca o pagamento de correção monetária dos saldos existentes nas
contas vinculadas ao FGTS, de que são titulares os seus filiados.
No decisum impugnado, o juízo monocrático indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, sob
o fundamento de que, em casos assim, o deferimento do pleito reclamaria a comprovação, por
parte do sindicato suplicante, do alegado estado de hipossuficiência, hipótese não ocorrida, na
espécie.
Em suas razões recursais, insiste o recorrente na concessão dos aludidos benefícios, sustentando, em resumo, que, em se tratando de instituição representativa de categoria profissional, sem fins lucrativos, a presunção de hipossuficiência é presumida, na linha do entendimento jurisprudencial de nossos tribunais sobre a matéria.
**
Não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da pretendida antecipação da tutela recursal, ante a orientação jurisprudencial de nossos Tribunais sobre a
matéria, in verbis:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A HORA-REPOUSO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO
VALOR SOCIAL DO TRABALHO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS DE UMA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL JUSTA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA.
DESNECESSIDADE.
I - Os benefícios da gratuidade de Justiça às pessoas jurídicas vêm sendo reconhecidos pelos
nossos tribunais, devendo, porém, ser demonstrado, nos autos, o estado de hipossuficiência, a
justificar a demanda em juízo sob o pálio da Justiça gratuita.
II - A todo modo, em se tratando de sindicato, como na hipótese dos autos, em face do seu
caráter assistencial, sem fins lucrativos, presume-se o estado de hipossuficência, dispensandose, assim, a prova da dificuldade financeira para obter o benefício. Precedente.
(...)
V - Agravo de instrumento provido, para determinar a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre à hora-repouso-alimentação, garantindo-se,
ainda, a gratuidade de Justiça ao sindicato recorrente.
(AG 0012036-26.2011.4.01.0000 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.334 de 20/01/2012)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA (LEI N.º 1.060/50) HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo
mister, contudo, distinguir duas situações: (i) em se tratando de pessoa jurídica sem fins
lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social, sindicatos, etc.), basta o mero
requerimento, cuja negativa condiciona-se à comprovação da ausência de estado de mi-
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047713-15.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0005868-59.2013.4.01.3905
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO VILLARES E SILVA
AGRAVADO
: FELISMAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDO MENEZES DE OLIVEIRA
DESPACHO
Reserva-se a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, após
as informações do juízo monocrático, no decêndio legal.
Intime-se o agravado, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047957-41.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0000911-91.2012.4.01.3600
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA EPP E OUTRO(A)
ADVOGADO
: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIELA DE SOUZA CORREIA
AGRAVADO
: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB
ADVOGADO
: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO VICTORIA
ADVOGADO
: RENATA DE LARA RIBEIRO BUCCI
AGRAVADO
: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS
DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL/ SICOOB CENTRAL MT/MS
ADVOGADO
: MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL
DECISÃO
Ausentes os pressupostos do art. 558 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Dê-se vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047969-55.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0051261-94.2014.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - IFMG
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JUSCELINO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: IRANY GONCALVES DA COSTA
ADVOGADO
: MARCOS GONCALVES SILVA DE URU
ADVOGADO
: LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO MONTEIRO DE CASTRO CAIAFFA
DECISÃO
Ausentes os pressupostos do art. 558 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Dê-se vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator

serabilidade jurídica pelo ex adverso; (ii) no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos,
incumbe-lhe o onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo (EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em
01.08.2003, DJ 22.09.2003).
2. Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de
miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já
estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não
da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda"
dessa saúde financeira.
3. Destarte, não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua
insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
(...)
(AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/08/2010, DJe 18/08/2010). - grifei.
***
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para assegurar ao
recorrente, em caráter provisório, os benefícios da Justiça gratuita, até o pronunciamento
definitivo da Turma julgadora.
Comunique-se, com urgência, via FAX, ao juízo monocrático, o inteiro teor desta decisão, para
fins de cumprimento.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047451-65.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0005865-07.2013.4.01.3905
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO VILLARES E SILVA
AGRAVADO
: EVAIR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO MENEZES DE OLIVEIRA
DESPACHO
Reserva-se a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, após
as informações do juízo monocrático, no decêndio legal.
Intime-se o agravado, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047671-63.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0005867-74.2013.4.01.3905
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO VILLARES E SILVA
AGRAVADO
: JOSE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDO MENEZES DE OLIVEIRA
DESPACHO
Reserva-se a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, após
as informações do juízo monocrático, no decêndio legal.
Intime-se o agravado, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500342
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048292-60.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0060339-15.2014.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: MARIA DEL PILAR RABAGO RUIZ
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
DECISÃO
Trata-se de agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 18ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, nos autos da ação ajuizada por
MARIA DEL PILAR RABAGO RUIZ contra a União Federal, em que se busca a concessão de
provimento judicial, no sentido de que seja regularmente processado e examinado o pedido de
permanência no país.
O juízo monocrático deferiu, em parte, o pedido de antecipação da tutela formulado nos
aludidos autos, determinando à promovida, por meio de seus órgãos de imigração, que receba
e processo o requerimento administrativo de permanência no país, com base em união estável,
com aqueles documentos apresentados pela autora, assegurando-se-lhe, ainda, o direito de
permanecer em território nacional até a decisão acerca do aludido pleito.
Em suas razões recursais, sustenta a União Federal, em resumo, que, na espécie em comento, inexistiria a possibilidade de deferimento do pedido formulado pela suplicante ante a ausência de todos os
documentos exigidos nas normas de regência, do que resulta a sua manifesta improcedência.
***
Não obstante os fundamentos deduzidos pela recorrente, não vejo presentes, na espécie, os
pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada antecipação da tutela
recursal, na medida em que não conseguem infirmar as razões da decisão agravada, que se
limitou a assegurar à autora da demanda o exercício do seu direito de petição e do devido
processo legal, como garantias constitucionais de todos os litigantes, na esfera judicial ou
administrativa (Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, LIV e LV).
Nesse sentido, confira-se, dentre muitos outros, o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE RESIDÊNCIA PROVISÓRIA NO BRASIL. APRECIAÇÃO ASSEGURADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DO DIREITO DE PETIÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na espécie dos autos,
formulado requerimento administrativo perante o Departamento de Imigração da Polícia Federal, objetivando a concessão de residência provisória no Brasil, tal pleito deve ser recebido,
processado e regularmente analisado pela Administração, assegurando-se, assim, ao impetrante o exercício do direito de petição e do devido processo legal, como garantias constitucionais de todos os litigantes, na esfera judicial ou administrativa (Constituição Federal, art.
5º, XXXIV, LIV e LV). II - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada.
(REOMS 0005320-72.2009.4.01.3000 / AC, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.127 de 13/06/2012)
Com efeito, conforme bem consignou o juízo monocrático, não se estar, aqui, a examinar o
preenchimento dos requisitos exigidos para fins de concessão de visto de permanência, mas,
apenas, que os órgãos de imigração recebam, processem e examinem o pedido formulado pela
suplicante, à luz das normas de regência, não se admitindo, contudo, que tais órgãos simplesmente se recusem a receber tal pleito, como na hipótese.
***
Com estas considerações e encontrando-se a decisão agravada em harmonia com a orientação jurisprudencial em referência, nego seguimento ao presente agravo, nos termos do art.
557, caput, do CPC, c/c o art. 29, XXIV, do RITRF/1ª Região.
Baixem-se os presentes autos ao juízo de origem, oportunamente, com as anotações de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048300-37.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0049898-11.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: ELAINE APARECIDA REVALTI SOUZA SW OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARIA CECILIA JORGE BRANCO M DE OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500343

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

SANDRA ORTIZ DE ABREU
TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
RENATA DE MELO ALVES
DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo monocrático, deferindo o pedido de antecipação da tutela formulado
nos autos de ação, em que se busca o fornecimento de medicamento para tratamento de
saúde, conforme prescrição médica.
Em suas razões recursais, suscita o recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sustentando, no mais, a ilegitimidade da pretensão deduzida nos autos de origem.
***
Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante em sua peça recursal, não vejo presentes, na espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada
antecipação da tutela recursal, na medida em que não conseguem infirmar as razões em que
se amparou o juízo monocrático, que apreciou e deferiu, com sabedoria, o pedido cautelar
formulado nos autos de origem, possibilitando ao autor da demanda o exercício do seu direito
à vida e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna,
a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, como assim demonstrado na inicial do presente recurso, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado
no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:
"AIDS/HIV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. LEGISLAÇÃO COMPATÍVEL COM A TUTELA CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF,
ART. 196). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A legislação que assegura, às pessoas carentes e portadoras do vírus HIV, a distribuição gratuita de medicamentos destinados ao tratamento da AIDS qualifica-se como ato concretizador do dever constitucional que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Precedentes (STF). - O direito à saúde - além
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde
traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos
objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República. DECISÃO: Trata-se de recurso
extraordinário, que, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, busca reformar decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça local (fls. 171/179), consubstanciada em acórdão que reconheceu incumbir, a essa unidade federada, com fundamento no art. 196 da Constituição da
República, a obrigação de fornecer, gratuitamente, medicamentos necessários ao tratamento
da AIDS, nos casos que envolverem pacientes destituídos de recursos financeiros e que sejam
portadores do vírus HIV. Cumpre destacar, desde logo, a incidência, na presente causa, como
obstáculo insuperável ao conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio
Grande do Sul, do enunciado inscrito na Súmula 283/STF, cujo teor revela ser inadmissível o
apelo extremo, quando a decisão recorrida - como no caso - assentar-se em mais de um
fundamento suficiente, apto, por si só, a conferir, a tal ato decisório, existência autônoma. Com
efeito, o acórdão emanado do Tribunal local, como assinalado, também possui fundamento de
caráter infraconstitucional (fls. 176), pois o julgamento nele consubstanciado encontra suporte
em legislação ordinária editada pela União Federal (Lei nº 9.313/96) e pelo Estado do Rio
Grande do Sul (Lei nº 9.908/93): "(...) segundo centenas de decisões das Câmaras integrantes
do egrégio Primeiro Grupo Cível, às quais está afeta a matéria pertinente à saúde pública, este
é um direito do cidadão e um dever do Estado (CF, arts. 6º e 196; CE, art. 241), que tem,
inclusive, legislação específica - Leis-RS nºs 9.828, de 5.2.1993, e 9.908, de 16.6.1993, e o
Decreto-RS nº 35.056, de 7.1.1994 - para atendimento dos doentes sem condições de prover
seu tratamento e em caso de emergência ou excepcional. .......................................................
(...) a Lei nº 9.313, de 13.11.1996, da União, não dispensa os Estados e os Municípios de
fornecerem os medicamentos necessários ao tratamento das vítimas de AIDS, pois, com a
União, tornaram-se e continuam, através desse diploma legal, executores responsáveis pelo
Sistema Único de Saúde - SUS -, o órgão público encarregado de distribuir gratuitamente os
medicamentos (arts. 1º e 2º) - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios." Ressalte-se, por
necessário, que o Estado do Rio Grande do Sul, embora podendo questionar, em sede de
recurso especial, esse fundamento de índole meramente ordinária, deixou de fazê-lo, viabilizando, desse modo, em função da própria ausência de impugnação recursal específica, a
subsistência autônoma do acórdão emanado do Tribunal local. Impende acentuar, ainda, que a
alegação de desrespeito ao art. 167, I e VI, da Constituição Federal, não basta, só por si, para
legitimar o acesso à via recursal extraordinária, pois, acaso configurada a suposta trans-
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gressão, esta importaria, quando muito, em situação caracterizadora de conflito indireto com o
texto da Carta Política, insuficiente para justificar a utilização do apelo extremo (RTJ 105/704 RTJ 127/758 - RTJ 132/455). Com efeito, basta examinar-se o acórdão ora recorrido, para
confirmar-se tal asserção (fls. 177/178): "A Lei nº 8.666, de 21.6.1993, alterada pela Lei nº
8.883, de 8.6.1994, ambas da União, além de aquela permitir a dispensa de licitação para a
aquisição de medicamentos para situações emergenciais e de urgência (art. 24, inc. IV), e o art.
37 (princípio da legalidade) da Carta da República não estabelecem que o Administrador seja
imprevidente ou que só venha a atender os cidadãos depois dos fatos consumados e de
gerada a conseqüente necessidade. Ao contrário, a ausência de previsão é evidência de que
aos homens públicos falta capacidade de administrar a coisa pública e prover o bem comum.
A ausência de previsão orçamentária não deve preocupar ao juiz que lhe incumbe a administração da justiça, mas, apenas ao administrador que deve atender equilibradamente as
necessidades dos súditos, principalmente os mais necessitados e os doentes." De qualquer
maneira, no entanto, mesmo que tais aspectos formais pudessem ser afastados, ainda assim
revelar-se-ia inacolhível a postulação recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente em face do mandamento constitucional inscrito no art. 196 da Constituição da
República, que assim dispõe: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação." (grifei) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade
social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este
atue no plano de nossa organização federativa. A impostergabilidade da efetivação desse
dever constitucional desautoriza o acolhimento dos pleitos recursais ora deduzidos na presente
causa. Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-SC),
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito
subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput
e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito
indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de
legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas carentes. A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de
sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Cumpre não perder de perspectiva que
o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem
a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol.
VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em
favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que
prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. O sentido de fundamentalidade do
direito à saúde - que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da
pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se,
desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio
necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder
Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500344

institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a
permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que
tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à
realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de
um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse
direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles
casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que
decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas
impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar
a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos
estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe,
arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra
inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Todas essas considerações - que ressaltam o caráter incensurável da decisão emanada do Tribunal local - levamme a repelir, por inacolhível, a pretensão recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente se se considerar a relevantíssima circunstância de que o acórdão ora questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal
no exame da matéria (RE 236.200-RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - RE 247.900-RS, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO - RE 264.269-RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 267.612-RS, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.): "ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DOENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV, CARENTE DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE QUE NECESSITA PARA SEU TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ACÓRDÃO AO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, I, E
196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Decisão que teve por fundamento central dispositivo de lei
(art. 1º da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do Rio Grande do Sul, regulamentando a norma do art. 196 da Constituição Federal, vinculou-se a um programa de
distribuição de medicamentos a pessoas carentes, não havendo, por isso, que se falar em
ofensa aos dispositivos constitucionais apontados. Recurso não conhecido." (RE 242.859-RS,
Rel. Min. ILMAR GALVÃO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS. PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196).
PRECEDENTES (STF). - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência médico-hospitalar. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. - A legislação editada pelo Estado do Rio Grande do Sul
(consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e 10.529/95), ao instituir programa de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 232.335-RS, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT,
E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa bra-
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(RE-AgR 393175/RS - Relator Ministro Celso de Mello - Segunda Turma - unânime - DJU de
02/02/2007).
Com estas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na
inicial.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC, abrindo-se
vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048304-74.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0031885-16.2014.4.01.3803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
PROCURADOR
: RODRIGO MORALES DE OLIVEIRA
PROCURADOR
: LÍVIA NEVES SILVA
PROCURADOR
: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS
PROCURADOR
: LUIS ANTONIO LIRA PONTES
PROCURADOR
: ALEXSANDRA VENANCIO ROCHA
PROCURADOR
: FLORIANO VIEIRA LUCIANO
PROCURADOR
: JANAINA GARZONI MESSIAS
PROCURADOR
: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS
PROCURADOR
: ANDERSON ROSA VAZ
PROCURADOR
: ANA CAROLINA ABDALA LAVRADOR
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: CLEBER EUSTAQUIO NEVES
DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG,
deferindo o pedido de antecipação da tutela formulado nos autos da ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público Federal contra a União Federal, o Estado de Minas Gerais, o Município
de Uberlândia e a Universidade Federal de Uberlândia, em que se busca a concessão de tutela
jurisdicional, no sentido de determinar aos promovidos a adoção das medidas necessárias,
visando a realização de procedimento cirúrgico de que necessita a paciente Bruna Gomes
Carneiro, inclusive, na rede privada de saúde, se necessário. O juízo monocrático deferiu a
medida postulada, ante o gravíssimo quadro clico do autor, com iminente risco de perder a
vida, devidamente comprovado nos autos, mediante competente atestado médico.
***
Em suas razões recursais, suscita o agravante a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que o custeio alusivo ao implante em referência seria da responsabilidade do Estado. No mais, sustenta a ilegitimidade da pretensão deduzida nos autos
de origem.
***
Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante em sua peça recursal, não vejo presentes, na espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada
antecipação da tutela recursal, na medida em que não conseguem infirmar as razões em que
se amparou o juízo monocrático, que apreciou e deferiu, com sabedoria, o pedido cautelar
formulado nos autos de origem, possibilitando ao autor da demanda o exercício do seu direito
à vida e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna,
a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, como assim demonstrado na inicial do presente recurso, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado
no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:
"AIDS/HIV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. LEGISLAÇÃO COMPATÍVEL COM A TUTELA CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF,
ART. 196). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A legislação que assegura, às pessoas carentes e portadoras do vírus HIV, a distribuição gratuita de medicamentos destinados ao tratamento da AIDS qualifica-se como ato concretizador do dever constitucional que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Precedentes (STF). - O direito à saúde - além
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por

sileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente
e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-RS (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO - grifei)
Sendo assim, pelas razões expostas, e considerando, ainda, os precedentes mencionados, não
conheço do presente recurso extraordinário"
(RE nº 241630/RS - Rel. Ministro Celso de Melo - DJU de 03/04/2001).
"PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE
DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER
- IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de
recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório,
hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do
CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a
obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500345
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omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde
traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos
objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República. DECISÃO: Trata-se de recurso
extraordinário, que, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, busca reformar decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça local (fls. 171/179), consubstanciada em acórdão que reconheceu incumbir, a essa unidade federada, com fundamento no art. 196 da Constituição da
República, a obrigação de fornecer, gratuitamente, medicamentos necessários ao tratamento
da AIDS, nos casos que envolverem pacientes destituídos de recursos financeiros e que sejam
portadores do vírus HIV. Cumpre destacar, desde logo, a incidência, na presente causa, como
obstáculo insuperável ao conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio
Grande do Sul, do enunciado inscrito na Súmula 283/STF, cujo teor revela ser inadmissível o
apelo extremo, quando a decisão recorrida - como no caso - assentar-se em mais de um
fundamento suficiente, apto, por si só, a conferir, a tal ato decisório, existência autônoma. Com
efeito, o acórdão emanado do Tribunal local, como assinalado, também possui fundamento de
caráter infraconstitucional (fls. 176), pois o julgamento nele consubstanciado encontra suporte
em legislação ordinária editada pela União Federal (Lei nº 9.313/96) e pelo Estado do Rio
Grande do Sul (Lei nº 9.908/93): "(...) segundo centenas de decisões das Câmaras integrantes
do egrégio Primeiro Grupo Cível, às quais está afeta a matéria pertinente à saúde pública, este
é um direito do cidadão e um dever do Estado (CF, arts. 6º e 196; CE, art. 241), que tem,
inclusive, legislação específica - Leis-RS nºs 9.828, de 5.2.1993, e 9.908, de 16.6.1993, e o
Decreto-RS nº 35.056, de 7.1.1994 - para atendimento dos doentes sem condições de prover
seu tratamento e em caso de emergência ou excepcional. .......................................................
(...) a Lei nº 9.313, de 13.11.1996, da União, não dispensa os Estados e os Municípios de
fornecerem os medicamentos necessários ao tratamento das vítimas de AIDS, pois, com a
União, tornaram-se e continuam, através desse diploma legal, executores responsáveis pelo
Sistema Único de Saúde - SUS -, o órgão público encarregado de distribuir gratuitamente os
medicamentos (arts. 1º e 2º) - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios." Ressalte-se, por
necessário, que o Estado do Rio Grande do Sul, embora podendo questionar, em sede de
recurso especial, esse fundamento de índole meramente ordinária, deixou de fazê-lo, viabilizando, desse modo, em função da própria ausência de impugnação recursal específica, a
subsistência autônoma do acórdão emanado do Tribunal local. Impende acentuar, ainda, que a
alegação de desrespeito ao art. 167, I e VI, da Constituição Federal, não basta, só por si, para
legitimar o acesso à via recursal extraordinária, pois, acaso configurada a suposta transgressão, esta importaria, quando muito, em situação caracterizadora de conflito indireto com o
texto da Carta Política, insuficiente para justificar a utilização do apelo extremo (RTJ 105/704 RTJ 127/758 - RTJ 132/455). Com efeito, basta examinar-se o acórdão ora recorrido, para
confirmar-se tal asserção (fls. 177/178): "A Lei nº 8.666, de 21.6.1993, alterada pela Lei nº
8.883, de 8.6.1994, ambas da União, além de aquela permitir a dispensa de licitação para a
aquisição de medicamentos para situações emergenciais e de urgência (art. 24, inc. IV), e o art.
37 (princípio da legalidade) da Carta da República não estabelecem que o Administrador seja
imprevidente ou que só venha a atender os cidadãos depois dos fatos consumados e de
gerada a conseqüente necessidade. Ao contrário, a ausência de previsão é evidência de que
aos homens públicos falta capacidade de administrar a coisa pública e prover o bem comum.
A ausência de previsão orçamentária não deve preocupar ao juiz que lhe incumbe a administração da justiça, mas, apenas ao administrador que deve atender equilibradamente as
necessidades dos súditos, principalmente os mais necessitados e os doentes." De qualquer
maneira, no entanto, mesmo que tais aspectos formais pudessem ser afastados, ainda assim
revelar-se-ia inacolhível a postulação recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente em face do mandamento constitucional inscrito no art. 196 da Constituição da
República, que assim dispõe: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação." (grifei) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade
social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este
atue no plano de nossa organização federativa. A impostergabilidade da efetivação desse
dever constitucional desautoriza o acolhimento dos pleitos recursais ora deduzidos na presente
causa. Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-SC),
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito
subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput
e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500346

ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito
indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de
legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas carentes. A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de
sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Cumpre não perder de perspectiva que
o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem
a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol.
VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em
favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que
prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. O sentido de fundamentalidade do
direito à saúde - que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da
pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se,
desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio
necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder
Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo
institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a
permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que
tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à
realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de
um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse
direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles
casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que
decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas
impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar
a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos
estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe,
arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra
inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Todas essas considerações - que ressaltam o caráter incensurável da decisão emanada do Tribunal local - levamme a repelir, por inacolhível, a pretensão recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente se se considerar a relevantíssima circunstância de que o acórdão ora questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal
no exame da matéria (RE 236.200-RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - RE 247.900-RS, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO - RE 264.269-RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 267.612-RS, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.): "ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DOENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV, CARENTE DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE QUE NECESSITA PARA SEU TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ACÓRDÃO AO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, I, E
196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Decisão que teve por fundamento central dispositivo de lei
(art. 1º da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do Rio Grande do Sul, regulamentando a norma do art. 196 da Constituição Federal, vinculou-se a um programa de
distribuição de medicamentos a pessoas carentes, não havendo, por isso, que se falar em
ofensa aos dispositivos constitucionais apontados. Recurso não conhecido." (RE 242.859-RS,
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Rel. Min. ILMAR GALVÃO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS. PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196).
PRECEDENTES (STF). - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência médico-hospitalar. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. - A legislação editada pelo Estado do Rio Grande do Sul
(consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e 10.529/95), ao instituir programa de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 232.335-RS, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT,
E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente
e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-RS (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO - grifei)
Sendo assim, pelas razões expostas, e considerando, ainda, os precedentes mencionados, não
conheço do presente recurso extraordinário"
(RE nº 241630/RS - Rel. Ministro Celso de Melo - DJU de 03/04/2001).
"PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE
DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER
- IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500347

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de
recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório,
hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do
CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a
obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes".
(RE-AgR 393175/RS - Relator Ministro Celso de Mello - Segunda Turma - unânime - DJU de
02/02/2007).
***
Com estas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado na inicial.
Manifeste-se o agravado, nos termos do artigo 527, V, do CPC, abrindo-se vistas, após, à douta
Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048437-19.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0010437-60.2014.4.01.3811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: HILARIO FERNANDO DE SOUSA NOBRE
ADVOGADO
: JOSE NAVES DE LACERDA JUNIOR
ADVOGADO
: LILIA APARECIDA FERREIRA
AGRAVADO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE ITAUNA
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal
da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG, nos autos do mandado de segurança impetrado por
HILÁRIO FERNANDO DE SOUSA NOBRE contra ato do Sr. Reitor da Fundação Universidade de
Itaúna, em que se busca a concessão de provimento judicial, no sentido de que seja assegurado ao
impetrante o direito à efetivação de sua rematrícula no Curso de Direito, junto àquela instituição de
ensino, independentemente da perda do prazo para realização do pagamento da taxa respectiva.
Concluiu o juízo monocrático que, na espécie, o impetrante não faria jus à medida postulada, ante a
confessa inadimplência no tocante ao pagamento da referida taxa de matrícula.
Em suas razões recursais, insiste o recorrente no deferimento da antecipação da tutela postulada nos autos de origem, reiterando os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático,
destacando que, na espécie, somente não efetuou o pagamento da aludida taxa no prazo
estipulado (25/07/2014), em virtude de dificuldades financeiras que vem enfrentando, mas que
se propôs a efetivá-lo no primeiro dia de aula (04/08/2014), o que não foi possível, ante a
recusa da instituição de ensino, a caracterizar, na espécie, a abusividade do ato impugnado.
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Informa que o regimento interno do Curso de Pós-Graduação em Geofísica, determina a
exclusão do aluno, caso tenha obtido conceito INS (insuficiente), diferente de outros da própria
UFPA, incluindo o regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação, o que se apresentaria como
desarrazoado.
Assevera que requereu seu reingresso no mencionado, curso, o que deu ensejo à instauração
do Processo Administrativo n° SIPAC-UFPA 23073.013317/2014-9.
Defende a necessidade de tutela do direito fundamental à educação e aponta o caráter relativo
do princípio da autonomia universitária.
Expõe que houve violação ao devido processo legal, uma vez que o desligamento deveria ter
sido precedido de oportunidade para que o autor apresentasse defesa.
Com a inicial juntou os documentos de fls. 1 9/1 35-v.
Instada a se manifestar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a parte requerida
(fls. 138/141) aduz que o demandante cursou apenas um de oito dos semestres necessários
para a realização de seu curso de doutorado, tendo sido desligado em 12/07/2013 por ter sido
reprovado na disciplina FORTRAN.
Expõe que o desligamento do autor foi determinado em reunião de Colegiado de 12/07/2013,
em razão da média das notas de 4 avaliações realizadas na disciplina, tendo sido o resultado
comunicado ao aluno de forma oral e por email, sem que tenha sido apresentado por ele
qualquer recurso.
Informa que as notas foram divulgadas pelo professor em sala de aula e a nota final da
disciplina foi afixada no quadro de avisos do prédio do CPGf. O autor não interpôs recurso
contra as notas obtidas, como permitiria o art. 16, §4°, do Regimento Interno do Curso.
Aduz que também foi entregue ao autor uma declaração de desligamento do curso datada de
29/07/2013, sem que tenha sido apresentada impugnação oportunamente.
Em verdade, teria o autor se submetido a novo processo seletivo do CPGf na tentativa de
reingresso no início de 2014, tendo sido reprovado. Somente após essa reprovação o autor
pleiteou seu reingresso no curso, o que foi indeferido por meio de decisão proferida em reunião
do Colegiado datada de 11/06/2014.
Defende a autonomia universitária para estipular regras de ingresso e permanência em seus
cursos, bem como a obrigatoriedade de desligamento de aluno que tenha sido reprovado em
alguma disciplina. Argumenta que o deferimento do direito do autor representaria violação ao
princípio da isonomia.
Expõe que o autor possui rendimento de 70%, somadas todas as disciplinas, o que é insuficiente, pois é necessária a obtenção de rendimento de 80% para alunos do doutorado (art.
24, "e", do regimento interno do curso.
Juntou os documentos de fls. 142/194.
Brevemente relatados, decido.
Para a concessão de provimento jurisdicional no início da lide, é necessário que, com base em
prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança dos fundamentos fáticos da
demanda, bem assim que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
relacionado à demora natural da entrega definitiva da prestação jurisdicional, e desde que
inexista perigo de irreversibilidade das consequências práticas do provimento antecipado (CPC,
art. 273, caput, inciso l, e § 2°).
No caso, não estou convencido, por ora, dos requisitos para a concessão pleiteada.
Constitui fato incontroverso que o autor obteve nota 4,5 (quatro e meio) na disciplina Programação Fortran, que integra a grade curricular do Programa de Pós-Graduação em Geofísica
- CPGf da Universidade Federal do Pará.
De acordo com o art. 16, §1°, do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em
Geofísica - CPGf, o "aluno será reprovado numa disciplina se obtiver avaliação inferior a
Regular". Nos termos do caput do artigo 16, para obter o conceito Regular (REG), o aluno deve
obter nota entre 5,0 e 6,9 nas avaliações realizadas. O conceito é Insuficiente (INS) se a nota
obtida for entre O e 4,9. Ou seja, o autor obteve conceito Insuficiente (INS) na disciplina
Programação Fortran.
Por sua vez, nos termos do art. 24, letra "f" do regimento Interno do aludido curso de PósGraduação, a consequência para a obtenção de conceito INS (insuficiente) em qualquer disciplina do curso é o desligamento do programa.
Visualiza-se, portanto, que os alunos estão constantemente sendo submetidos a processo de
avaliação, que pode acarretar em seu desligamento do curso, o que está prévia e expressamente estabelecido no regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Geofísica CPGf.
Dessarte, o processo de desligamento do curso não possui marco inicial previamente estabelecido para ocorrer, sendo constante, pois está atrelado às avaliações a que são submetidos os alunos, sendo o desligamento uma consequência natural da não obtenção do
conceito exigido para permanecer vinculado ao programa.

Em casos assim, tenho convicção firmada, no sentido de que o aluno faz jus à renovação da
matrícula junto a instituição privada de ensino superior, independentemente de eventual pendência de ordem financeira.
Com efeito, muito embora a aludida pretensão encontre óbice no art. 5º da Lei nº. 9.870/99, há
de se privilegiar, no caso, o exercício do direito constitucional à educação (CF, art. 205) em
detrimento dos interesses financeiros da instituição de ensino, que, apesar de ser uma entidade
de natureza privada, presta serviço de caráter público e dispõe dos meios legais necessários
para obter o pagamento de débito em referência, observando-se, contudo, o devido processo
legal, não se permitindo o uso da negativa de renovação de matrícula como meio coercitivo
para receber o aludido crédito.
Na hipótese em comento, segundo demonstram os elementos carreados para os presentes autos, a
inadimplência então existente foi objeto de renegociação entre as partes, não tendo, contudo, o
impetrante realizado o pagamento da taxa de rematrícula, no prazo estipulado, propondo, contudo,
sem sucesso, que o mesmo fosse realizado no primeiro dia de aula (4/08/2014).
Assim posta a questão e não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo
presentes, na espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada
antecipação da tutela recursal, em face do seu caráter nitidamente precautivo e, por isso, compatível
com a tutela cautelar do agravo, manifestada nas letras e na inteligência do referido dispositivo legal,
de forma a evitar a interrupção precoce dos estudos do impetrante, antes mesmo de pronunciamento
judicial definitivo acerca da pretensão deduzida no feito de origem, mormente em face da sua disposição em efetuar o pagamento da mencionada taxa de matrícula.
***
Com estas considerações e tendo em vista que a tutela pretendida enquadra-se, parcialmente,
nas comportas revisoras do art. 558 do CPC, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal,
para assegurar ao agravante o direito à renovação da sua matrícula, junto à instituição de
ensino indicada na inicial, facultando-se-lhe a realização do pagamento da respectiva taxa, no
prazo de 5 (cinco) dias.
Comunique-se, via FAX, com urgência, à autoridade impetrada, para fins de imediato cumprimento deste decisum, dando-se ciência ao juízo a quo.
Manifeste-se a agravada, nos termos do art. 527, V, do CPC, abrindo-se vistas, após, à douta
Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048477-98.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0019849-39.2014.4.01.3900
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: FILIPE ANDRE CAEIRO SANTOS
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, nos autos da ação ajuizada por FILIPE ANDRÉ
CAEIRO SANTOS contra a Universidade Federal do Pará - UFPA, em que se discute a
legitimidade do ato praticado pela referida instituição de ensino, do que resultou o seu desligamento do Programa de Pós-Graduação em Geofísica (Doutorado), em virtude de avaliação
abaixo da média mínima exigida nas normas de regência.
O juízo monocrático indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado nos aludidos autos,
nestes termos:
Trata-se de pedido de antecipação de tutela em ação ordinária movida por FILIPE ANDRÉ
CAEIRO SANTOS contra a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA, objetivando provimento jurisdicional, inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a suspensão dos
efeitos do ato administrativo instrumentalizado pela Ata de Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geofísica, realizada em 12/07/2013, devendo a
instituição de Ensino Superior (UFPA) conceder o reingresso do aluno para concluir o curso de
doutorado em Geofísica, garantindo-se o restabelecimento da bolsa de estudos antes auferida.
Sustenta que é cidadão português, tendo ingressado no Programa de Pós-Graduação em
Geofísica da Universidade Federal do Pará - Doutorado. Aduz ter sido desligado em
12/07/2013, com perda da bolsa de R$2.200,00, com base no art. 24, letra "f", do regimento
Interno do Curso de Pós-Graduação em Geofísica por ter sido avaliado com nota 4,5 (quatro e
meio) na disciplina Programação Fortran, matéria semelhante a que havia cursado em Portugal
com obtenção de bom desempenho.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500348
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Isso permite constatar, ainda que pelo exercício de um juízo de cognição sumária, que inexiste
indicação de violação ao devido processo legal, uma vez que a parte requerida logrou demonstrar que o autor fora informado das notas obtidas nas avaliações realizadas na disciplina
Programação Fortran, devendo ser presumido que tinha ciência, por constar de norma geral, de
que a manutenção do conceito insuficiente, em qualquer disciplina, acarretaria no desligamento
do programa de pós-graduação.
Como forma de evitar tal desligamento, poderia o autor, consoante permite o art. 16, §4°, do
Regimento Interno em comento, ter apresentado recurso contra as avaliações realizadas na
disciplina Programação Fortran. Porém não há evidências nos autos de que isso tenha ocorrido, o que permite concluir que o autor anuiu com o conceito obtido.
Ultrapassada In albis a fase em que se admitia impugnação das notas atribuídas aos alunos e
mantido o conceito insuficiente (INS), a atuação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Geofísica da Universidade Federal do Pará, apenas concretizou o ato de desligamento,
aplicando a norma contida no art. 24 letra "f" do regimento Interno, razão pela qual não logro
visualizar indícios de violação ao devido processo legal.
Esse posicionamento resta reforçado pelo fato de que a deliberação do órgão colegiado ora
questionada foi realizada em 12 de julho de 2013 e contra ela não houve sequer impugnação
em tempo razoável pelo ora demandante. Em verdade, como informa a parte requerida, este
tentou ingressar novamente no programa de pós-graduação pela via ordinária, qual seja,
submetendo-se, já no ano de 2014, a processo seletivo, não tendo, porém, logrado êxito.
Somente após fracassar nessa tentativa resolveu o autor questionar seu desligamento ocorrido
no ano de 2013, tendo sua manifestação sido apreciada administrativamente pela UFPA,
consoante se constata do teor do parecer juntado aos autos às fls. 187/189, datado de
08/06/2014.
Também não se apresenta plausível, mormente para fins de deferimento de tutela antecipatória, o argumento externado pela parte autora no sentido de que a própria norma prevista no
art. 24, "f" do regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Geofísica da Universidade
Federal do Pará fere o princípio da razoabilidade e contraria as disposições de outros Regimentos Internos de Cursos de Pós-Graduação da mesma instituição de ensino superior e até
mesmo o Regimento Integral Geral da Instituição.
Nesse aspecto, tenho que é garantida a Universidade Federal do Pará, notadamente em razão
de sua autonomia didático-científica e administrativa, constitucionalmente previstas (art. 207,
CF), estabelecer critérios para a avaliação e manutenção do vínculo de seus alunos a cursos
ofertados pela instituição, não se podendo falar em violação ao direito fundamental à educação.
Obviamente que para o implemento no plano fenomênico do direito fundamental à educação
faz-se necessária a criação de balizas, métodos e regras para a atuação dos educadores, bem
como deve ser exigida contraprestação por parte dos alunos.
Assim, no presente caso, não é possível falar em excesso de rigor pela determinação, em regra
geral e aplicável a todos os participantes, de que a reprovação em qualquer disciplina acarrete
no desligamento do programa de pós-graduacão, principalmente por se tratar de curso em nível
de doutorado, no qual se busca a excelência na qualificação profissional, devendo ser mantidos
apenas aqueles que demonstrem capacidade técnica nos padrões desejados pela instituição.
Por sua vez, não logro visualizar o perigo da demora na entrega definitiva da tutela jurisdicional, em razão do ordinário desenvolvimento da marcha processual, também exigido pelo
art. 273, do CPC, uma vez que o autor foi desligado do Programa de Pós-Graduação em
Geofísica - CPGf em 12 de julho de 2013 e a presente demanda somente foi ajuizada em 10
de julho de 2014, ou seja, praticamente um ano após o ato ora questionado, o que demonstra
que não existe iminente perigo de perecimento de seu direito
Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela requerida.
Em suas razões recursais, insiste o agravante na concessão da almejada antecipação da
tutela, reiterando os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático, destacando que, na
espécie, além da manifesta desproporcionalidade do ato impugnado e do manifestado cerceamento de defesa, o periculum in mora decorre do fato de que, "uma vez que o autor é
estrangeiro e seu visto venceu exatamente por não ter obtido a renovação, a qual foi obstada
pelo desligamento do curso de doutorado", acrescentando que, sem a bolsa de estudos,
"encontra-se vivendo graças a ajuda de colegas, temendo a qualquer momento ser deportado
para Portugal sem ter concluído a sonhada pós-graduação".
***
Em que pesem os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na
espécie, os pressupostos do art. 558, do CPC, a autorizar a concessão da almejada antecipação da tutela recursal, em face do seu caráter nitidamente precautivo e, por isso, compatível, com a tutela cautelar do agravo, manifestada nas letras e na inteligência do referido
dispositivo legal e, também, por se afinar com a orientação jurisprudencial já sedimentada no
âmbito deste egrégio Tribunal, no sentido de que "a garantia constitucional do contraditório e da
ampla defesa, observado o devido processo legal, é assegurada a todos os litigantes, na esfera
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500349

judicial ou administrativa (Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV)" e de que "a aplicação de
penalidade de jubilamento a aluno que não consegue concluir o curso dentro do prazo máximo
estipulado pela Instituição de Ensino, sem que lhe tenha sido facultado a oportunidade de
exercer seu direito de defesa, mostra-se viciada por flagrante violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa" (AMS 2004.39.00.004764-7/PA, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma,e-DJF1 p.869 de 23/03/2012).
No caso concreto, como visto, o recorrente sequer foi notificado acerca da instauração do
procedimento que culminou no seu desligamento do programa descrito nos autos, tendo tomado conhecimento, apenas, após a decisão proferida, nesse sentido, a caracterizar, em
princípio, ofensa ao princípio do devido processo legal, mormente em face da gravidade da
natureza da penalidade que lhe foi imposta.
***
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para assegurar ao
agravante o direito de prosseguir com seus estudos e demais atividades acadêmicas, no
Programa de Pós-Graduação em Geofísica (Doutorado), perante a instituição de ensino descrita na inicial, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.
Comunique-se, com urgência, via FAX, ao Sr. Reitor da Universidade Federal do Pará - UFPA,
para fins de ciência e imediato cumprimento desta decisão, cientificando-se, também, o juízo a
quo.
Manifeste-se a agravada, nos termos do art. 527, V, do CPC, abrindo-se vistas, após, à douta
Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048478-83.2014.4.01.0000/DF (d)
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AGRAVANTE
: EDILEUSA ROSANE DE PAULA
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ADVOGADO
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AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
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: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 17ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação ajuizada por EDILEUSA
ROSANE DE PAULA contra a União Federal, em que se busca a concessão de antecipação da
tutela, no sentido de que seja assegurado à autora o direito ao fornecimento do medicamento
AUBAGIO (Teriflunomida), o qual é indicado no tratamento da doença grave de que é portadora
(Esclerose Múltipla - CID 10-G35).
Concluiu o juízo monocrático que, na espécie, a despeito da prescrição médica descrita nos
autos, inexistiria, na espécie, qualquer comprovação acerca da eventual ineficácia dos demais
medicamentos disponibilizados no SUS, para fins de tratamento da referida doença.
Em suas razões recursais, insiste a recorrente na concessão da medida postulada, reiterando
os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático, mormente em face de tutela já reconhecida como legítima, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito de
nossos tribunais sobre a matéria, mormente em se tratando de tratamento de doenças gravíssimas, como no caso.
***
Não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão integral da almejada
antecipação da tutela recursal, em face do seu caráter nitidamente preventivo e, por isso,
compatível com a tutela cautelar do agravo, manifestada nas letras e na inteligência do referido
dispositivo legal.
Ademais, a pretensão deduzida nos autos de origem, no sentido de possibilitar-se a autora da
demanda o exercício do seu direito à vida e à assistência médica, encontra abrigo na garantia
fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de
cunho político e/ou material, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito do
colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:
"AIDS/HIV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. LEGISLAÇÃO COMPATÍVEL COM A TUTELA CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF,
ART. 196). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A legislação que assegura, às pessoas carentes e portadoras do vírus HIV, a distribuição gratuita de medica-
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mentos destinados ao tratamento da AIDS qualifica-se como ato concretizador do dever constitucional que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Precedentes (STF). - O direito à saúde - além
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde
traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos
objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República. DECISÃO: Trata-se de recurso
extraordinário, que, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, busca reformar decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça local (fls. 171/179), consubstanciada em acórdão que reconheceu incumbir, a essa unidade federada, com fundamento no art. 196 da Constituição da
República, a obrigação de fornecer, gratuitamente, medicamentos necessários ao tratamento
da AIDS, nos casos que envolverem pacientes destituídos de recursos financeiros e que sejam
portadores do vírus HIV. Cumpre destacar, desde logo, a incidência, na presente causa, como
obstáculo insuperável ao conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio
Grande do Sul, do enunciado inscrito na Súmula 283/STF, cujo teor revela ser inadmissível o
apelo extremo, quando a decisão recorrida - como no caso - assentar-se em mais de um
fundamento suficiente, apto, por si só, a conferir, a tal ato decisório, existência autônoma. Com
efeito, o acórdão emanado do Tribunal local, como assinalado, também possui fundamento de
caráter infraconstitucional (fls. 176), pois o julgamento nele consubstanciado encontra suporte
em legislação ordinária editada pela União Federal (Lei nº 9.313/96) e pelo Estado do Rio
Grande do Sul (Lei nº 9.908/93): "(...) segundo centenas de decisões das Câmaras integrantes
do egrégio Primeiro Grupo Cível, às quais está afeta a matéria pertinente à saúde pública, este
é um direito do cidadão e um dever do Estado (CF, arts. 6º e 196; CE, art. 241), que tem,
inclusive, legislação específica - Leis-RS nºs 9.828, de 5.2.1993, e 9.908, de 16.6.1993, e o
Decreto-RS nº 35.056, de 7.1.1994 - para atendimento dos doentes sem condições de prover
seu tratamento e em caso de emergência ou excepcional. .......................................................
(...) a Lei nº 9.313, de 13.11.1996, da União, não dispensa os Estados e os Municípios de
fornecerem os medicamentos necessários ao tratamento das vítimas de AIDS, pois, com a
União, tornaram-se e continuam, através desse diploma legal, executores responsáveis pelo
Sistema Único de Saúde - SUS -, o órgão público encarregado de distribuir gratuitamente os
medicamentos (arts. 1º e 2º) - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios." Ressalte-se, por
necessário, que o Estado do Rio Grande do Sul, embora podendo questionar, em sede de
recurso especial, esse fundamento de índole meramente ordinária, deixou de fazê-lo, viabilizando, desse modo, em função da própria ausência de impugnação recursal específica, a
subsistência autônoma do acórdão emanado do Tribunal local. Impende acentuar, ainda, que a
alegação de desrespeito ao art. 167, I e VI, da Constituição Federal, não basta, só por si, para
legitimar o acesso à via recursal extraordinária, pois, acaso configurada a suposta transgressão, esta importaria, quando muito, em situação caracterizadora de conflito indireto com o
texto da Carta Política, insuficiente para justificar a utilização do apelo extremo (RTJ 105/704 RTJ 127/758 - RTJ 132/455). Com efeito, basta examinar-se o acórdão ora recorrido, para
confirmar-se tal asserção (fls. 177/178): "A Lei nº 8.666, de 21.6.1993, alterada pela Lei nº
8.883, de 8.6.1994, ambas da União, além de aquela permitir a dispensa de licitação para a
aquisição de medicamentos para situações emergenciais e de urgência (art. 24, inc. IV), e o art.
37 (princípio da legalidade) da Carta da República não estabelecem que o Administrador seja
imprevidente ou que só venha a atender os cidadãos depois dos fatos consumados e de
gerada a conseqüente necessidade. Ao contrário, a ausência de previsão é evidência de que
aos homens públicos falta capacidade de administrar a coisa pública e prover o bem comum.
A ausência de previsão orçamentária não deve preocupar ao juiz que lhe incumbe a administração da justiça, mas, apenas ao administrador que deve atender equilibradamente as
necessidades dos súditos, principalmente os mais necessitados e os doentes." De qualquer
maneira, no entanto, mesmo que tais aspectos formais pudessem ser afastados, ainda assim
revelar-se-ia inacolhível a postulação recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente em face do mandamento constitucional inscrito no art. 196 da Constituição da
República, que assim dispõe: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação." (grifei) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade
social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este
atue no plano de nossa organização federativa. A impostergabilidade da efetivação desse
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500350

dever constitucional desautoriza o acolhimento dos pleitos recursais ora deduzidos na presente
causa. Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-SC),
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito
subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput
e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito
indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de
legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas carentes. A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de
sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Cumpre não perder de perspectiva que
o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem
a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol.
VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em
favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que
prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. O sentido de fundamentalidade do
direito à saúde - que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da
pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se,
desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio
necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder
Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo
institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a
permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que
tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à
realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de
um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse
direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles
casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que
decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas
impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar
a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos
estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe,
arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra
inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Todas essas considerações - que ressaltam o caráter incensurável da decisão emanada do Tribunal local - levamme a repelir, por inacolhível, a pretensão recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente se se considerar a relevantíssima circunstância de que o acórdão ora questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal
no exame da matéria (RE 236.200-RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - RE 247.900-RS, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO - RE 264.269-RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 267.612-RS, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.): "ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DOENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV, CARENTE DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À
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AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE QUE NECESSITA PARA SEU TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ACÓRDÃO AO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, I, E
196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Decisão que teve por fundamento central dispositivo de lei
(art. 1º da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do Rio Grande do Sul, regulamentando a norma do art. 196 da Constituição Federal, vinculou-se a um programa de
distribuição de medicamentos a pessoas carentes, não havendo, por isso, que se falar em
ofensa aos dispositivos constitucionais apontados. Recurso não conhecido." (RE 242.859-RS,
Rel. Min. ILMAR GALVÃO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS. PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196).
PRECEDENTES (STF). - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência médico-hospitalar. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. - A legislação editada pelo Estado do Rio Grande do Sul
(consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e 10.529/95), ao instituir programa de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 232.335-RS, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT,
E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente
e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-RS (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO - grifei)
Sendo assim, pelas razões expostas, e considerando, ainda, os precedentes mencionados, não
conheço do presente recurso extraordinário"
(RE nº 241630/RS - Rel. Ministro Celso de Melo - DJU de 03/04/2001).
"PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500351

DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER
- IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de
recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório,
hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do
CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a
obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes".
(RE-AgR 393175/RS - Relator Ministro Celso de Mello - Segunda Turma - unânime - DJU de
02/02/2007).
Nessa mesma linha de entendimento, confiram-se, dentre outros, o seguintes julgados:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
(...)
II - A prescrição de medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo acompanhamento da autora, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental
assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político
e/ou material.
III - A antecipação da tutela poderá ser concedida, liminar ou incidentalmente, nos termos dos
arts. 273, caput, e respectivos §§ 6º e 7º, c/c o art. 461, § 3º do CPC, e revogada ou modificada
a qualquer tempo, afigurando-se legítimo o seu deferimento, inclusive, em sede de recurso de
apelação.
IV - Apelação da autora provida. Sentença anulada, para o regular prosseguimento do feito.
Antecipação da tutela deferida.
(AC 0050304-71.2010.4.01.3400/DF, Relator p/Acórdão Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 de 16/03/2012).
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO,
DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO AGRAVADO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA DE CARÁTER SATISFATIVO: POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO A
QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO.
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I - "Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal
e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes
federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das
demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de
recursos financeiros" (AgRg no Ag 88.974/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 20.09.2007, DJ 29.10.2007 p. 208).
II - Incumbe à parte irresignada com ato decisório contra si prolatado a impugnação específica
dos fundamentos nele adotados, de forma a permitir a exata compreensão da controvérsia.
III - Admite-se o deferimento de medida satisfativa quando imprescindível para evitar o perecimento de direito, requisito satisfeito nas hipóteses em que se pretende a concessão de
medicamento indispensável à garantia do direito à saúde e à vida. Precedentes desta Corte.
IV - Agravo de instrumento a que se da parcial provimento.
(AG 0066839-90.2010.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma,e-DJF1 p.156 de 12/03/2012).
***
Registre-se, por oportuno, que, diante da sólida orientação jurisprudencial acima referida,
impõe-se a concessão da tutela pretendida pelo suplicante, a fim de que se lhe seja fornecido
o medicamento que lhe fora prescrito pelo médico que o assiste, o qual, no exercício regular da
sua profissão, responde pela correta indicação do mencionado medicamento, não cabendo ao
juiz do feito interferir no âmbito dessa deliberação, de cunho eminentemente médico-científica
da inteira responsabilidade do profissional médico que acompanha o paciente.
Ademais, em casos assim, há de se prestigiar o princípio in dúbio pro vita.
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na
inicial, para assegurar à recorrente o direito ao fornecimento, pela União Federal, do medicamento descrito nos autos - AUBAGIO (Teriflunomida) -, nos termos e quantidades prescritos pelo seu médico, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora, sem prejuízo da
prova pericial já ordenada pelo juízo singular, no curso do processo.
Oficie-se, com urgência, via FAX, o Sr. Secretário de Saúde da Secretaria de Ciências, Tecnologia e
Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, para fins de integral cumprimento desta decisão,
fornecendo à recorrente o medicamento descrito nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
multa pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis, na espécie, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CPC.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC, abrindo-se
vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048526-42.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0057037-14.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL SA ENERSUL
ADVOGADO
: LYCURGO LEITE NETO
ADVOGADO
: EDUARDO LYCURGO LEITE
ADVOGADO
: RAFAEL LYCURGO LEITE
ADVOGADO
: STEPHANIA FILGUEIRA BRITO SILVA
ADVOGADO
: FERNANDA SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DANIELE STROHMEYER GOMES
ADVOGADO
: RAFAEL LYCURGO LEITE
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO OLIVAS DE CAMPOS
ADVOGADO
: WANDERLEY COELHO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: RODRIGO VALADÃO GRANADOS
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 22ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação ajuizada pela Empresa
Energética de Mato Grosso do Sul S/A - ENERSUL, ora agravante, contra a Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, em que se busca a concessão de provimento judicial, no sentido
de que seja determinada a suspensão dos efeitos dos autos de infração lavrados contra a
suplicante, mediante a caução de seguro garantia ou fiança bancária, bem assim, a exigibilidade da multa que lhe fora aplicada, abstendo-se, ainda, a promovida, de incluir seu nome
em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da demanda, onde se discute a legitimidade da autuação em referência.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500352

O juízo monocrático indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado nos aludidos autos,
sob o fundamento de que a suspensão pretendida somente seria possível mediante a garantia
do depósito judicial do valor da multa em referência.
Em suas razões recursais, insiste a recorrente na concessão da medida postulada, reiterando
os fundamentos deduzidos perante o referido juízo monocrático.
***
Não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na espécie,
os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada antecipação da tutela
recursal, em face do caráter nitidamente preventivo e, por isso, compatível com a tutela cautelar do
agravo, manifestada nas letras e na inteligência do referido dispositivo legal, de forma a autorizar a
suspensão da execução da penalidade em referência, até a definição sobre a legitimidade, ou não,
da sua imposição, sob pena de frustrar-se o resultado da demanda instaurada naquele feito, em caso
de procedência da demanda, com vistas nas garantias fundamentais da ampla defesa e devido
processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).
No tocante à garantia ofertada pela recorrente, verifica-se que o art. 656, §2º, do Código de
Processo Civil, modificado pela Lei nº 11.382/2006, possibilitou a substituição da penhora por
fiança bancária ou seguro garantia judicial, não se mostrando razoável, portanto, o indeferimento do pedido da empresa agravante.
Nesta linha de entendimento, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Regional, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ON LINE
POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Lei nº 11.382/2006, introduzindo no CPC o §2º ao art. 656, viabilizou expressamente a
substituição da penhora por fiança bancária (=débito a ser garantido) ou por seguro garantia
judicial (= valor devido + 30%).
2. Como a fiança bancária tem paridade com o depósito em dinheiro (art. 9º, I, II e §3º, da Lei
nº 6.830/80), reconhecida pelo STJ (MC nº 13.590/RJ), também assim ocorre com o "seguro
garantia judicial".
3. Admissível, emprestando eficácia ao quanto estabelece o art. 620, do CPC, a substituição
dos ativos financeiros penhorados, por bem de outra natureza, ainda que inobservada a ordem
legal de preferência, mas idôneo à satisfação da pretensão executiva ou sua garantia .
4. Agravo Regimental não provido.
(AGA 0052238-16.2009.4.01.0000 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO
FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.458 de 12/03/2010)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR - CPD-EN - " SEGURO GARANTIA JUDICIAL": POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 - A Lei nº 11.382/2006, introduzindo no CPC o §2º ao art. 656, viabilizou expressamente a
substituição da penhora por (=débito a ser garantido) ou por (= valor devido + 30%).
2 - Como a fiança bancária tem paridade com o depósito em dinheiro (art. 9º, I, II e §3º, da Lei
nº 6.830/80), reconhecida pelo STJ (MC nº 13.590/RJ), também assim ocorre com o " seguro
garantia judicial".
3 - Se, para fins de Execução fiscal (satisfação do crédito tributário), equivalem (aptidão para
produzir os mesmos efeitos) "depósito" e " fiança bancária " (à qual o CPC equipara o seguro
garantia judicial), mais se reforça a "igualdade potencial" se a pretensão remete apenas à
obtenção de CPD-EN, na lógica do razoável, que afasta o mero comodismo recalcitrante.
4 - A Apólice apresentada (representativa do seguro garantia judicial) acoberta o valor principal
(+30%), os juros, a multa de mora e os demais encargos, agregada SELIC: atendido, na
prática, o art. 151, II, c/c art. 206 do CTN, cabível a CPD-EN.
5 - Agravo de instrumento provido.
6 - Peças liberadas pelo Relator, em 30/06/2009, para publicação do acórdão.
(AG 0012833-70.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.200 de 24/07/2009)
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na
inicial, para suspender a exigibilidade do crédito descrito nos autos, bem assim, a inclusão do
nome da recorrente em cadastros de inadimplentes, mediante a garantia do seguro garantia
oferecido, que deverá corresponder ao valor do débito integral, atualizado, acrescido de 30%
(trinta por cento), com cláusula de correção pela taxa SELIC, atentando-se que a garantia
ofertada estará condicionada à validade do título apresentado, na espécie.
Intime-se a agravada, com urgência, via FAX, para fins de ciência e imediato cumprimento
desta decisão, bem assim, para as finalidades do art. 527, V, do CPC, cientificando-se, também, o juízo monocrático.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048638-11.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0031810-92.2014.4.01.3700
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
PROCURADOR
: ANTONIO DE JESUS DA ROCHA FREITAS JUNIOR
AGRAVADO
: CAICARA DO NORTE 1 GERADORA DE ENERGIA S/A E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ERICA ELDTH
ADVOGADO
: SILVIA RIBEIRO LOPES NUNES
DESPACHO
Reserva-se a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, após
as informações do juízo monocrático, no decêndio legal.
Intime-se o agravado, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048655-47.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0008126-26.2014.4.01.3802
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: THALES MESSIAS PIRES CARDOSO
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE UBERABA - MG
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Uberaba/MG, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal contra a União Federal, o Estado de Minas Gerais e o Município de
Uberaba/MG, em que se busca a concessão de tutela jurisdicional, a fim de que os promovidos
sejam compelidos ao fornecimento gratuito do medicamento SORAFENIBE 400mg, na quantidade necessária ao tratamento integral, ao Sr. LAUANDER SALLUM SIMÕES, portador de
hepatocarcinoma complicado com trombose portomesentérica. O juízo monocrático excluiu o
Estado de Minas Gerais e o Município de Uberaba do feito, sob o fundamento de ilegitimidade
passiva ad causam, e indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado no aludido feito,
sob o fundamento de que a concessão do aludido pleito implicaria e usurpação da competência
do Poder Executivo, na definição de suas políticas públicas.
Em suas razões recursais, insiste o recorrente na concessão da medida postulada, sustentando, ainda, a legitimidade solidária dos referidos entes da Federação.
***
Não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na
espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão integral da almejada
antecipação da tutela recursal.
Com efeito, em casos assim, o entendimento jurisprudencial majoritário deste egrégio Tribunal,
firmou-se no sentido de que "a União Federal, solidariamente com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, está legitimada para as causas que versem sobre o fornecimento de
medicamento, em razão de, também, compor o Sistema Único de Saúde - SUS" (AC 005030471.2010.4.01.3400/DF, Relator p/Acórdão Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta
Turma, e-DJF1 de 16/03/2012).
De igual forma, quanto à questão de fundo, a pretensão deduzida pelo douto Ministério Público
Federal, no sentido de possibilitar ao paciente nominado nos autos o exercício do seu direito à
vida e à assistência médica, encontra abrigo na garantia fundamental assegurada em nossa
Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, na linha
do entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal,
conforme se vê dos seguintes julgados:
"AIDS/HIV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. LEGISLAÇÃO COMPATÍVEL COM A TUTELA CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF,
ART. 196). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A legislação que assegura, às pessoas carentes e portadoras do vírus HIV, a distribuição gratuita de medicamentos destinados ao tratamento da AIDS qualifica-se como ato concretizador do dever constitucional que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Precedentes (STF). - O direito à saúde - além

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048546-33.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0000731-50.2014.4.01.4103
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: D ARTAGNAN PADUA MAIA
ADVOGADO
: ODAIR FLAUZINO DE MORAES
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR VOLPINI
DESPACHO
Reserva-se a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, após
as informações do juízo monocrático, no decêndio legal.
Intime-se o agravado, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048556-77.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0020010-40.2013.4.01.3300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: DLYRIOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME
ADVOGADO
: CELSON RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MAURICIO AMORIM DOURADO
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA E OUTRO(A)
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: JOSE ANDRADE SOARES NETO
AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE BAHIA
ADVOGADO
: PEDRO BARACHISIO LISBOA
DESPACHO
Reserva-se a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, após
as informações do juízo monocrático, no decêndio legal.
Intime-se o agravado, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048568-91.2014.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0009940-36.2014.4.01.3200
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
ADVOGADO
: JULIANA MELISSA LUCAS VILELA E MELO
ADVOGADO
: WESLEY CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MYLENI OLIVEIRA DE SOUZA PUCU
ADVOGADO
: JUAREZ CAMELO ROSA
ADVOGADO
: KAREN BEZERRA ROSA BRAGA
DECISÃO
Ausentes os pressupostos do art. 558 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Dê-se vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500353
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de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde
traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos
objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República. DECISÃO: Trata-se de recurso
extraordinário, que, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, busca reformar decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça local (fls. 171/179), consubstanciada em acórdão que reconheceu incumbir, a essa unidade federada, com fundamento no art. 196 da Constituição da
República, a obrigação de fornecer, gratuitamente, medicamentos necessários ao tratamento
da AIDS, nos casos que envolverem pacientes destituídos de recursos financeiros e que sejam
portadores do vírus HIV. Cumpre destacar, desde logo, a incidência, na presente causa, como
obstáculo insuperável ao conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio
Grande do Sul, do enunciado inscrito na Súmula 283/STF, cujo teor revela ser inadmissível o
apelo extremo, quando a decisão recorrida - como no caso - assentar-se em mais de um
fundamento suficiente, apto, por si só, a conferir, a tal ato decisório, existência autônoma. Com
efeito, o acórdão emanado do Tribunal local, como assinalado, também possui fundamento de
caráter infraconstitucional (fls. 176), pois o julgamento nele consubstanciado encontra suporte
em legislação ordinária editada pela União Federal (Lei nº 9.313/96) e pelo Estado do Rio
Grande do Sul (Lei nº 9.908/93): "(...) segundo centenas de decisões das Câmaras integrantes
do egrégio Primeiro Grupo Cível, às quais está afeta a matéria pertinente à saúde pública, este
é um direito do cidadão e um dever do Estado (CF, arts. 6º e 196; CE, art. 241), que tem,
inclusive, legislação específica - Leis-RS nºs 9.828, de 5.2.1993, e 9.908, de 16.6.1993, e o
Decreto-RS nº 35.056, de 7.1.1994 - para atendimento dos doentes sem condições de prover
seu tratamento e em caso de emergência ou excepcional. .......................................................
(...) a Lei nº 9.313, de 13.11.1996, da União, não dispensa os Estados e os Municípios de
fornecerem os medicamentos necessários ao tratamento das vítimas de AIDS, pois, com a
União, tornaram-se e continuam, através desse diploma legal, executores responsáveis pelo
Sistema Único de Saúde - SUS -, o órgão público encarregado de distribuir gratuitamente os
medicamentos (arts. 1º e 2º) - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios." Ressalte-se, por
necessário, que o Estado do Rio Grande do Sul, embora podendo questionar, em sede de
recurso especial, esse fundamento de índole meramente ordinária, deixou de fazê-lo, viabilizando, desse modo, em função da própria ausência de impugnação recursal específica, a
subsistência autônoma do acórdão emanado do Tribunal local. Impende acentuar, ainda, que a
alegação de desrespeito ao art. 167, I e VI, da Constituição Federal, não basta, só por si, para
legitimar o acesso à via recursal extraordinária, pois, acaso configurada a suposta transgressão, esta importaria, quando muito, em situação caracterizadora de conflito indireto com o
texto da Carta Política, insuficiente para justificar a utilização do apelo extremo (RTJ 105/704 RTJ 127/758 - RTJ 132/455). Com efeito, basta examinar-se o acórdão ora recorrido, para
confirmar-se tal asserção (fls. 177/178): "A Lei nº 8.666, de 21.6.1993, alterada pela Lei nº
8.883, de 8.6.1994, ambas da União, além de aquela permitir a dispensa de licitação para a
aquisição de medicamentos para situações emergenciais e de urgência (art. 24, inc. IV), e o art.
37 (princípio da legalidade) da Carta da República não estabelecem que o Administrador seja
imprevidente ou que só venha a atender os cidadãos depois dos fatos consumados e de
gerada a conseqüente necessidade. Ao contrário, a ausência de previsão é evidência de que
aos homens públicos falta capacidade de administrar a coisa pública e prover o bem comum.
A ausência de previsão orçamentária não deve preocupar ao juiz que lhe incumbe a administração da justiça, mas, apenas ao administrador que deve atender equilibradamente as
necessidades dos súditos, principalmente os mais necessitados e os doentes." De qualquer
maneira, no entanto, mesmo que tais aspectos formais pudessem ser afastados, ainda assim
revelar-se-ia inacolhível a postulação recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente em face do mandamento constitucional inscrito no art. 196 da Constituição da
República, que assim dispõe: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação." (grifei) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade
social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este
atue no plano de nossa organização federativa. A impostergabilidade da efetivação desse
dever constitucional desautoriza o acolhimento dos pleitos recursais ora deduzidos na presente
causa. Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-SC),
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entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito
subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput
e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito
indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de
legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas carentes. A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de
sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Cumpre não perder de perspectiva que
o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem
a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol.
VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em
favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que
prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. O sentido de fundamentalidade do
direito à saúde - que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da
pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se,
desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio
necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder
Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo
institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a
permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que
tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à
realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de
um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse
direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles
casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que
decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas
impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar
a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos
estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe,
arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra
inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Todas essas considerações - que ressaltam o caráter incensurável da decisão emanada do Tribunal local - levamme a repelir, por inacolhível, a pretensão recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente se se considerar a relevantíssima circunstância de que o acórdão ora questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal
no exame da matéria (RE 236.200-RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - RE 247.900-RS, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO - RE 264.269-RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 267.612-RS, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.): "ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DOENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV, CARENTE DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE QUE NECESSITA PARA SEU TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ACÓRDÃO AO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, I, E
196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Decisão que teve por fundamento central dispositivo de lei
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(art. 1º da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do Rio Grande do Sul, regulamentando a norma do art. 196 da Constituição Federal, vinculou-se a um programa de
distribuição de medicamentos a pessoas carentes, não havendo, por isso, que se falar em
ofensa aos dispositivos constitucionais apontados. Recurso não conhecido." (RE 242.859-RS,
Rel. Min. ILMAR GALVÃO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS. PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196).
PRECEDENTES (STF). - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência médico-hospitalar. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. - A legislação editada pelo Estado do Rio Grande do Sul
(consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e 10.529/95), ao instituir programa de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 232.335-RS, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT,
E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente
e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-RS (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO - grifei)
Sendo assim, pelas razões expostas, e considerando, ainda, os precedentes mencionados, não
conheço do presente recurso extraordinário"
(RE nº 241630/RS - Rel. Ministro Celso de Melo - DJU de 03/04/2001).
"PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE
DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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- IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de
recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório,
hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do
CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a
obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes".
(RE-AgR 393175/RS - Relator Ministro Celso de Mello - Segunda Turma - unânime - DJU de
02/02/2007).
Nessa mesma linha de entendimento, confiram-se, dentre outros, o seguintes julgados:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
(...)
II - A prescrição de medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo acompanhamento da autora, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental
assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político
e/ou material.
III - A antecipação da tutela poderá ser concedida, liminar ou incidentalmente, nos termos dos
arts. 273, caput, e respectivos §§ 6º e 7º, c/c o art. 461, § 3º do CPC, e revogada ou modificada
a qualquer tempo, afigurando-se legítimo o seu deferimento, inclusive, em sede de recurso de
apelação.
IV - Apelação da autora provida. Sentença anulada, para o regular prosseguimento do feito.
Antecipação da tutela deferida.
(AC 0050304-71.2010.4.01.3400/DF, Relator p/Acórdão Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 de 16/03/2012).
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO,
DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO AGRAVADO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA DE CARÁTER SATISFATIVO: POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO A
QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO.
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I - "Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal
e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes
federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das
demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de
recursos financeiros" (AgRg no Ag 88.974/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 20.09.2007, DJ 29.10.2007 p. 208).
II - Incumbe à parte irresignada com ato decisório contra si prolatado a impugnação específica
dos fundamentos nele adotados, de forma a permitir a exata compreensão da controvérsia.
III - Admite-se o deferimento de medida satisfativa quando imprescindível para evitar o perecimento de direito, requisito satisfeito nas hipóteses em que se pretende a concessão de
medicamento indispensável à garantia do direito à saúde e à vida. Precedentes desta Corte.
IV - Agravo de instrumento a que se da parcial provimento.
(AG 0066839-90.2010.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma,e-DJF1 p.156 de 12/03/2012).
Registre-se, por oportuno, que, diante da sólida orientação jurisprudencial acima referida,
impõe-se a concessão da tutela pretendida pelo suplicante, a fim de que se lhe seja fornecido
o medicamento que lhe fora prescrito pelo médico que o assiste, o qual, no exercício regular da
sua profissão, responde pela correta indicação do mencionado medicamento, não cabendo ao
juiz do feito interferir no âmbito dessa deliberação, de cunho eminentemente médico-científica
da inteira responsabilidade do profissional médico que acompanha o paciente.
Ademais, em casos assim, há de se prestigiar o princípio in dúbio pro vita.
***
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na
inicial, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, no ponto em que excluiu o Estado de
Minas Gerais e o Município de Uberaba/MG da relação processual instaurada nos autos de
origem, bem assim, para determinar aos promovidos o fornecimento do medicamento descrito
nos autos - SORAFENIBE 400mg -, nos termos e quantidades prescritos pelo médico do
paciente nominado nos autos, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora, sem prejuízo da prova pericial já ordenada pelo juízo singular, no curso do processo.
Oficie-se, com urgência, via FAX, ao Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, ao
Secretário de Saúde do Município de Uberaba/MG e ao Sr. Secretário de Saúde da Secretaria
de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, para fins de cumprimento desta medida de antecipação de tutela, de eficácia mista, vale dizer, de efeitos
cautelares e satisfativos, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, sob
pena de multa coercitiva, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento deste provimento mandamental, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, na espécie (CPC, art. 14, inciso V e respectivo parágrafo único), visando a garantia do direito
fundamental à saúde, cientificando-se, também, o douto juízo monocrático.
Intimem-se os agravados, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC, abrindo-se
vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0048685-82.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0020904-41.2012.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
REQUERENTE
: TIM BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARCO VANIN GASPARETI
ADVOGADO
: MANUELA CAPP RIBEIRO
ADVOGADO
: FERNANDA LOPES CORREA E OUTROS(AS)
REQUERIDO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Trata-se de ação cautelar incidental, ajuizada por TIM BRASIL S/A contra a Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL, buscando, liminarmente, a antecipação da tutela cautelar, no
sentido de que seja determinada a suspensão da "exigibilidade da obrigação referente ao
pagamento do ônus de 2% (dois por cento) sobre as receias de SVA, decorrente da prorrogação do direito de uso de radiofreqüência relacionado aos Termos de Autorização nºs 074,
084, 085, 086 e 087/2008/PVCP/SPV-ANATEL, do exercício de 2012, no valor de R$
8.628.175,81, mediante Seguro-Garantia", até o julgamento do recurso de apelação interposto
nos autos principais, onde se discute a legitimidade da incidência de tal ônus, também, sobre
as receitas oriundas dos Serviços de Valor Adicionado (SVA).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500356

Em suas razões iniciais, noticia a suplicante que, por considerar ilegítima a cobrança em
referência, ajuizou competente ação consignada e, posteriormente, ação anulatória, impugnando a sua exigibilidade, sobrevindo a prolação de sentença, acolhendo, apenas, em parte, o
pedido ali formulado, concluindo o juízo monocrático que seria devida a cobrança do aludido
ônus, também, sobre as receitas do SVA, razão por que interpôs recurso de apelação, ainda
em fase de processamento, perante o referido juízo, impondo-se, assim, a concessão da
medida postulada, eis que se encontra na iminência de sofrer danos irreparáveis, decorrentes
da impossibilidade de participar de procedimentos licitatórios, em virtude do aludido débito.
***
A tutela pretendida na inicial reveste-se de natureza nitidamente cautelar, como assim previsto
nas disposições do artigo 273, § 7º, do CPC, a justificar a sua concessão liminar, até o
pronunciamento final da Turma julgadora, acerca da legitimidade ou não da cobrança que lhe
vem sendo perpetrada pela promovida, encontrando espaço, inclusive, tanto no corpo do
processo cautelar autônomo como nos autos do feito principal, em face do princípio da instrumentalidade do processo, sob pena de frustrar-se o resultado da demanda instaurada naquele feito, em caso de procedência da demanda, com vistas nas garantias fundamentais da
ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).
No tocante à garantia ofertada pela suplicante, verifica-se que o art. 656, §2º, do Código de
Processo Civil, modificado pela Lei nº 11.382/2006, possibilitou a substituição da penhora por
fiança bancária ou seguro garantia judicial, não se mostrando razoável, portanto, o indeferimento do pedido da empresa agravante.
Nesta linha de entendimento, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Regional, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ON LINE
POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Lei nº 11.382/2006, introduzindo no CPC o §2º ao art. 656, viabilizou expressamente a
substituição da penhora por fiança bancária (=débito a ser garantido) ou por seguro garantia
judicial (= valor devido + 30%).
2. Como a fiança bancária tem paridade com o depósito em dinheiro (art. 9º, I, II e §3º, da Lei
nº 6.830/80), reconhecida pelo STJ (MC nº 13.590/RJ), também assim ocorre com o "seguro
garantia judicial".
3. Admissível, emprestando eficácia ao quanto estabelece o art. 620, do CPC, a substituição
dos ativos financeiros penhorados, por bem de outra natureza, ainda que inobservada a ordem
legal de preferência, mas idôneo à satisfação da pretensão executiva ou sua garantia .
4. Agravo Regimental não provido.
(AGA 0052238-16.2009.4.01.0000 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO
FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.458 de 12/03/2010)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR - CPD-EN - " SEGURO GARANTIA JUDICIAL": POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 - A Lei nº 11.382/2006, introduzindo no CPC o §2º ao art. 656, viabilizou expressamente a
substituição da penhora por (=débito a ser garantido) ou por (= valor devido + 30%).
2 - Como a fiança bancária tem paridade com o depósito em dinheiro (art. 9º, I, II e §3º, da Lei
nº 6.830/80), reconhecida pelo STJ (MC nº 13.590/RJ), também assim ocorre com o " seguro
garantia judicial".
3 - Se, para fins de Execução fiscal (satisfação do crédito tributário), equivalem (aptidão para
produzir os mesmos efeitos) "depósito" e " fiança bancária " (à qual o CPC equipara o seguro
garantia judicial), mais se reforça a "igualdade potencial" se a pretensão remete apenas à
obtenção de CPD-EN, na lógica do razoável, que afasta o mero comodismo recalcitrante.
4 - A Apólice apresentada (representativa do seguro garantia judicial) acoberta o valor principal
(+30%), os juros, a multa de mora e os demais encargos, agregada SELIC: atendido, na
prática, o art. 151, II, c/c art. 206 do CTN, cabível a CPD-EN.
5 - Agravo de instrumento provido.
6 - Peças liberadas pelo Relator, em 30/06/2009, para publicação do acórdão.
(AG 0012833-70.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.200 de 24/07/2009)
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela cautelar formulado na
inicial, para suspender a exigibilidade da obrigação referente ao pagamento do ônus de 2%
(dois por cento) sobre as receitas dos Serviços de Valor Adicionado (SVA), decorrente da
prorrogação do direito de uso de radiofreqüência relacionado aos Termos de Autorização nºs
074, 084, 085, 086 e 087/2008/PVCP/SPV-ANATEL, do exercício de 2012, no valor de R$
8.628.175,81,, mediante a garantia do seguro garantia oferecido, que deverá corresponder ao
valor do débito integral, atualizado, acrescido de 30% (trinta por cento), com cláusula de
correção pela taxa SELIC, atentando-se que a garantia ofertada estará condicionada à validade
do título apresentado na espécie.
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Intime-se o Sr. Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com urgência,
via FAX, para fins de ciência e imediato cumprimento desta decisão, cientificando-se, também,
o juízo monocrático.
Cite-se a promovida, para responder, querendo, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048838-18.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0053126-91.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: IVA CARDOSO RIBEIRO
ADVOGADO
: CRISTIANA MEIRA MONTEIRO
DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo monocrático, deferindo o pedido de antecipação da tutela formulado
nos autos de ação, em que se busca o fornecimento de medicamento para tratamento de
saúde, conforme prescrição médica.
Em suas razões recursais, suscita o recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sustentando, no mais, a ilegitimidade da pretensão deduzida nos autos de origem.
***
Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante em sua peça recursal, não vejo presentes, na espécie, os pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada
antecipação da tutela recursal, na medida em que não conseguem infirmar as razões em que
se amparou o juízo monocrático, que apreciou e deferiu, com sabedoria, o pedido cautelar
formulado nos autos de origem, possibilitando ao autor da demanda o exercício do seu direito
à vida e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna,
a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, como assim demonstrado na inicial do presente recurso, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado
no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:
"AIDS/HIV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. LEGISLAÇÃO COMPATÍVEL COM A TUTELA CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF,
ART. 196). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A legislação que assegura, às pessoas carentes e portadoras do vírus HIV, a distribuição gratuita de medicamentos destinados ao tratamento da AIDS qualifica-se como ato concretizador do dever constitucional que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Precedentes (STF). - O direito à saúde - além
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde
traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos
objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República. DECISÃO: Trata-se de recurso
extraordinário, que, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, busca reformar decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça local (fls. 171/179), consubstanciada em acórdão que reconheceu incumbir, a essa unidade federada, com fundamento no art. 196 da Constituição da
República, a obrigação de fornecer, gratuitamente, medicamentos necessários ao tratamento
da AIDS, nos casos que envolverem pacientes destituídos de recursos financeiros e que sejam
portadores do vírus HIV. Cumpre destacar, desde logo, a incidência, na presente causa, como
obstáculo insuperável ao conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio
Grande do Sul, do enunciado inscrito na Súmula 283/STF, cujo teor revela ser inadmissível o
apelo extremo, quando a decisão recorrida - como no caso - assentar-se em mais de um
fundamento suficiente, apto, por si só, a conferir, a tal ato decisório, existência autônoma. Com
efeito, o acórdão emanado do Tribunal local, como assinalado, também possui fundamento de
caráter infraconstitucional (fls. 176), pois o julgamento nele consubstanciado encontra suporte
em legislação ordinária editada pela União Federal (Lei nº 9.313/96) e pelo Estado do Rio
Grande do Sul (Lei nº 9.908/93): "(...) segundo centenas de decisões das Câmaras integrantes
do egrégio Primeiro Grupo Cível, às quais está afeta a matéria pertinente à saúde pública, este
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500357

é um direito do cidadão e um dever do Estado (CF, arts. 6º e 196; CE, art. 241), que tem,
inclusive, legislação específica - Leis-RS nºs 9.828, de 5.2.1993, e 9.908, de 16.6.1993, e o
Decreto-RS nº 35.056, de 7.1.1994 - para atendimento dos doentes sem condições de prover
seu tratamento e em caso de emergência ou excepcional. .......................................................
(...) a Lei nº 9.313, de 13.11.1996, da União, não dispensa os Estados e os Municípios de
fornecerem os medicamentos necessários ao tratamento das vítimas de AIDS, pois, com a
União, tornaram-se e continuam, através desse diploma legal, executores responsáveis pelo
Sistema Único de Saúde - SUS -, o órgão público encarregado de distribuir gratuitamente os
medicamentos (arts. 1º e 2º) - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios." Ressalte-se, por
necessário, que o Estado do Rio Grande do Sul, embora podendo questionar, em sede de
recurso especial, esse fundamento de índole meramente ordinária, deixou de fazê-lo, viabilizando, desse modo, em função da própria ausência de impugnação recursal específica, a
subsistência autônoma do acórdão emanado do Tribunal local. Impende acentuar, ainda, que a
alegação de desrespeito ao art. 167, I e VI, da Constituição Federal, não basta, só por si, para
legitimar o acesso à via recursal extraordinária, pois, acaso configurada a suposta transgressão, esta importaria, quando muito, em situação caracterizadora de conflito indireto com o
texto da Carta Política, insuficiente para justificar a utilização do apelo extremo (RTJ 105/704 RTJ 127/758 - RTJ 132/455). Com efeito, basta examinar-se o acórdão ora recorrido, para
confirmar-se tal asserção (fls. 177/178): "A Lei nº 8.666, de 21.6.1993, alterada pela Lei nº
8.883, de 8.6.1994, ambas da União, além de aquela permitir a dispensa de licitação para a
aquisição de medicamentos para situações emergenciais e de urgência (art. 24, inc. IV), e o art.
37 (princípio da legalidade) da Carta da República não estabelecem que o Administrador seja
imprevidente ou que só venha a atender os cidadãos depois dos fatos consumados e de
gerada a conseqüente necessidade. Ao contrário, a ausência de previsão é evidência de que
aos homens públicos falta capacidade de administrar a coisa pública e prover o bem comum.
A ausência de previsão orçamentária não deve preocupar ao juiz que lhe incumbe a administração da justiça, mas, apenas ao administrador que deve atender equilibradamente as
necessidades dos súditos, principalmente os mais necessitados e os doentes." De qualquer
maneira, no entanto, mesmo que tais aspectos formais pudessem ser afastados, ainda assim
revelar-se-ia inacolhível a postulação recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente em face do mandamento constitucional inscrito no art. 196 da Constituição da
República, que assim dispõe: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação." (grifei) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade
social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este
atue no plano de nossa organização federativa. A impostergabilidade da efetivação desse
dever constitucional desautoriza o acolhimento dos pleitos recursais ora deduzidos na presente
causa. Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-SC),
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito
subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput
e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito
indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de
legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas carentes. A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de
sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Cumpre não perder de perspectiva que
o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem
a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol.
VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu im-
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postergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em
favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que
prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. O sentido de fundamentalidade do
direito à saúde - que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da
pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se,
desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio
necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder
Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo
institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a
permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que
tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à
realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de
um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse
direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles
casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que
decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas
impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar
a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos
estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe,
arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra
inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Todas essas considerações - que ressaltam o caráter incensurável da decisão emanada do Tribunal local - levamme a repelir, por inacolhível, a pretensão recursal deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente se se considerar a relevantíssima circunstância de que o acórdão ora questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal
no exame da matéria (RE 236.200-RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - RE 247.900-RS, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO - RE 264.269-RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 267.612-RS, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.): "ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DOENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV, CARENTE DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE QUE NECESSITA PARA SEU TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ACÓRDÃO AO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, I, E
196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Decisão que teve por fundamento central dispositivo de lei
(art. 1º da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do Rio Grande do Sul, regulamentando a norma do art. 196 da Constituição Federal, vinculou-se a um programa de
distribuição de medicamentos a pessoas carentes, não havendo, por isso, que se falar em
ofensa aos dispositivos constitucionais apontados. Recurso não conhecido." (RE 242.859-RS,
Rel. Min. ILMAR GALVÃO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS. PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196).
PRECEDENTES (STF). - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência médico-hospitalar. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. - A legislação editada pelo Estado do Rio Grande do Sul
(consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e 10.529/95), ao instituir programa de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500358

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 232.335-RS, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT,
E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente
e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-RS (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO - grifei)
Sendo assim, pelas razões expostas, e considerando, ainda, os precedentes mencionados, não
conheço do presente recurso extraordinário"
(RE nº 241630/RS - Rel. Ministro Celso de Melo - DJU de 03/04/2001).
"PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE
DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER
- IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá
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efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de
recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório,
hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do
CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a
obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes".
(RE-AgR 393175/RS - Relator Ministro Celso de Mello - Segunda Turma - unânime - DJU de
02/02/2007).
Com estas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na
inicial.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC, abrindo-se
vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048888-44.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0046014-71.2014.4.01.3400
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

Relativamente à comprovação de experiência profissional, o edital do certame em apreço diz o
seguinte:
9.11 Para receber a pontuação relativa à Experiência Profissional, o candidato deverá apresentar a documentação na forma descrita a seguir:
a) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) - constando obrigatoriamente a folha de identificação com numero e série, a folha com
a foto do portador, a folha com a qualificação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas
de alterações de salário que constem mudança de função - acrescida de declaração do
empregador que informe o período (com inicio e fim) e a discriminação do serviço realizado,
com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada;
b) cópia autenticada do estatuto social da cooperativa acrescida de declaração informando sua
condição de cooperado, período (com início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com
a descrição das atividades desenvolvidas;
c) cópia autenticada de declaração ou certidão de tempo de serviço, que informe o período
(com início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição das atividades
desenvolvidas, no caso de Servidor Publico;
d) cópia autenticada de contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração, que informe o período (com inicio e fim) e a discriminação do serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo; e
e) cópia autenticada de declaração do órgão ou empresa ou de certidão de Tempo de Serviço
efetivamente exercido no exterior, traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, que informe o período (com início e fim) e a discriminação do serviço realizado.
9.12 Os períodos citados no subitem 9.11 (letras, a, b, c, d, e) deverão conter claramente dia,
mês e ano.
9.13 A declaração a que diz respeito ao subitem 9.11 (letra, a) deverá apresentar, no mínimo,
as seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; endereço e
telefones válidos, CNPJ e inscrição estadual, identificação completa do profissional beneficiado;
descrição do emprego exercido e principais atividades desenvolvidas; local e período (início e
fim) de realização das atividades; assinatura e identificação do emitente (nome completo
legível, acompanhado de função), com reconhecimento de firma.
9.14 A certidão a que diz respeito ao subitem 9.11 (letra, c) deverá apresentar, no mínimo, as
seguintes informações: designação do Órgão/Entidade da Administração Publica Direta, Autárquica ou Fundacional; endereço e telefones validos, CNPJ, identificação completa do profissional; descrição do emprego público ou função exercida e principais atividades desenvolvidas; local e período (início e fim) de realização das atividades; assinatura e identificação
do emitente (nome completo legível / emprego público ou função e matrícula no Órgão).
9.15 Em caso de impossibilidade de emissão da documentação prevista no subitem 9.11
(letras, a e b) exclusivamente por motivo de extinção da sociedade empresária e(ou) da
cooperativa, será admitida, para fins de pontuação:
9.15.1 Para empregados celetistas de sociedade empresária e(ou) de cooperativa, somente
cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constando obrigatoriamente a folha de identificação com número e série, a folha com a foto do portador, a folha
com a qualificação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de alterações de salário que
constem mudança de função; e
9.15.2 Para cooperados, cópia autenticada do estatuto social e do
termo de extinção da cooperativa, expedido pelo Cartório de Registro Civil.
9.16 Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados,
deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).
9.17 Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência, somente será
considerado tempo de experiência no exercício da profissão/emprego em anos completos, não
sendo considerada mais de uma pontuação concomitante no mesmo período.
9.18 Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa de estudo ou monitoria para pontuação
dos Títulos e Experiência Profissional.
9.19 É de exclusiva responsabilidade do candidato o envio e a comprovação dos documentos
de Títulos e Experiência Profissional.
9.20 Em nenhuma hipótese haverá devolução aos candidatos de documentos referentes aos
Títulos e a Experiência Profissional.
9.21 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos e
Experiência Profissional apresentado, a respectiva pontuação do candidato será anulada.
Ocorre que, embora a impetrante afirme categoricamente na inicial que atendeu especificamente aos itens editalícios, nestes autos não está demonstrada tal circunstância relativamente à carteira de trabalho ou estatuto social da empresa onde exerceu suas atividades.
Além disso, as declarações de fls. 142/144 não trazem a discriminação dos serviços realizados
pela impetrante com a descrição das atividades desenvolvidas, conforme exigido pelo edital,
mas sim e tão-somente as atividades inerentes ao cargo por ela ocupado.

:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
KATHERINE DANA
MURIEL FLÁVIA GODOI
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES / EBSERH
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo douto juízo da 5ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança
impetrado por KATHERINE DANA contra ato do Sr. Presidente da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares - EBSERH, em que se busca a concessão de provimento judicial, no
sentido de que sejam computados os pontos relativos à experiência profissional da impetrante,
para fins de classificação no concurso público para o cargo de Enfermeira Assistência, a que
alude o Edital nº 03/2014.
O juízo monocrático indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado no feito de origem,
com estas letras:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por KATHERINE DANA em face de ato imputado
ao PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH
com pedido de liminar para que sejam computados pontos a seu favor a título de experiência
profissional no concurso público nº 03/2014 - EBSERH para o cargo de Enfermeira Assistencial.
Sustenta que apresentou a documentação exigida pelo edital do certame, relativamente à
experiência profissional, não lhe sendo atribuídos os pontos respectivos.
Apesar de interposto recurso contra a decisão administrativa, não obteve resposta.
Juntou procuração e documentos.
Postergada a apreciação da liminar para após a vinda das informações. Apesar de regularmente notificada a autoridade impetrada não prestou informações.
É o relatório.
Decido.
A Lei nº 12.016/2009, em seu artigo 7º, III, exige, para a concessão da liminar em mandado de
segurança, a presença simultânea de dois requisitos, a saber:
a) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni iuris); e
b) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na hipótese, tenho por ausente o primeiro requisito.
Em exame perfunctório, próprio das decisões liminares, não verifico qualquer ilegalidade a justificar
o deferimento da liminar, embora a autoridade impetrada não tenha prestado as informações e
esclarecido os motivos da não atribuição dos pontos que a impetrante entende fazer jus.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500359
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O fato de juntar uma declaração genérica com a data de início e fim das atividades, não atende
aos termos do edital.
Dentro desse contexto, não me parece ter havido qualquer circunstância que caracterizasse
desrespeito ao princípio da isonomia, que norteia os concursos públicos, o que, ao contrário
ocorreria caso deferida a medida liminar pleiteada.
Ausentes, portanto, os requisitos legais, não se justifica a interferência do Poder Judiciário na
espécie, impondo-se o indeferimento do pedido de liminar.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar".
Em suas razões recursais, insiste a recorrente na concessão da tutela pretendida, reiterando os
fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático, destacando que, na espécie, a ausência de
apresentação de carteira de trabalho ou do estatuto social da empresa onde exercera suas atividades decorre da circunstância de que tais atividades foram exercidas na condição de servidora
pública do Estado da Bahia (inicialmente contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo
e, posteriormente, por meio de concurso público), razão por que não haveria mesmo como apresentar cópia da carteira de trabalho, por não se tratar de contratação pelo regime celetista. No mais,
destaca que as declarações carreadas para os autos, especificando as atribuições do cargo de
Enfermeira Assistencial junto ao Estado da Bahia, lavradas por servidor competente, afiguram-se
suficientes para a comprovação da experiência profissional nos respectivos períodos, na medida em
que não só discriminam as atividades inerentes ao aludido cargo, como descrevem aquelas por ela
desenvolvidas, impondo-se, assim, o computo da pontuação correspondente.
***
Não obstante os fundamentos deduzidos pela recorrente, não vejo presentes, na espécie, os
pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada antecipação da tutela
recursal, na extensão por ela postulada.
É bem verdade que as declarações acostadas aos autos, emitidas pela Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia, por intermédio do Hospital Geral do Estado, não descrevem, especificamente,
as atividades ali desenvolvidas pela impetrante, circunstância essa que, em princípio, inibiria a
computação da pontuação pretendida, por força do que dispõe a regra constante da Aline "c"
do subitem 9.11 do edital regulador do certame, segundo a qual o candidato deveria apresentar
"cópia autenticada de declaração ou certidão de tempo de serviço, que informe o período (com
início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, no caso de Servidor Publico".
Não se pode olvidar, contudo, que, nas referidas declarações, há expressa indicação das atribuições
do cago público por ela exercido (Enfermeira Assistencial), as quais, a toda evidência, correspondem
às atividades por ela desenvolvidas, cumprindo-se, assim, a exigência da aludida norma.
Há de ver-se, porém, que o exame da eventual correspondência de tais atividades com aquelas
exigidas para o exercício do cargo público para o qual concorreu a suplicante deverá ser
realizado pela autoridade impetrada, para fins de eventual computação dos pontos respectivos,
por se tratar de matéria que refoge aos limites da lide instaurada no feito de origem, mormente
por exigir dilação probatória, o que não se admite, na via eleita.
***
Com estas considerações, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, para
considerar válidas as declarações apresentadas pela recorrente, para fins de comprovação de
experiência profissional, e determinar que a autoridade impetrada as examine, procedendo-se
à computação da pontuação correspondente, desde que observada a correspondência das
atividades ali descritas com aquelas exigidas para o exercício do cargo público descrito nos
autos, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.
Comunique-se, com urgência, via FAX, à autoridade impetrada, para fins de ciência e cumprimento desta decisão, cientificando-se, também, o juízo monocrático.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC, abrindo-se
vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048975-97.2014.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0022854-60.2014.4.01.4000
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI - IFPI
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: FELIPE RAMOS DANTAS
ADVOGADO
: BRUNO JORDANO MOURAO MOTA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500360

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
proferida pelo juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, nos autos do
mandado de segurança impetrado por FELIPE RAMOS DANTAS contra ato da Srª Diretora de
Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Piauí/IFPI, em
que se busca a concessão de provimento judicial, no sentido de que seja assegurado ao
impetrante o direito à posse no cargo público de Técnico em Laboratório/Área: Geoprocessamento, em virtude de regular aprovação em concurso público.
O juízo monocrático deferiu o pedido de antecipação da tutela mandamental formulado no
aludido feito, sob o fundamento de que o impetrante é portador de escolaridade superior àquela
exigida no edital regulador do certame, na medida em que possui diploma do Curso Superior
em Geoprocessamento, sendo que a qualificação exigida para o preenchimento do referido
cargo limita-se à conclusão de curso de nível médio profissionalizante na referida área.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em resumo, a legitimidade do ato impugnado,
tendo em vista que a candidata não preencheria os requisitos estabelecidos no edital.
***
Em que pesem os fundamentos deduzidos pelo recorrente, não vejo presentes, na espécie, os
pressupostos do art. 558 do CPC, a autorizar a concessão da almejada antecipação da tutela
mandamental, na medida em que não conseguem infirmar as lúcidas razões em que se
amparou a decisão agravada.
Com efeito, não obstante não seja o impetrante detentora de curso de nível médio profissionalizante em Geoprocessamento, é detentor de curso superior em Geoprocessamento, a
caracterizar a manifesta abusividade do ato coator, na medida em que a sua qualificação
profissional, dentro da área de conhecimento exigida, é reconhecidamente superior àquela
prevista no instrumento convocatório, violando, assim, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que devem orientar a Administração em seus atos.
Há de se registrar, ainda, que o escopo da realização do concurso público é exatamente
selecionar os candidatos que tenham melhores condições de exercer o cargo disponibilizado,
não se podendo admitir que o candidato aprovado no certame e com escolaridade superior à
necessária, não reúna condições de exercer o cargo disputado.
Nessa linha de entendimento, posiciona-se a orientação jurisprudencial já consolidada no
âmbito deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
conforme se vê, dentre outros, dos seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - CONCURSO PÚBLICO - PETROBRÁS - MANDADO
DE SEGURANÇA - VIA ADEQUADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA
- TÉCNICO EM QUÍMICA - BACHAREL EM QUÍMICA APROVADO - RAZOABILIDADE DECADÊNCIA - NÃO-CONFIGURAÇÃO - DISSÍDIO INTERPRETATIVO NÃO MATERIALIZADO.
1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato de desclassificação em
concurso público realizado por sociedade de economia mista.
2. Atacado o ato de desclassificação no concurso público, inexiste decadência na impetração,
se esta foi ajuizada antes do prazo legal.
3. Há direito líquido e certo à permanência no certame se o candidato possui qualificação
superior à exigida no edital do concurso público, na hipótese bacharel em química quando se
exigia a formação de técnico na referida disciplina.
4. Dissídio interpretativo prejudicado ante a inexistência de semelhança fática.
5. Recurso especial não provido.
(STJ, REsp 1.071.424/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 08/09/2009).
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HABILITAÇÃO.
DIREITO À POSSE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A falta de particularização do dispositivo de lei federal que se tem por violado consubstancia
deficiência bastante, com sede própria nas razões recursais, a inviabilizar a abertura da instância especial, atraindo, como atrai, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
2. O recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "a" requisita, em qualquer
caso, tenha o acórdão recorrido examinado a questão sob o enfoque do dispositivo de lei
federal que se tem por contrariado.
3. O programa de disciplinas do curso de Auxiliar de Enfermagem está inserto no de Técnico
em Enfermagem, que difere daquele apenas por conter carga horária mais alargada. Assim, o
Técnico em Enfermagem está habilitado para o exercício das atividades do cargo de Auxiliar de
Enfermagem. Afinal, mostra-se desarrazoado obstacularizar o acesso ao serviço público de um
candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em
que fora devidamente aprovado mediante concurso.
4. Recurso não conhecido.
(STJ, REsp 308.700/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 15/04/2002.
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ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO/QUÍMICA. EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE OU MÉDIO COMPLETO MAIS CURSO TÉCNICO NA ÁREA. CANDIDATO GRADUADO EM QUÍMICA-LICENCIATURA PLENA. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA.
I - Afigura-se escorreita a sentença monocrática, que afastou a exigência da apresentação de
comprovante profissionalizante de técnico, ao fundamento de que o impetrante possui grau de
escolaridade em muito superior à que restou exigida para o cargo para o qual concorreu,
mostrando, pois, desarrazoado obstaculizar o acesso da impetrante ao serviço público. Ademais, em se tratando de candidata detentora de conhecimentos mais elevados do que o
exigido, sendo graduada em Química-Licenciatura Plena, a impetrante demonstrou que possui
a qualificação profissional necessária a seu exercício.
II - Apelação e remessa oficial desprovidas.
(AMS 2008.38.03.006685-7/MG, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Sexta Turma,eDJF1 p.158 de 06/04/2009)
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PARA CARGO NÍVEL MÉDICO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA QUÍMICA. CANDIDATO BACHAREL EM
QUÍMICA. CAPACIDADE PARA O CARGO.
1. A atuação dos agentes públicos, além de obedecer ao princípio da legalidade e de ser
voltada à consecução de um fim público, deve sempre se pautar pela proporcionalidade,
devendo levar em conta a adequação entre os fins perseguidos e os meios utilizados, de modo
a não impor aos administrados um sacrifício maior do que o necessário à efetivação do
interesse público.
2. A exigência de nível de formação escolar para fins de preenchimento de cargo público
objetiva assegurar a adequação de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do
cargo. Candidata detentora de diploma de nível superior em Biologia está capacitada para o
exercício das atribuições funcionais do cargo de Técnico de Laboratório - Área Química. Não
faz sentido considerar que a apresentação de diploma de nível superior, quando o edital exige
diploma de curso técnico, seja causa de exclusão do certame.
3. A finalidade da Administração é selecionar entre os interessados os melhores habilitados,
estipulando-se os requisitos mínimos, não podendo alijar do certame aqueles que possuem a
qualificação exigida só que em grau superior ao previsto no edital.
4. Agravo regimental da FUFPI improvido.
(AGAMS 2008.40.00.004624-4/PI, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida,
Quinta Turma,e-DJF1 p.874 de 23/03/2012).
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FARMACÊUTICO BIOQUÍMOCO ANALISTA CLÍNICO. VAGA DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO/ANÁLISES CLÍNICAS. POSSE. POSSIBILIDADE.
1. Pela jurisprudência do STJ e desta Corte, há direito líquido e certo à permanência no
certame se o candidato possui qualificação específica superior à exigida no edital do concurso
público.
2. Nomeada e possuindo graduação específica superior à exigida no certame público (Farmacêutico Bioquímico Analista Clínico), a Impetrante/Apelada tem direito líquido e certo à
posse no cargo a que concorreu (Técnico em Laboratório/Analises Clínicas).
3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
(AMS 2007.38.12.000806-2/MG, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta
Turma,e-DJF1 p.128 de 11/02/2011).
***
Com estas considerações, esbarrando a pretensão recursal no entendimento jurisprudencial
acima espelhado, nego seguimento ao presente agravo, nos termos do art. 557, caput, do
CPC, c/c o art. 29, XXIV, do RITRF/1ª Região.
Baixem-se os presentes autos ao juízo de origem, oportunamente, com as anotações de
estilo.
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048979-37.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0065676-82.2014.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: ANDREIA RUBACK GOMES
ADVOGADO
: MARCO TULIO DE SOUZA FONSECA
AGRAVADO
: CENTRO UNIVERSITARIO NEWTON PAIVA BH/MG
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500361

DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, nos autos do mandado de segurança
impetrado por ANDREIA RUBACK GOMES, ora agravante, contra ato do Sr. Reitor do Centro
Universitário Newton Paiva, em que se busca a concessão de provimento judicial, no sentido
de que seja assegurado à impetrante o direito de participar das solenidades de colação de grau
do Curso de Direito da referida instituição de ensino, prevista para o próximo dia 07/09/2014,
independentemente do fato de ainda não ter cursado uma das disciplinas relativas ao referido
curso. Concluiu o juízo monocrático que a pretensão deduzida pela suplicante esbarraria na
autonomia didático-pedagógica da instituição de ensino e nas normas legais de regência.
Em suas razões recursais, insiste a agravante na concessão da almejada antecipação da tutela
mandamental, reiterando os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático, destacando
que, no caso, não pretende a expedição de certificado de conclusão do curso que freqüenta,
perante a instituição de ensino indicada nos autos, mas, apenas, participação das cerimônias
e dos festejos, ainda que de forma simbólica, relativos à colação de grau do referido curso,
evitando-se, assim, prejuízos de ordem emocional e patrimonial, em face do investimento
financeiro já despendido para essa finalidade. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo,
para que lhe seja deferida a tutela postulada, até o pronunciamento definitivo da Turma
julgadora.
***
Em que pesem as razões em que se amparou a decisão agravada, o caráter nitidamente
cautelar da pretensão recursal deduzida nestes autos autoriza a concessão da almejada antecipação da tutela recursal, a fim de assegurar ao recorrente a participação nas solenidades
de colação de grau, com início previsto para o próximo dia 07/09/2014, sob a condição
resolutiva de aprovação na disciplina restante, para fins de expedição do competente certificado de conclusão do Curso de Direito, junto à instituição de ensino descrito nos autos.
Com efeito, segundo noticia a agravante, a pretensão mandamental veiculada nos autos de
origem limita-se, única e exclusivamente, à sua participação na solenidade simbólica de colação de grau do referido curso superior, ficando a expedição do respectivo certificado de
conclusão condicionada à efetiva aprovação da disciplina faltante, sendo de se destacar que
essa possibilidade afina-se com o entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito deste
egrégio Tribunal, no sentido de que "a participação de estudante, que ainda não concluiu o
curso superior, na solenidade simbólica de colação de grau, não configura nenhuma ilegalidade, por não conferir a este o título pretendido" (REOMS 0042793-49.2011.4.01.3800 /
MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.946
de 13/07/2012), prestigiando-se, assim, princípio da razoabilidade, de forma a propiciar a sua
participação no aludido evento simbólico, juntamente com os demais colegas de turma, amigos
e familiares, evitando-se os danos de ordem não só material, mas, principalmente, de ordem
moral daí decorrentes.
***
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para assegurar à
autora agravante a participação na solenidade de colação de grau no Curso de Direito descrito
nos autos, prevista para o dia 07/09/2014, sob a condição resolutiva de aprovação na disciplina
restante, para fins de expedição do competente certificado de conclusão do aludido curso, junto
à instituição de ensino descrito nos autos.
Oficie-se, com urgência, via FAX, à autoridade impetrada, para ciência e imediato cumprimento
da presente decisão, cientificando-se, também, o juízo monocrático.
Manifeste-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC, abrindo-se
vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049065-08.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0044155-97.2012.4.01.3300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: RADIO CITY LTDA
AGRAVADO
: ALBERTO BANDEIRA NETO
AGRAVADO
: MARIA HELENA MENEZES BANDEIRA
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DESPACHO
Intime-se o agravado, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
Numeração Única: 4337720074013400
REEXAME NECESSÁRIO 0000433-77.2007.4.01.3400 (2007.34.00.000434-3)/DF
Processo na Origem: 200734000004343
RELATOR
: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA
AUTOR
: SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA
ADVOGADO
: BATUIRA ROGERIO MENEGHESSO LINO E OUTROS(AS)
RÉU
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - DF
DECISÃO
Trata-se de intervenção de terceiros em mandado de segurança individual requerida, após a
sentença, por Granasa Minas Indústria e Comércio LTDA. e Claudimir Amádio (fl. 424).
(...)
Em razão da fase processual em que formulado, indefiro o pedido de intervenção.
Encaminhe-se o processo à douta Presidência desta Corte para juízo de admissibilidade
dos recursos especial (fls. 535-551) e extraordinário (fls. 552-568).
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 6510920014013500
APELAÇÃO CÍVEL 0000651-09.2001.4.01.3500 (2001.35.00.000643-8)/GO
Processo na Origem: 200135000006438
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
RELATOR P/ACÓRDÃO : DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: VICENTE MACHADO
ADVOGADO
: DOMINGOS PORTILHO DA CUNHA E OUTROS(AS)
APELADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: ALEXANDRE MAGNO F MOREIRA E OUTROS(AS)
DECISÃO
Admito os embargos infringentes.
Proceda-se na forma do artigo 303 do Regimento Interno deste Tribunal.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal
Relator p/ Acórdão
Numeração Única: 264485920024013400
APELAÇÃO CÍVEL 2002.34.00.026509-0/DF
Processo na Origem: 264485920024013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA E OUTROS(AS)
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
ADVOGADO
: LYCURGO LEITE NETO E OUTROS(AS)
APELANTE
: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
ADVOGADO
: DECIO FREIRE E OUTROS(AS)
APELANTE
: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
PROCURADOR
: LUCIA PENNA FRANCO FERREIRA
APELADO
: OS MESMOS
APELADO
: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS COELHO PEREIRA NETO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500362
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COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - CGTEE
FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO BARBOZA E OUTROS(AS)
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE
ANDRE HENRIQUE LEHENBAUER THOME E OUTROS(AS)
EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S/A
RUBENS CARMO ELIAS FILHO E OUTROS(AS)
COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - CESP
TANIA MARA MORAES LEME DE MOURA E OUTROS(AS)
COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ E OUTROS(AS)
JOSE EDGARD CUNHA BUENO FILHO E OUTROS(AS)
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL E OUTROS(AS)
MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA E OUTROS(AS)
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E OUTRO(A)
BEATRIZ LIMA BRANCO LOPES E OUTROS(AS)
COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA E OUTROS(AS)
LYCURGO LEITE NETO E OUTROS(AS)
LAURA MENDES BUMACHAR E OUTROS(AS)
DENIS KALLER ROTHSTEIN
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A
LYCURGO LEITE NETO E OUTROS(AS)
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
SERGIO NELSON MANNHEIMER E OUTROS(AS)
CENTRAIS ELETRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A - CDSA
GABRIELA OLIVEIRA TELLES DE VASCONCELOS E OUTROS(AS)
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE
DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERACAO PARANAPANEMA S/A
JOAQUIM SIMOES BARBOSA
AES TIETE SA E OUTRO(A)

: ADRIANA BRAGHETTA E OUTROS(AS)
: SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA - SAELPA
: LYCURGO LEITE NETO E OUTROS(AS)
: ROSAL ENERGIA S/A
: DECIO FREIRE E OUTROS(AS)
: VOTORANTIM METAIS ZINCO SA
: EVA CRISTINA CASTRO MENDEZ E OUTROS(AS)
: ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
: IVAN TAUIL RODRIGUES E OUTROS(AS)
: COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - CESP
: PAULO CELIO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
: LAJEADO ENERGIA S/A
ROBERTO SCACCHETTI DE CASTRO E OUTROS(AS)
DENIS KALLER ROTHSTEIN
UNIAO FEDERAL
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN E
OUTROS(AS)
CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE
COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ E OUTROS(AS)
CENTRAIS ELETRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A - CDSA
DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERACAO PARANAPANEMA S/A
o
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(...) ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS (...) para determinar à embargada que seja
decotado da CDA o valor referente à multa, bem como o valor do débito referente aos trabalhadores César Proença da Silva, Marcos Lúcio da Silva e Maria Cleusa Rodrigues, que
tiveram seus créditos habilitados em falência, não podendo, assim, prosseguir em relação a
eles a exigência, sob pena de cobrança em duplicidade. Quanto aos juros, deverão estes
igualmente ser excluídos caso seja comprovado, à época do pagamento, que o ativo da massa
não os pode suportar e apenas quanto ao período posterior à quebra.
Sem custas (...) e sem honorários advocatícios, haja vista a sucumbência recíproca.
(...)
A Caixa Econômica Federal apela, fls. 194-197, alegando que: a) "como é de sabença, a
relação de FGTS é remunerada na forma de legislação específica, qual seja a Lei 8.036/90 e
a Lei 9.964, de 10.04.2000, sendo que esta última, alterando o art. 22 da Lei 8.036/90, fixou a
multa pecuniária em 10% (dez por cento), alterando-se também, pela mesma Lei 8.036/90, a
Lei 8.844/90, com redução dos encargos de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento),
após ajuizamento da ação (5% cinco por cento antes do ajuizamento). / Desta forma, a
cobrança da multa de 10% (dez por cento) que compõe o débito executado tem pleno amparo
legal, impondo-se ressaltar, ainda, que ao art. 23, III, do Decreto-lei 7.661/45 não se aplica às
Execuções Fiscais"; b) "também relativamente aos juros impende salientar que a cobrança do
crédito tributário com fincas na Lei 6830/80 desenvolve-se independentemente do regime
estabelecido na Lei de Falências, não se sujeitando aos dispositivos do Decreto-lei 7.661/45. /
Não procede qualquer alegação de que os juros moratórios sejam indevidos ou exorbitantes,
por qualquer razão (...) . / A mora em relação ao FGTS é remunerada na forma de legislação
específica, qual seja a Lei 8.036/90 e a Lei 9.964, de 10.04.2000".
Não foram oferecidas contra-razões.
Decido.
Os fundamentos da sentença estão integralmente de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sobre o(s) tema(s) em debate, v.g.:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PREVISTA
NO ART. 22 DA LEI 8.036/90. MASSA FALIDA. INEXIGIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei 7.661/45, "não podem ser
reclamadas na falência as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas".
Assim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que é descabida
a cobrança de multa moratória da massa falida em execução fiscal, haja vista o seu caráter
administrativo. Contudo, no caso dos autos, a controvérsia é referente à multa prevista no art.
22 da Lei 8.036/90.
2. A multa prevista no art. 22 da Lei 8.036/90 tem natureza de sanção, que é imposta por lei,
decorrente do não-recolhimento do FGTS no prazo legal. Acrescente-se que a jurisprudência
da Primeira Seção/STJ é firme no sentido de que a relação jurídica existente entre o FGTS e
o empregador decorre da lei, e não da relação de trabalho. Assim, a multa em comento decorre
de imperativo legal, ou seja, não possui natureza convencional, razão pela qual as partes
envolvidas nessa relação jurídica não podem afastar ou modificar o seu modo de incidência.
3. Cumpre ressaltar que o beneficiário da multa é o próprio fundo, o sistema do FGTS, e não
o trabalhador. Como bem define Sérgio Pinto Martins, trata-se de "multa de natureza administrativa, num sentido amplo".
4. A princípio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que "não
se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa"
(Súmula 192/STF). Em virtude da vigência do atual Código Tributário Nacional, editou-se a
Súmula 565/STF, in verbis: "A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se
incluindo no crédito habilitado em falência."
5. Quanto à origem da Súmula 565/STF, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE
79.625/SP, entendeu que: 1) compensada a mora pela correção monetária e pelos juros
moratórios, a sanção aplicada ao falido tem sempre natureza punitiva, ou seja, "caráter de pena
administrativa"; 2) o princípio contido na "Lei de Falências" é o de que não se deve prejudicar
a massa. Assim, assegura-se o crédito devido, e não as sanções de natureza administrativa; 3)
tratando-se de multa de caráter punitivo, e não indenizatório, é inadmissível a sua incidência
sobre a massa falida por força do art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei 7.661/45,
independentemente da denominação que receba.
6. Conclui-se, portanto, que a multa do art. 22 da Lei 8.036/90 tem natureza legal e possui
caráter de pena administrativa. Assim, por força do mesmo princípio contido nas Súmulas 192
e 565 do STF, impõe-se o seu afastamento do crédito habilitado na falência, tendo em vista a
hipótese de exclusão prevista no art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei 7.661/45.
7. Recurso especial desprovido.
(REsp 882.545/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/10/2008, DJe 28/10/2008)
PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - FGTS - MASSA FALIDA - JUROS DE MORA ENCARGO DA LEI 8.844/94 - MULTA MORATÓRIA.

DESPACHO
Tendo em vista os pretendidos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos contra
o acórdão de fls. 8128-8133, manifestem-se as partes embargadas no prazo legal.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 122593320034013500
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0012259-33.2003.4.01.3500 (2003.35.00.012285-9)/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEBASTIAO VITORIO DE ARAUJO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
DECISÃO
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, os embargos infringentes interpostos antes do
julgamento dos embargos de declaração, sem a posterior ratificação, são extemporâneos.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. LICENCIAMENTO.
COMPETÊNCIA DO IBAMA. CONSULTA ÀS POPULAÇÕES DIRETAMENTE ENVOLVIDAS.
NECESSIDADE. EIA/RIMA. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ÚNICO. EMBARGOS INFRINGENTES. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO REITERAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE.
I - É certo que a eg. 1ª Turma do col. Supremo Tribunal, quando do julgamento do AG.REG. no
RE 680.371/SP, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, se posicionou, nos termos do
voto divergente do Ministro Marco Aurélio Mello, no sentido de que não se considera extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes da publicação do acórdão que julgou os
embargos de declaração, mas sim prejudicado no caso de provimento dos declaratórios.
II - Trata-se, contudo, de precedente isolado e que não reflete o entendimento já consolidado,
inclusive naquela Corte Suprema, por seu Tribunal Pleno, no sentido da necessidade de
ratificação das razões do recurso após o julgamento dos embargos de declaração, já que,
consoante o art. 538 do CPC, "Os embargos de declaração interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos, por qualquer das partes".
III - O julgamento dos declaratórios, com ou sem modificação da decisão, integra o acórdão
recorrido.
IV - "Os embargos infringentes interpostos na instância ordinária são extemporâneos, pois
protocolizados antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos" (EDRESP
200700806247, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:23/10/2009).
V - Aplicável, à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 418/STJ, no sentido de que "É
inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de
declaração, sem posterior ratificação". VI - Embargos Infringentes não conhecidos.
(EIAC 0010544-49.2000.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian,
Terceira Seção, e-DJF1 de 11/12/2013).
Reconsidero, por isso, a decisão de fl. 614, em que admitidos os embargos infringentes,
porquanto não reiterados.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 281904920034013800
APELAÇÃO CÍVEL 2003.38.00.028182-7/MG
Processo na Origem: 200338000281827
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: MARIA LUIZA DE CASTRO RACHID E OUTROS(AS)
APELADO
: COLCHOMAR LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: SIDNEI DE SOUZA BASTOS
DECISÃO
Na sentença, fls. 184-190, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em
embargos à execução fiscal de contribuições (a cargo do empregador) do FGTS:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500363
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1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o encargo previsto no art. 2º, § 4º, da Lei 8.844/94,
pode ser cobrado da massa falida. Precedente: RESP 491.089/PR, 2ª Turma, DJ 11.10.2004,
Min. ELIANA CALMON.
2. Em se tratando de empresa cuja falência foi decretada, impõe-se a diferenciação entre as
seguintes situações: (a) antes da decretação da falência, são devidos os juros de mora,
independentemente da existência de ativo suficiente para pagamento do principal, (b) após a
decretação da falência, a incidência dos juros fica condicionada à suficiência do ativo para
pagamento do principal.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 852.926/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/06/2007, DJ 21/06/2007, p. 289)
Ante o exposto, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 557, caput, do Código de
Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NA
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
Nº
2004.34.00.048589-0/DF
Processo na Origem: 394884020044013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
EMBARGANTE
: SCHAHIN ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO(S)
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES E OUTROS
EMBARGANTE
: UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE IENNACO DE SIQUEIRA CAMPOS
EMBARGADO(S)
: O(S) MESMO(S)
Manifestem-se os embargados, no prazo legal, em face dos embargos declaratórios opostos às
fls. 1794/1807 e 1808/1815.
Intime-se. Publique-se.
Brasília-DF, em 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
Numeração Única: 193561620054013500
APELAÇÃO CÍVEL 2005.35.00.019512-8/GO
Processo na Origem: 200535000195128
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: VIRGINIA MARIA GOMIDE DE PAIVA MACHADO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: GILDO FAUSTINO DA SILVA NASCIMENTO
APELADO
: BANCO ITAU S/A
ADVOGADO
: WANDERLI FERNANDES SOUSA
DECISÃO
Virgínia Maria Gomide de Paiva Machado e Outros(as) ajuizaram ação cautelar de exibição de
extratos de FGTS em face da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Estado de Goiás
(BEG), sucedido pelo Banco Itaú S.A.
Na sentença do processo de conhecimento, juntada por cópia às fls. 150-156, o pedido foi
julgado procedente para condenar os réus, solidariamente, a apresentarem os extratos, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de "multa diária, individual, de R$ 1.000,00 (mil reais) (...),
multa essa que incidirá a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia da intimação desta sentença e,
reverterá em favor das Requerentes".
A CEF recorreu. No acórdão, juntado por cópia às fls. 173-178, foi dado provimento à apelação,
reformando a sentença "para excluir o ônus da Caixa de exibir os extratos anteriores à
migração das contas do FGTS".
Contra esse acórdão, foi interposto recurso especial pelos autores, provido para manter a
condenação da CEF (fls. 456-460).
Os autores ajuizaram, contra o Banco Itaú, execução por carta, no importe de R$ 1.142.901,74,
referente à "multa diária" e aos honorários advocatícios fixados na sentença.
Por sentença, de fls. 472-481, julgou-se procedente exceção de pré-executividade para julgar
a execução extinta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, à interpretação de que, ao afirmar a exclusiva responsabilidade da CEF pela exibição de extratos
do FGTS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, acabou excluindo
da sentença proferida na cautelar de exibição a condenação do Banco Itaú S.A.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500364

Os exeqüentes apelam, fls. 515-535, alegando que: a) o "BANCO ITAÚ S.A. é parte legítima
para figurar no pólo passivo da presente execução porque é sucessor do BANCO DO ESTADO
DE GOIÁS, como prova a vasta documentação juntada nos presentes feitos (...) e manifestações"; b) "a sentença (...) deve ser declarada nula também pelo ferimento à coisa julgada
material e formal"; c) contra a sentença de procedência da cautelar, em que fixada a multa ora
em execução, apenas a CEF apelou. A apelação da CEF não aproveitou ao Banco Itaú S.A
porque se trata de litisconsórcio facultativo; d) no caso dos autos, "de litisconsorte facultativo
simples", aplica-se "o princípio geral da independência dos litisconsortes, porque neste é
inegável a autonomia da atividade e interesse de cada um"; e) "por não ser hipótese de
litisconsórcio unitário, o recurso interposto por um dos litigantes, no caso a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não aproveita ao BANCO ITAÚ"; f) "no caso em execução, a prestação é
divisível, comportando o cumprimento fracionado dessa prestação da forma pedida na inicial";
g) "a execução em tela nunca foi provisória. Foi ajuizada após o trânsito em julgado, ocorrido
em 08.08.2002, porque o devedor/apelado não recorreu da Sentença" objeto de execução.
Em contra-razões, fls. 555-564, o Banco Itaú S.A. alega que: a) "como bem decidido pelo juiz
a quo (...), como o STJ definiu a responsabilidade da obrigação a ser cumprida, por dedução
lógica, excluiu do pólo passivo o Recorrido, posto que a ação principal, de exibição de documentos, já se acha com seu pólo passivo automaticamente modificado, permanecendo no
mesmo apenas a Caixa Econômica Federal"; b) "ao contrário do alegado pelas Recorrentes, a
presente ação é uma Execução Provisória sim, posto que, temos no presente caso um litisconsórcio unitário, uma vez que está claro que a sentença monocrática da ação de exibição
de documentos condenou solidariamente tanto o Recorrido, quanto a CEF"; c) "mesmo que a
condenação não fosse solidária, o que não é o caso dos autos e somente para efeito de
argumentação, ainda assim o Recorrido não estaria obrigado a pagar as astreintes, haja vista
que o ônus de exibir a documentação não é seu, conforme sábia decisão proferida pelo
STJ".
Decido.
Em princípio, assiste razão às apelantes, no que toca à insurgência contra a ilegitimidade
passiva ad causam do banco apelado. O recurso especial interposto pelos autores-exeqüentes
foi provido para, reformando o acórdão do TRF-1, manter a condenação da CEF e do Banco do
Estado de Goiás, sucedido pelo ora apelado, ao fornecimento dos extratos, sob pena de multa
diária. O fundamento, no recurso especial, de que à CEF cabe exclusivamente o fornecimento
dos extratos deve ser interpretado no sentido de que, com mais razão, deve prevalecer a
obrigação da instituição centralizadora a fornecer, juntamente com o banco apelado, os extratos. No julgamento do recurso especial não foi reformada a sentença para afastar a condenação do banco apelado ao fornecimento dos extratos, sob pena de multa diária.
A sentença deve prevalecer, no entanto, por outros fundamentos. Da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colhe-se, sobre a matéria, a seguinte súmula: "Súmula 372/STJ - na ação
de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória".
Decidiu-se, ainda, no Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime de
recurso repetitivo, que não há se falar em preclusão para reforma de decisão em que fixada
multa por descumprimento de obrigação de fazer (astreintes):
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição,
incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina
astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)
À luz, portanto, da jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
o título em questão é inexigível. Na execução, a exigibilidade é condição (especial) da ação
(CPC, art. 598). Se não implementada, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, mantenho a sentença, ainda que por
outros fundamentos, para negar seguimento à apelação.
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
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APELAÇÃO CÍVEL 0013012-22.2006.4.01.3811 (2006.38.11.013029-5)/MG
Processo na Origem: 130122220064013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: HELIO DE OLIVEIRA VILELA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: MARCOS HELENO PEREIRA
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: EMANUELLA CORREA E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença em que julgado improcedente
pedido de aplicação da taxa progressiva de juros sobre o saldo de contas vinculadas do
FGTS.
Considerou o Juiz: a) "a parte autora não apresentou extratos de sua conta fundiária, referentes
ao período anterior a 1990 - que são justamente os necessários ao deslinde do feito e
essenciais para a comprovação da alegada omissão do agente financeiro quanto à aplicação
dos juros progressivos, ônus que lhe competia a teor do inciso I do art. 333 do CPC"; b) "este
ônus probatório recai, de fato, sobre a parte autora, porquanto tendo ela optado pelo FGTS na
vigência da legislação que previa o pagamento dos juros progressivos pretendidos, deve ser
reconhecido que, em princípio, não houve lesão"; c) "a emissão de extratos referentes aos
períodos anteriores à migração dos saldos do FGTS para CEF... não é de responsabilidade
desta instituição financeira".
Alegam os apelantes que: a) "não há que se falar em prescrição, visto que, conforme Súmula
210 do STJ, 'a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescrevem em 30 (trinta)
anos'"; b) "comprovaram terem feito opção pelo regime do FGTS, portanto, durante a vigência
da Lei 5.107/66, fazendo jus a aplicação dos juros progressivos"; c) "deve ser afastada a
alegação da apelada de que estes trabalhadores já foram contemplados com os referidos juros,
haja vista não ter juntado aos autos os extratos bancários respectivos".
Não foram apresentadas contrarrazões.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 27/10/2006, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 27/10/1976.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal tomou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS
TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PROGRESSIVOS DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº
8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
Pela documentação, constata-se que:
- Hélio de Oliveira Vilela trabalhou na mesma empresa de 18/01/1969 a 11/02/1974 e de
01/03/1974 a 31/03/1976 (fl. 14), períodos esses, como visto, atingidos pela prescrição;
- Márcio Maia trabalhou na mesma empresa de 04/03/1971 a 06/04/1972, período esse também alcançado pela prescrição (fl. 18) ;
- Lindomar Alves Fonseca trabalhou na mesma empresa de 01/09/1965 a 01/06/1983, tendo
optado pelo FGTS em 01/08/1967 (fl. 21);
- Geraldo Firmino dos Santos trabalhou na mesma empresa de 01/12/1970 a 30/04/1978 (fl.
25), tendo optado pelo FGTS em 25/02/1967 (fl. 58);
- José Camilo Caetano trabalhou na mesma empresa de 07/02/1970 a 02/05/1984, tendo
optado pelo FGTS em 07/02/1970 (fl. 29).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500365

Vê-se, pois, que somente os autores Lindomar, Geraldo e José têm direito à incidência da taxa
progressiva dos juros.
De outra parte, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "no sentido de
que a responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa Econômica
Federal - enquanto gestora do FGTS -, pois tem ela total acesso a todos os documentos
relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas necessárias ao correto exame do pleiteado
pelos fundistas... Idêntico entendimento tem orientado esta Corte nos casos em que os extratos
são anteriores a 1992, nas ações de execução das diferenças de correção monetária das
contas do FGTS. A responsabilidade é exclusiva da CEF, ainda que, para adquirir os extratos,
seja necessário requisitá-los aos bancos depositários, inclusive com relação aos extratos anteriores à migração das contas que não tenham sido transferidas à CEF. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08" (REsp 1108034/RN, Rel. Ministro
Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 25/11/2009).
Desse ônus não se desincumbiu a apelada, razão pela qual "não se pode concluir inequivocamente pela correta aplicação da progressividade dos juros pela Ré, tendo em vista que os
extratos juntados não cobrem o período integral de atividade da conta vinculada do Autor" (TRF
- 1ª Região, AC 0025220-64.2007.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal João Batista
Moreira, Quinta Turma, e-DJF1 06/08/2010).
De qualquer modo, não se vislumbra prejuízo à ré com o provimento do recurso, porque "os
períodos em que eventualmente ocorreu aplicação de juros progressivos poderão, mediante
comprovação, ser suprimidos da conta exequenda" (AR 0057542-93.2009.4.01.0000/MG, Rel.
Desembargador Federal João Batista Moreira, Terceira Seção, e-DJF1 18/04/2011).
Por isso, dou parcial provimento à apelação para condenar a CEF a aplicar no saldo das contas
vinculadas ao FGTS dos autores Lindomar Alves Fonseca, Geraldo Firmino dos Santos e José
Camilo Caetano a taxa progressiva de juros - compensados os percentuais eventualmente
aplicados -, declarando-se prescritas as parcelas anteriores a 27/10/1976. Sobre esses valores
será acrescida correção monetária, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros
de mora, a partir da citação, pela taxa Selic (STJ - REsp 1256089/RS).
Em razão de sucumbência significativa das partes, deve prevalecer a compensação recíproca
de honorários advocatícios, anulando-se mutuamente.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 133101420064013811
APELAÇÃO CÍVEL 0013310-14.2006.4.01.3811 (2006.38.11.013327-3)/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: MARCOS HELENO PEREIRA
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: ANDIARA SIDONIO VILASBOAS E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença em que julgado improcedente
pedido de aplicação da taxa progressiva de juros sobre o saldo de contas vinculadas do
FGTS.
Considerou o Juiz: a) "as partes autoras não apresentaram extratos de suas contas fundiárias,
referentes ao período anterior a 1990 - que são justamente os necessários ao deslinde do feito
e essenciais para a comprovação da alegada omissão do agente financeiro quanto à aplicação
dos juros progressivos, ônus que lhes competia a teor do inciso I do art. 333 do CPC"; b) "este
ônus probatório recai, de fato, sobre a parte autora, porquanto tendo ela optado pelo FGTS na
vigência da legislação que previa o pagamento dos juros progressivos pretendidos, deve ser
reconhecido que, em princípio, não houve lesão"; c) "a emissão de extratos referentes aos
períodos anteriores à migração dos saldos do FGTS para CEF... não é de responsabilidade
desta instituição financeira".
Alegam os apelantes que: a) "não há que se falar em prescrição, visto que, conforme Súmula
210 do STJ, 'a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescrevem em 30 (trinta)
anos'"; b) "comprovaram terem feito opção pelo regime do FGTS, portanto, durante a vigência
da Lei 5.107/66, fazendo jus a aplicação dos juros progressivos"; c) "deve ser afastada a
alegação da apelada de que estes trabalhadores já foram contemplados com os referidos juros,
haja vista não ter juntado aos autos os extratos bancários respectivos".
Contrarrazões às fls. 98-101.
Decido.
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Em razão de sucumbência significativa das partes, deve prevalecer a compensação recíproca
de honorários advocatícios, anulando-se mutuamente.
Aplicação do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0009150-34.2006.4.01.3814 (2006.38.14.009159-3)/MG
Processo na Origem: 91503420064013814
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: JOSE FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: ROGERIO FERREIRA NOGUEIRA
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
PROCURADOR
: JAIRDES CARVALHO GARCIA E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença em que julgado improcedente
pedido de aplicação da taxa progressiva de juros em saldo de conta vinculado do FGTS.
Considerou a Juíza que, "como os documentos existentes nos autos (fls. 70/73) demonstram a
aplicação da taxa de juros de 6%, não faz jus o autor ao direito reclamado. Acrescente-se que
os extratos nos quais consta a aplicação dos juros no percentual de 3% apontam a empresa
com titular da conta (fl. 74/78)".
Alega o apelante que: a) "optou em 07/12/1970, e os extratos são de 1977 a 1980 (fls. 74/78), não há
que se falar em conta da empresa"; b) "em 1977 o apelante tinha quase 15 anos de empresa, e
estava recebendo como crédito em sua conta apenas 3%, conforme documentos de fls. 74/78".
Em contrarrazões, argumenta a Caixa Econômica Federal: a) "já foi aplicado ao saldo de FGTS
do autor a taxa progressiva de juros nos percentuais progressivos de 5% e 6% a.a."; b) "quanto
aos extratos onde há a aplicação de 3% a.a., cumpre ressaltar que tem como titular a EMPRESA e não o EMPREGADO, daí a aplicação da taxa universal naqueles saldos de 3% a.a.,
tanto que aplicado em períodos coincidentes aos extratos da conta do empregado".
Decido.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 15/12/2006, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 15/12/1976.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal adotou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS
TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PROGRESSIVOS DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº
8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
Pela documentação de fls. 14 e 18, o autor trabalhou na "Cia. Ações Especiais Itabira (ACESITA)" entre 24/01/1964 e 02/11/1989, tendo optado pelo FGTS em 07/12/1970, razão pela qual
faz jus à aplicação da taxa progressiva de juros.
Conforme jurisprudência do STJ, "cabe à CEF provar se houve ou não a aplicação da taxa
progressiva de juros na atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, mediante
apresentação dos extratos respectivos" (REsp 988.127/PE, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias - Juiz convocado do TRF 1ª Região -, Segunda Turma, DJe 13/05/2008).

Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 17/11/2006, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 17/11/1976.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal tomou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS
TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PROGRESSIVOS DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº
8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
Pela documentação, constata-se que:
- Rafael Ferreira de Oliveira trabalhou na mesma empresa de 02/05/1962 a 22/03/1995, tendo
optado pelo FGTS em 14/09/67 (fl. 14);
- José Anacleto Soares trabalhou na mesma empresa de 02/01/1969 a 30/05/1978 (fl. 18),
tendo optado pelo FGTS em 02/01/1969 (fl. 56);
- Marlene Taveira da Cruz trabalhou na mesma empresa de 01/07/1969 a 20/07/1977 (fl. 21),
tendo optado pelo FGTS em 01/07/1969 (fl. 57);
- Custódio Nogueira Alves trabalhou na mesma empresa de 17/01/1966 a 31/10/1975 (fl. 25),
período esse, como visto, atingido pela prescrição;
- José Gonçalves Maia trabalhou na mesma empresa de 09/03/1967 a 24/01/1972 (fl. 28),
período também alcançado pela prescrição.
Vê-se, pois, que somente os autores Rafael, José Anacleto e Marlene têm direito à incidência
da taxa progressiva dos juros.
De outra parte, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "no sentido de
que a responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa Econômica
Federal - enquanto gestora do FGTS -, pois tem ela total acesso a todos os documentos
relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas necessárias ao correto exame do pleiteado
pelos fundistas... Idêntico entendimento tem orientado esta Corte nos casos em que os extratos
são anteriores a 1992, nas ações de execução das diferenças de correção monetária das
contas do FGTS. A responsabilidade é exclusiva da CEF, ainda que, para adquirir os extratos,
seja necessário requisitá-los aos bancos depositários, inclusive com relação aos extratos anteriores à migração das contas que não tenham sido transferidas à CEF. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08" (REsp 1108034/RN, Rel. Ministro
Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 25/11/2009).
Desse ônus não se desincumbiu a apelada, razão pela qual "não se pode concluir inequivocamente pela correta aplicação da progressividade dos juros pela Ré, tendo em vista que os
extratos juntados não cobrem o período integral de atividade da conta vinculada do Autor" (TRF
- 1ª Região, AC 0025220-64.2007.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal João Batista
Moreira, Quinta Turma, e-DJF1 06/08/2010).
De qualquer modo, não se vislumbra prejuízo à ré com o provimento do recurso, porque "os
períodos em que eventualmente ocorreu aplicação de juros progressivos poderão, mediante
comprovação, ser suprimidos da conta exequenda" (AR 0057542-93.2009.4.01.0000/MG, Rel.
Desembargador Federal João Batista Moreira, Terceira Seção, e-DJF1 18/04/2011).
Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação para condenar a CEF a aplicar no saldo das
contas vinculadas ao FGTS dos autores Rafael Ferreira de Oliveira, José Anacleto Soares e
Marlene Taveira da Cruz a taxa progressiva de juros - compensados os percentuais eventualmente aplicados -, declarando-se prescritas as parcelas anteriores a 17/11/1976. Sobre
esses valores será acrescida correção monetária, conforme Manual de Cálculos da Justiça
Federal, e juros de mora, a partir da citação, pela taxa Selic (STJ - REsp 1256089/RS).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500366

366

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Pelos extratos de fls. 70-73, verifica-se que no período de 10/07/2003 a 23/07/ a conta do
autor-apelante foi corrigida com incidência da taxa de juros de 5% e 6% ao ano.
No entanto, "não se pode concluir inequivocamente pela correta aplicação da progressividade
dos juros pela Ré, tendo em vista que os extratos juntados não cobrem o período integral de
atividade da conta vinculada do Autor" (TRF - 1ª Região, AC 0025220-64.2007.4.01.3500/GO,
Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma, e-DJF1 06/08/2010).
De qualquer modo, não se vislumbra prejuízo à ré com o provimento do recurso, porque "os
períodos em que eventualmente ocorreu aplicação de juros progressivos poderão, mediante
comprovação, ser suprimidos da conta exequenda" (TRF - 1ª Região, AR 005754293.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Terceira Seção, eDJF1 18/04/2011).
Por isso, dou parcial provimento à apelação para condenar a Caixa Econômica Federal a
aplicar no saldo da conta vinculada ao FGTS do autor a taxa progressiva de juros, declarandose prescritas as parcelas anteriores a 15/12/1976. Sobre esses valores será acrescida correção
monetária, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora, a partir da
citação, pela taxa Selic (STJ - REsp 1256089/RS).
Em razão de sucumbência significativa das partes, deve prevalecer a compensação recíproca
de honorários advocatícios, anulando-se mutuamente.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 84163920074013300
APELAÇÃO CÍVEL 0008416-39.2007.4.01.3300 (2007.33.00.008418-4)/BA
Processo na Origem: 200733000084184
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: VLADIMIR ARAS
APELADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL
PROCURADOR
: ALEXANDRO SILVA ALVES
APELADO
: VIVO SA
ADVOGADO
: EDUARDO TALAMINI E OUTROS(AS)
APELADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
PROCURADOR
: ANA TEREZA PALHARES BASILIO E OUTROS(AS)
APELADO
: TIM CELULAR
ADVOGADO
: CELSO VEDOVATO DE SOUZA E OUTROS(AS)
APELADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICOES ANATEL
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO PEREIRA PORTELA
APELADO
: BCP SA CLARO
ADVOGADO
: RICARDO AZEVEDO SETTE E OUTROS(AS)
DECISÃO
Tendo em vista a certidão de fl. 1483 e as razões de fls. 1490-1493, reconsidero a decisão de
fl. 1484, na parte em que, considerou prejudicados os embargos infringentes interpostos por
BCP S/A CLARO (fls. 1076-1094).
Admito os referidos embargos.
Cumpra-se a parte final da referida decisão.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal
Relator p/ Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL 0015172-19.2007.4.01.3800 (2007.38.00.015348-4)/MG
Processo na Origem: 151721920074013800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: JANUARIO SPISLA E OUTROS(AS)
APELADO
: GERALDO MAGELA GONCALVES - ESPOLIO
ADVOGADO
: ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI E OUTRO(A)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500367

DECISÃO
Tendo em vista o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de relevância do tema
constitucional relativo às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de
poupança decorrentes dos expurgos inflacionários, com sua inserção no sistema alusivo à
repercussão geral (RE 626.307/SP; RE 591.797/SP; RE 631.363/SP; 632.212/SP), fica(m)
sobrestado(s) o(s) julgamento do(s) recurso(s) sobre a matéria, até pronunciamento definitivo
daquela Corte, à inteligência do art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 668120074013811
APELAÇÃO CÍVEL 0000066-81.2007.4.01.3811 (2007.38.11.000066-7)/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: JOSE SOARES FILHO
ADVOGADO
: BALTAZAR DIAS DE SOUZA JUNIOR
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: IARA DA SILVA RAZUK E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença em que julgado improcedente
pedido de aplicação da taxa progressiva de juros sobre o saldo de conta vinculada do FGTS,
com incidência, reflexa, dos expurgos inflacionários (janeiro/1989 e abril/1990).
Considerou o Juiz: a) diante da prescrição trintenária e do fato de "que a demanda foi ajuizada
em 11/01/2007, somente o período anterior a essa data é que está superado pela prescrição";
b) "como o ônus da prova dos fatos constitutivos é do autor, que sequer averiguou antes de
demandar se realmente houve algum momento em que não foram aplicados em sua conta de
FGTS os índices de juros previstos na lei, pois não há notícia de que pelo menos tentou obter
os extratos da conta vinculada administrativamente, não há como obter êxito"; c) "os documentos demonstram que os depósitos não foram feitos na CEF"; d) "a ré passou a ter
responsabilidade pela gestão das contas do FGTS a partir da edição da Lei 8.036/90", ou seja,
"somente a partir das datas fixadas naquela lei (arts. 11 e 12)... é que a ré teria responsabilidade por não cumprimento da determinação legal (art. 13, § 3º, da Lei 8.036/90), o que
não constato neste processo"; e) "nada a prover em relação ao pedido de expurgos inflacionários, pois está vinculado à apuração de saldo decorrente de aplicação da taxa progressiva de juros na conta de FGTS".
Alega o apelante que: a) "não foi contemplado com a taxa de juros progressivos em sua conta
vinculada e que seus contratos de trabalho lhe dão o direito de receber a progressividade da
taxa de juros"; b) "é pacífico o entendimento de que a apelada é responsável pela correção da
conta fundiária do apelante e o dever de recomposição do saldo é dever da mesma".
Não foram apresentadas contrarrazões.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 11/01/2007, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 11/01/1977.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal adotou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS
TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PROGRESSIVOS DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº
8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
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d) "a CEF apenas passou a ter responsabilidade pela gestão das contas do FGTS a partir da
edição da Lei 8.036/90", ou seja, "somente a partir das datas fixadas naquela lei (arts. 11 e
12)... é que a ré teria responsabilidade por não cumprimento da determinação legal (art. 13, §
3º, da Lei 8.036/90), o que não constato neste processo"; e) "quanto ao pedido de expurgos
inflacionários, ele está vinculado ao requerimento de aplicação da taxa progressiva de juros na
conta de FGTS, razão pela qual seu conhecimento restou prejudicado".
Alega o apelante que: a) "não ocorreu a prescrição e... não foi contemplado com a taxa de
juros progressivos em sua conta vinculada e que seus contratos de trabalho lhe dão o direito
de receber a progressividade da taxa de juros"; b) "é pacífico o entendimento de que a ré é
responsável pela correção da conta fundiária do autor e o dever de recomposição do saldo é
dever da mesma".
Não foram apresentadas contrarrazões.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 11/01/2007, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 11/01/1977.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal adotou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS
TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PROGRESSIVOS DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº 8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
Pela documentação de fl. 10, verifica-se que o autor-apelante trabalhou na mesma empresa de
01/06/1961 a 04/04/1983, com opção pelo FGTS a partir de 17/10/1968, razão pela qual tem
direito à taxa progressiva de juros.
Conforme jurisprudência do STJ, "cabe à CEF provar se houve ou não a aplicação da taxa
progressiva de juros na atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, mediante
apresentação dos extratos respectivos" (REsp 988.127/PE, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias - Juiz convocado do TRF 1ª Região -, Segunda Turma, DJe 13/05/2008).
No caso, a Caixa Econômica Federal demonstrou que, afastada a pretensão quanto às parcelas anteriores a 11/01/1977 (prescritas), aplicou corretamente, à época, a taxa progressiva
dos juros, conforme extratos de fls. 69-77.
A falta de interesse quanto aos juros progressivos torna prejudicado o pedido de incidência,
reflexa, dos expurgos inflacionários.
Pelo exposto, nego seguimento à apelação (CPC, art. 557, caput).
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0000094-49.2007.4.01.3811 (2007.38.11.000094-8)/MG
Processo na Origem: 944920074013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: MARCOS HELENO PEREIRA
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: ANDIARA SIDONIO VILASBOAS E OUTROS(AS)

4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
Pela documentação de fl. 10, verifica-se que o autor-apelante trabalhou na mesma empresa de
06/08/1968 a 02/03/1978, com opção pelo FGTS a partir de 06/08/1968, razão pela qual tem
direito à taxa progressiva de juros.
Conforme jurisprudência do STJ, "cabe à CEF provar se houve ou não a aplicação da taxa
progressiva de juros na atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, mediante
apresentação dos extratos respectivos" (REsp 988.127/PE, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias - Juiz convocado do TRF 1ª Região -, Segunda Turma, DJe 13/05/2008). Nesse ponto,
não se desincumbiu a apelada.
Ressalte-se, apenas, que "o percentual efetivamente aplicado poderá ser comprovado por
ocasião da execução da sentença", sendo que "os períodos em que eventualmente tenha se
dado a aplicação de juros progressivos poderão, mediante comprovação, ser suprimidos da
conta exequenda" (EIAC 2004.33.00.012451-2/BA, Rel. Desembargador Federal João Batista
Moreira, Terceira Seção, e-DJF1 06/09/2010).
Em relação aos expurgos inflacionários, a hipótese não é de incidência direta sobre o saldo de
contas vinculadas do FGTS, mas, sim, para que sejam considerados como forma de preservação do valor real da moeda no cálculo das diferenças decorrentes da aplicação da taxa
progressiva de juros. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
...
3. Conforme precedentes deste Tribunal, a inclusão dos expurgos inflacionários, como medida
de recomposição da moeda, é decorrência direta da correção monetária, porquanto aqueles "se
configuram como valores extirpados do cálculo da inflação, quando da apuração do índice real
que corrigiria preços, títulos públicos, tributos e salários, entre outros." (EREsp 81.583/DF, 3ª
Seção, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 17.2.2003).
4. Adotados tais entendimentos, não há falar, na espécie, em falta de liquidez do título executivo em
virtude da inclusão dos expurgos inflacionários, porquanto estes visam, tão-somente, à plena recomposição da moeda, evitando, outrossim, o enriquecimento sem causa por parte da devedora.
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp 900.791/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe 02/05/2011)
Por isso, dou parcial provimento à apelação para condenar a Caixa Econômica Federal a
aplicar no saldo da conta vinculada ao FGTS do autor a taxa progressiva de juros, declarandose prescritas as parcelas anteriores a 11/01/1977. Sobre esses valores será acrescida correção
monetária, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, inclusive com aplicação dos
índices relativos aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro/89 (42,72%) e abril/90
(44,80%) - descontados os percentuais já empregados -, e juros de mora, a partir da citação,
pela taxa Selic (STJ - REsp 1256089/RS).
Em razão da sucumbência significativa das partes, deve prevalecer a compensação recíproca
de honorários advocatícios, anulando-se mutuamente.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0000074-58.2007.4.01.3811 (2007.38.11.000074-2)/MG
Processo na Origem: 745820074013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: SINESIO DA SILVA
ADVOGADO
: BALTAZAR DIAS DE SOUZA JUNIOR
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: ANDIARA SIDONIO VILASBOAS E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença em que julgado improcedente
pedido de aplicação da taxa progressiva de juros sobre o saldo de conta vinculada do FGTS,
com incidência, reflexa, dos expurgos inflacionários.
Considerou o Juiz: a) diante da prescrição trintenária e do fato de "que a demanda foi ajuizada
em 11/01/2007, somente o período anterior a essa data está superado pela prescrição"; b) "o
autor não faz jus às diferenças relativas à capitalização progressiva de juros em razão da
verificação de sua correta aplicação (fls. 69/78)"; c) "a correspondente conta de FGTS que
autorizaria, pela época de admissão, a perquirição dos juros progressivos, encerrou-se antes
da migração para a CEF, conforme os documentos que acompanham a inicial (1983 - fl. 10)";
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500368
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DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença em que julgado improcedente
pedido de aplicação da taxa progressiva de juros sobre o saldo de contas vinculadas do
FGTS.
Considerou o Juiz que "os autores não fazem jus a diferenças relativas à capitalização progressiva de juros, seja em razão de não terem comprovado suas respectivas opções pelo
regime do FGTS (Antônio Alves de Oliveira e Manoel Jerônimo); em razão da verificação da
correta aplicação da taxa progressiva em suas contas (Arnaldo Antunes Teixeira, Raimundo
Pinheiro da Silva e Expedito Moreira de Rezende) ou, ainda, em razão de a data de admissão
ser posterior a 21/09/1971 (fls. 14, 19, 23v, 27, 31, 66, 52/56, 67, 73/76, 78, 106/110, 123/141
e 160/194)".
Alegam os apelantes que: a) "não há que se falar em prescrição, visto que, conforme Súmula
210 do STJ, 'a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescrevem em 30 (trinta)
anos'"; b) "comprovaram terem feito opção pelo regime do FGTS, portanto, durante a vigência
da Lei 5.107/66, fazendo jus a aplicação dos juros progressivos"; c) "deve ser afastada a
alegação da apelada de que estes trabalhadores já foram contemplados com os referidos juros,
haja vista não ter juntado aos autos os extratos bancários respectivos".
Não foram apresentadas contrarrazões.
Decido.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 12/01/2007, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 12/01/1977.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal tomou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS
TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PROGRESSIVOS DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº
8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
Pela documentação, constata-se que:
- Antônio Alves de Oliveira trabalhou na mesma empresa de 01/07/1968 a 01/08/1987, mas não
demonstrou opção pelo FGTS (fl. 14);
- Manoel Jerônimo de Oliveira trabalhou na mesma empresa de 01/08/1960 a 01/07/1973 e de
09/08/1976 a 18/01/1977 (fl. 21), períodos esses, como visto, atingidos pela prescrição;
- Arnaldo Antunes Teixeira trabalhou na mesma empresa de 03/12/1969 a 10/12/1993, tendo
optado pelo FGTS em 03/12/1969 (fl. 78);
- Raimundo Pinheiro da Silva trabalhou na mesma empresa de 01/06/1961 a 16/05/1996 (fl.
27), tendo optado pelo FGTS em 01/10/1970 (fl. 66);
- Expedito Moreira de Rezende trabalhou na mesma empresa de 01/04/1971 a 04/12/2000,
tendo optado pelo FGTS em 01/04/1971 (fl. 67).
Vê-se, pois, os autores Arnaldo e Expedito teriam direito à incidência da taxa progressiva dos
juros, no entanto, a Caixa Econômica Federal comprovou que houve aplicação da referida taxa
nos períodos pretendidos, conforme extratos de fls. 123-156 e 159-196, respectivamente.
Com relação ao autor Raimundo, não se pode concluir inequivocamente pela correta aplicação
da progressividade dos juros, tendo em vista que os extratos juntados pela ré (fls. 75-76 e 106107) não cobrem o período integral de atividade da conta vinculada do Autor. Nesse sentido:
AP 0025220-64.2007.4.01.3500/GO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500369

De qualquer modo, não se vislumbra prejuízo à ré com o provimento ao recurso, nesse ponto,
porque "os períodos em que eventualmente ocorreu aplicação de juros progressivos poderão, mediante comprovação, ser suprimidos da conta exequenda" (AR 0057542-93.2009.4.01.0000/MG).
Por isso, dou parcial provimento à apelação para condenar a CEF a aplicar no saldo da conta
vinculada ao FGTS do autor Raimundo Pinheiro da Silva a taxa progressiva de juros - compensados os percentuais eventualmente aplicados -, declarando-se prescritas as parcelas
anteriores a 12/01/1977. Sobre esses valores será acrescida correção monetária, conforme
Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora, a partir da citação, pela taxa Selic
(STJ - REsp 1256089/RS).
Ônus da sucumbência mantidos.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0000552-57.2007.4.01.3814 (2007.38.14.000552-0)/MG
Processo na Origem: 5525720074013814
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: JESUS RODRIGUES VASCONCELOS
ADVOGADO
: RENATO ALVES MARTINS
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
PROCURADOR
: JAIRDES CARVALHO GARCIA E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença em que extinto "processo, sem
resolução do mérito, na forma do artigo 267, V, do CPC face a existência de coisa julgada,
quanto ao pedido de aplicação dos expurgos inflacionários" e julgado "improcedente o pedido
quanto à aplicação dos juros progressivos" em conta vinculada do FGTS.
Considerou o Juiz: a) "trintenária deve ser a prescrição de sua cobrança, inclusive em relação
à correção monetária incidente sobre os valores depositados (REsp 10667/91-SP)"; b) "a cópia
da página 48 da CTPS da autora colacionada aos autos às fls. 17 demonstra que ela optou
pelo regime do FGTS, em 18.5.1976", ou seja, "a autora fez a opção pelo FGTTS em momento
posterior à vigência da Lei 5.705, de 22 de setembro de 1971, não havendo qualquer menção
à sua retroatividade, o que impossibilita a aplicação dos juros na forma progressiva"; c) "a
aplicação dos expurgos consiste em pedido subsidiário, portanto, o indeferimento do pedido
quanto à aplicação dos juros progressivos importa no indeferimento deste".
Alega o apelante: a) "não há que se falar em prescrição do direito de ação..., porquanto a
prestação de trato sucessivo impede o reconhecimento da prescrição total do direito reclamado"; b) "optou pelo regime do FGTS dentro do período de 01.01.67 a 22.09.71 e permaneceu na empresa por período suficiente para fazer jus à progressividade prevista na Lei
5.107/66, possuindo direito ao recebimento da taxa progressiva de juros, tendo em vista que
comprovou através dos documentos juntados aos autos que os bancos depositários sonegaram
o pagamento da progressão"; c) "a apelada não comprovou que tenha sido o apelante já
contemplado com o pagamento dos juros progressivos relativos ao período descrito na exordial, o que lhe competia, na forma do artigo 333, II, do CPC".
Contrarrazões às fls. 110-117.
Decido.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 14/02/2007, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 14/02/1977.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal tomou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS
TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PROGRESSIVOS DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº
8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
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Na decisão de fl. 321, a inicial da execução foi indeferida ao fundamento de que, nos termos
do art. 575, inciso I, do Código de Processo Civil, a execução deve ser ajuizada no TRF-1ª
Região, no âmbito do qual foi proferido o acórdão exeqüendo.
Os exeqüentes apelaram, fls. 322-324, alegando que: a) "uma vez julgado procedente o pedido
da ação de conhecimento - em virtude da procedência da ação rescisória - quem tem competência para tomar as medidas necessárias ao seu cumprimento (...) é o juízo singular
originário da ação de conhecimento"; b) "o título executivo que se busca executar tem origem
na ação de conhecimento, por mais que seu resultado final decorra de procedência da ação
rescisória".
Em contra-razões (fl. 364), a CEF alegou que, no transcurso da ação, as disposições sobre
execução de título judicial foram alteradas. Sendo assim, em caso de provimento do recurso,
deve ser observada a sistemática atual do Código de Processo Civil - cumprimento de sentença.
Decido.
Em primeiro lugar, é preciso estar atento ao princípio, pelo qual se orienta o Código de
Processo Civil, de que o juiz incompetente somente tem competência para declarar sua incompetência. Se a competência para processo e julgamento da execução é do Tribunal, a
inicial não poderia ser indeferida, acarretando a extinção da execução, porquanto ato decisório
em processo para o qual o juízo, preliminarmente, declarara-se incompetente.
A hipótese seria, em princípio, de se declinar da competência, com remessa dos autos para o
Tribunal.
De todo modo, o art. 575 do Código de Processo Civil, no que interessa, dispõe:
Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante:
I - os tribunais superiores, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
(...)
Sobre o cumprimento de sentença, prevê o CPC:
Art. 475-P. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição;
(...)
Acerca da matéria, colhe-se de abalizada doutrina:
Nos casos de competência originária dos tribunais superiores (...), a eles compete processar
igualmente o cumprimento do julgado por execução forçada (art. 575, I, CPC). O fato de o
tribunal ter conhecido da causa em grau de recurso é irrelevante. Apenas se há competência
originária é que há competência para a execução (...). O mesmo se aplica quando há competência originária dos Tribunais Regionais Federais (art. 108, I, CRFB), dos Tribunais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais Regionais do Trabalho (...). Os
tribunais podem delegar a prática de atos processuais aos juízes federais, aos juízes de direito
e aos juízes do trabalho. A competência para os atos decisórios, contudo, não pode ser
delegada, permanecendo os tribunais com competência para decidir qualquer questão no juízo
executivo.
Não obstante, no âmbito desta Corte, já se decidiu no sentido de inexistir óbice a que a
execução por título judicial oriundo de acórdão de rescisória tenha lugar no juízo do primeiro
grau quanto ao principal (satisfação da obrigação de dar, fazer), ficando o Tribunal competente
para a execução dos honorários advocatícios fixados no juízo rescisório, v.g.:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO. VERBAS
DE SUCUMBÊNCIA DA RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. CONDENAÇÃO RELATIVA À AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ART. 475-P,
INCISOS I E II, DO CPC.
1. Nos termos do art. 475-P, I e II, do CPC, a competência para o cumprimento do acórdão
proferido em ação rescisória, no que tange às verbas de sucumbência da rescisória, é do
Tribunal que o proferiu, enquanto o cumprimento da parte do acórdão, relativa ao novo julgamento da demanda originária, é do juízo de primeiro grau.
2. A competência, no caso, é definida pelo critério funcional e, portanto, tem natureza absoluta,
sendo incabível sua modificação apenas por interesse da parte.
3. Agravo regimental não provido.
(AGREAR 0044103-35.1997.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Rel.Acor. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO EZEQUIEL DA SILVA, TERCEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.38 de 09/03/2009)
No mesmo sentido, v.g.: AG 0012185-95.2006.4.01.0000/MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.16 de 15/03/2011.
As regras de competência visam a organizar a prestação jurisdicional. No exame da competência deve prevalecer, portanto, o bom senso, conciliando-se o direito de ação e o direito de
defesa, mas tudo em conformidade com a estrutura dos órgãos judicantes.

2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
Consta da Carteira de Trabalho e Previdência Social, de fls. 15-17, que o autor-apelante firmou
dois contratos de trabalho, o primeiro no período de 18/07/1964 a 03/01/1972, cuja pretensão
foi atingida pela prescrição, e o segundo a partir de 18/05/1976, quando já em vigor a Lei n.
5.705/1971, que fixou a taxa única de 3% ao ano.
Conforme jurisprudência deste Tribunal, "os juros progressivos não são devidos para remunerar
contas vinculadas ao FGTS de trabalhador, cujos vínculos laborais tiveram início em plena
vigência da Lei 5.705/71, que introduziu a taxa fixa de juros de 3% ao ano e extinguiu o critério
da progressividade" (AC 2007.38.00.012757-8/MG, Rel. Desembargador Federal Fagundes de
Deus, Quinta Turma, e-DJF1 26/08/2011).
Por isso, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 557, caput, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 87764320084010000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0008776-43.2008.4.01.0000 (2008.01.00.009400-2)/MT
Processo na Origem: 200836000017272
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT
PROCURADOR
: ANTONIO CARLOS KERSTING ROQUE
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: THIAGO LEMOS DE ANDRADE
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em que deferida liminar na ação
civil pública n. 2008.36.00.001727-2.
Informa o MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso/MT que a decisão
agravada foi tornada sem efeito, o que esvazia o objeto deste recurso.
Porque manifestamente prejudicado, nego seguimento ao agravo de instrumento (CPC, art.
557, caput).
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 165511220084010000
APELAÇÃO CÍVEL 2008.01.00.015842-3/DF
Processo na Origem: 9500118246
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: CARMEM LUCIA BEZERRA ALENCAR E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: DEOCLECIANO BATISTA
DECISÃO
Retire-se de pauta.
Os exeqüentes, ora apelantes, ajuizaram ação rescisória de sentença (fls. 121-124), proferida
no âmbito do Juízo Federal da 7ª Vara/DF, em que foi julgado improcedente pedido visando a
recomposição de conta(s) vinculada(s) do FGTS pelos índices inflacionários expurgados relativos a junho/87, janeiro/89, março/90, abril/90 e março/91.
No acórdão (fls. 171-184), julgou-se procedente o pedido rescindendo para, em juízo rescisório
positivo, condenar a CEF a proceder à recomposição nos termos do pedido, arcando a ré com
o pagamento de custas e honorários advocatícios em "10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa" (fl. 178).
Ajuizou-se execução do título judicial (acórdão da ação rescisória) junto ao juízo da 7ª Vara/DF
(fls. 201-211), de obrigação de pagar (haja vista o "encerramento" das contas de FGTS),
compreendendo os valores da recomposição (principal e correção) e honorários advocatícios.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500370
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A Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 1966, estabeleceu que a capitalização de juros dos
depósitos do FGTS deveria ser feita seguindo uma progressão, qual seja, 3% (três por cento)
nos dois primeiros anos, 4% (quatro por cento) do terceiro ao quinto ano, 5% (cinco por cento)
do sexto ao décimo ano e 6% (seis por cento) do décimo primeiro ano em diante, em todos os
casos desde que o empregado permanecesse na mesma empresa (art. 4º).
Essa disposição foi modificada pelo art. 1º da Lei n. 5.705, de 4 de outubro de 1971, que
definiu o percentual uniforme de 3% (três por cento) ao ano.
Sobreveio a Lei n. 5.958, de 10 de dezembro de 1973, que previu:
Art. 1º Aos atuais empregados, que não tenham optado pelo regime instituído pela Lei n.
5.107, de 13 de setembro de 1966, é assegurado o direito de fazê-lo com efeitos retroativos a
1º de janeiro de 1967 ou à data da admissão ao emprego se posterior àquela, desde que haja
concordância por parte do empregador.
§ 1º O disposto neste artigo se aplica também aos empregados que tenham optado em data
posterior à do início da vigência da Lei número 5.107, retroagindo os efeitos da nova opção a
essa data ou à da admissão.
§ 2º Os efeitos da opção exercida por empregado que conte dez ou mais anos de serviço
poderão retroagir à data em que o mesmo completou o decênio na empresa. (grifei)
Pela documentação de fls. 12-14, a autora-apelante foi admitida na Universidade Federal de
Goiás (UFG) em 01/07/1975, com opção pelo FGTS em 23/11/1977 e efeitos retroativos a partir
de 02/07/1975.
Tendo o autor trabalhado por mais de dez anos na mesma empresa, adquiriu direito à estabilidade, razão pela qual sua opção, nos termos da Lei n. 5.958/1973, se deu na forma do §
2º, ou seja, a partir do momento em que completado o decênio.
No entanto, para que o empregado tenha direito à taxa progressiva de juros, sua opção deve
retroagir a período anterior à vigência da Lei n. 5.705/1971, o que, no caso, não ocorreu, pois
a retroação de seu a partir de 02/07/1975.
Nesse sentido:
FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA. LEI N. 5.958/1973. APLICAÇÃO.
EXTRATOS INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. AFASTAMENTO. ADI 2736.
1. "Os optantes pelo FGTS, nos termos da Lei n. 5.958, de 1973, têm direito à taxa progressiva
de juros, na forma do art. 4º da Lei n. 5.107, de 1966" (Súmula n. 154/STJ).
2. O empregado que trabalhou por mais de dez anos na mesma empresa tem direito à opção
retroativa prevista no § 2º do art. 1º da Lei n. 5.958/1973, devendo essa opção retroagir, pelo
menos, até 21.09.1971 para que incida a taxa progressiva de juros.
(AC 0003934-07.2006.4.01.3810/MG, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, Quinta Turma, e-DJF1 14/01/2013)
Na mesma acepção: AC 0004979-98.2009.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, Quinta Turma, e-DJF1 22/01/2013; AC 000772185.2007.4.01.3300/BA, Rel. Juiz Federal Cesar Augusto Bearsi, Quinta Turma, e-DJF1
20/06/2008.
Por isso, nego seguimento à apelação (CPC, art. 557, caput).
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 1448920084013504
APELAÇÃO CÍVEL 2008.35.04.000144-9/GO
Processo na Origem: 1448920084013504
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
APELANTE
: DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ANDREA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT E OUTROS(AS)
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: FERNANDA FERREIRA MENDES E OUTROS(AS)
DESPACHO
Tendo em vista a petição de fls. 252/255, bem como a Certidão de fl. 256, na qual informa que
os ilustres subscritores da supracitada petição não possuem procuração para atuar no presente
feito, intime-se o advogado Luciano Guizilin Louzada, no endereço acostado à fl. 22, para que
se manifeste no prazo legal.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 26 de agosto de 2014 .
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator

Na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo à CEF no processo e julgamento da execução
(ou do cumprimento de sentença) no âmbito do juízo do primeiro grau. Ao que consta, confrontados os extratos das contas vinculadas, a verificação do acerto (ou não) da conta exeqüenda - incluídos os honorários advocatícios - faz-se por cálculos aritméticos, para cuja
conferência o juízo pode sempre contar com o auxílio da contadoria, registre-se.
A execução no âmbito do juízo do primeiro grau, no caso concreto, atende, pois, ao interesse
do credor, sem impor, por si só, ônus à CEF ou ao juízo do primeiro grau.
Calha, a propósito, o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. EXECUÇÃO DE JULGADO PROFERIDO EM
AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 575 DO CPC. REMESSA DOS AUTOS À
VARA DE ORIGEM.
I - A competência para o processamento da execução no julgado proferido na ação rescisória
é do juízo que julgou, em 1º grau, a ação que deu origem à ação rescisória. A uma, para evitar
que ocorra um imbróglio entre a execução da sentença do acórdão proferido na ação rescisória
e a execução da própria sentença rescindenda que, geralmente ocorre durante o curso da ação
rescisória, uma vez que esta não a suspende. A duas, porque o julgado proferido na ação
rescisória tem caráter de jus rescindens e jus rescissorium, sendo que este último substitui
efetivamente a sentença ou acórdão rescindendo. E ainda porque o juízo de 1º grau tem
acesso aos autos da ação originária, possuindo todos os elementos para processar de forma
mais rápida e segura a execução, com evidentes vantagens sobre uma execução levada a
efeito no tribunal, o que se encontra em consonância com os princípios da instrumentalidade e
economia processual.
II - Este entendimento encontra suporte em diversas decisões da 3ª Seção do eg. STJ e está
orientado pelos princípios da instrumentalidade do processo e da máxima realização da justiça.
III - Questão de ordem acolhida à unanimidade.
(QUO 9702442745, Desembargador Federal ANTONIO CRUZ NETTO, TRF2 - SEGUNDA
SEÇÃO, DJU - Data::05/09/2003.)
Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1º- A, do CPC, dou provimento à apelação, anulando
a sentença, para que prossiga a execução no âmbito do competente juízo federal da 7ª
Vara/DF.
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 01 de setembro de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0018292-63.2008.4.01.3500 (2008.35.00.018462-0)/GO
Processo na Origem: 182926320084013500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: GILKA VASCONCELOS FERREIRA DE SALLES
ADVOGADO
: VANIA DE FATIMA BARNABE MACHADO E OUTRO(A)
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: GEISSLER SARAIVA DE GOIAZ JUNIOR E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença em que, declaradas "prescritas as
parcelas anteriores a 15/08/1978", foi julgado improcedente pedido de aplicação da taxa progressiva de juros sobre o saldo de conta vinculada do FGTS.
Considerou o Juiz: a) "embora a parte autora tenha demonstrado ter firmado contrato de
trabalho com a Universidade Federal de Goiás - UFG em 01/07/1965 (fl. 13), a declaração de
opção (fls. 12), firmada em 23/11/1977, informa que a retroatividade da opção se refere a
02/07/1975", razão pela qual "inexiste direito a juros progressivos"; b) "irrelevante a existência
de contrato anterior a 22/09/1971 (fls. 13), pois que não é para os depósitos do contrato
rescindido antes dessa data que se postula o cômputo de juros progressivos".
Alega a apelante que: a) "teve seu contrato de trabalho com a Universidade Federal de Goiás...
início em 01/07/1965 e em 23/11/1977 fez sua opção retroativa a 02/07/1975, portanto, dentro
dos ditames legais, fazendo jus aos juros progressivos que não foram aplicados em sua conta
vinculada de FGTS"; b) "os documentos juntados com a exordial comprovam que o autor
trabalhou para uma mesma empresa, Universidade Federal de Goiás, por mais de 25 anos"; c)
o § 2º da Lei n. 5.958/1973 prevê que "os efeitos da opção exercida por empregador que conte
dez ou mais anos de serviço poderão retroagir à data em que o mesmo completou o decênio
na empresa".
Contrarrazões às fls. 174-178.
Decido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500371
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prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 22/10/2008, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 22/10/1978.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal adotou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PROGRESSIVOS
DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº 8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
Pela documentação de fl. 11, o autor trabalhou na "Cia. Bandeira de Seguros Gerais" entre
05/12/1962 e 05/04/1976, período esse, como visto, atingido pela prescrição, razão pela qual
não há se falar em incidência da taxa progressiva dos juros.
Como os subsequentes vínculos empregatícios são posteriores à Lei n. 5.705/1971, que fixou
a taxa única de 3% (três por cento) ao ano, desnecessária é a pretendida exibição de extratos
a partir de 1978, com objetivo de comprovar a não aplicação da taxa progressiva de juros.
Por isso, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 557, caput, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0000604-16.2008.4.01.3815 (2008.38.15.000607-8)/MG
Processo na Origem: 6041620084013815
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: MATURINA DE ASSIS AGUIAR
ADVOGADO
: SONIA DE OLIVEIRA SANTOS BACCARINI
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: GERALDO ALVIM DUSI JUNIOR E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença em que julgado improcedente
pedido de aplicação da taxa progressiva de juros sobre o saldo de conta vinculada do FGTS,
com incidência, reflexa, dos expurgos inflacionários.
Considerou a Juíza: a) "muito embora a opção seja anterior a 22.09.71 e a Carteira de Trabalho
demonstre que a parte autora teve vínculo empregatício entre 1º.01.1967 e 21.09.1971 (fls. 14),
esse contrato finalizou antes de 30 anos do ajuizamento da presente demanda", ou seja, "a
prescrição acolheu in totum eventuais diferenças patrimoniais a que aquela fazia direito"; b)
"prescrita a pretensão da progressividade, fica prejudicada, por via de conseqüência, a acessória correção pelos expurgos dos planos econômicos pleiteados".
Alega a apelante, em resumo, que "foi alegado pela recorrida que a súmula 210 (editada em
27/05/1998) do STJ limitou em 30 (trinta) anos o prazo prescricional para se ajuizar ação de
cobrança das contribuições para o FGTS, porém existe, em contrapartida, a súmula 154
(editada em 22/04/1996), reconhecendo que os optantes pelo FGTS tem direito a taxa progressiva dos juros na forma do artigo 4 da Lei 5.107".
Contrarrazões às fls. 70-77.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).

APELAÇÃO CÍVEL 0003596-92.2008.4.01.3800 (2008.38.00.003678-0)/MG
Processo na Origem: 35969220084013800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: ADRIANA GONCALVES FURTADO E OUTROS(AS)
APELADO
: WALDIR PEDROSA
ADVOGADO
: JEFFERSON EDUARDO VIEIRA XAVIER E OUTRO(A)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença em que julgado
procedente "em parte o pedido, para condenar a ré a corrigir o saldo da(s) conta(s) vinculada(s)
do FGTS do(s) autor(es), aplicando-se o(s) percentual(is) de inflação expurgado(s) pelo(s)
plano(s) econômico(s) do Governo, conforme discriminado nesta sentença (índices de janeiro/89, de 42,72%, e de abril/90, de 44,80%), bem como a aplicar a taxa progressiva de juros
apenas no período de setembro a novembro de 1977, em face da prescrição das parcelas
anteriores a setembro de 1977".
Alega a apelante, em resumo, que "extrapolado o referido lapso trintenário, extinto resta não
apenas o direito de ação em relação às parcelas anteriores ao prazo referido, mas o próprio
fundo do direito, não merecendo guarida a tese de renovação mensal da contagem do prazo
prescricional por um simples motivo: o termo inicial a ser considerado para a contagem perfazse em apenas um ato, qual seja, a publicação da Lei n. 5.705/71, datada de 21 de setembro
de 1971, e não em vários atos, de trato sucessivo".
Contrarrazões às fls. 114-120.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 28/09/2007, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 28/09/1977, conforme consignado na sentença (fl. 90).
Por isso, nego seguimento à apelação (CPC, art. 557, caput).
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0026938-35.2008.4.01.3800 (2008.38.00.027743-8)/MG
Processo na Origem: 269383520084013800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: JOSE GOMES FILHO
ADVOGADO
: THIAGO BARROSO DE VASCONCELOS E OUTROS(AS)
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: DOMINGOS SIMIAO DA SILVA E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença em que extinto processo, com resolução
do mérito, ao fundamento de que: a) "caso seja julgado procedente o pedido de juros progressivos,
estão prescritas eventuais parcelas devidas anteriores a 22.10.1978, pois o feito foi protocolado em
22.10.2008"; b) o autor "trabalhou para a Cia. Bandeirante de Seguros de 05.12.1962 a 05.04.1976
e optou pelo FGTS em 01.12.1967 (fls. 12 e 13)"; c) "as parcelas pleiteadas encontram-se prescritas,
uma vez que a demissão ocorreu em 05.04.1976 e conforme explanado acima, todas as parcelas
anteriores aos trinta anos que antecederam o ajuizamento da ação estão prescritas".
Alega o apelante que "era empregado da Companhia Bandeirante de Seguros Gerais e optou
pelo sistema do FGTS, com efeitos retroativos em 01/12/1967 (fls. 12 dos autos), nos termos
da Lei 5.958/73... Portanto, necessário se faz que a ré aplique com a observância da progressividade da taxa de juros tal como a sistemática da Lei 5.107/66 e pagar-lhe as diferenças
corrigidas a partir de 1978 e exibir os extratos da época", pois "os extratos juntados às fls.
15/28 e 31/33 demonstram a não aplicação dos juros progressivos do FGTS".
Contrarrazões às fls. 68-69.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500372
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FGTS. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PREVISTA NO ART 23, §
1º, V, DA LEI 8.036/90. NATUREZA DIVERSA DA QUE CARACTERIZA A MULTA MORATÓRIA ESTABELECIDA PELO ART. 22, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. PRECEDENTES DA SEÇÃO.
1. A multa pelo não-recolhimento do FGTS, prevista no art. 23, § 1º, I e V, da Lei 8.036/90,
constitui penalidade administrativa imposta por infração à legislação trabalhista, não se confundindo com a multa moratória (art. 22, § 2º, do mesmo diploma) consectária do inadimplemento da obrigação principal relativa aos valores devidos pelo empregador ao Fundo.
Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no CC 86.532/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/03/2008, DJe 05/03/2009)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. CAUSA NÃO SENTENCIADA ANTES DA ENTRADA EM
VIGOR DA REFERIDA EMENDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. As ações de cobrança de multa por infração à legislação do trabalho, como é a prevista no
art. 23, § 1º, I, da Lei nº 8.036/90, passaram, após a vigência da EC 45/04, a ser da competência da Justiça do Trabalho.
2. Todavia, a nova regra de competência somente se aplica às causas não sentenciadas na
data da entrada em vigor da EC nº 45/04, como é o caso. Precedentes.
3. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Natal
- RN, o suscitante.
(CC 89411/RN, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 119)
Ocorre que, o plenário do Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no CC n. 7.204-1-MG, sob
a relatoria do eminente Ministro Carlos Britto, DJ de 9.12.2005, no sentido de que somente o
recurso de sentença sem resolução de mérito, pendente de julgamento nos Tribunais Regionais
Federais, seria redistribuído aos Tribunais Regionais do Trabalho, v.g.:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA TRABALHISTA. SENTENÇA PROLATADA NA
JUSTIÇA FEDERAL EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTERIORMENTE À EC 45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
1. Tratam os autos de mandado de segurança contra ato do Delegado Regional do Trabalho
impetrado na Justiça Federal objetivando a suspensão da exigibilidade do pagamento do
adicional de 50% estabelecido na Lei 8.880/94 e expedição de ofício à autoridade coatora para
homologar a rescisão do contrato de trabalho.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no CC n.
7.204-1-MG, sob a relatoria do eminente Ministro Carlos Britto, DJ de 9.12.2005, no sentido de
que o marco temporal da alteração da competência da Justiça do Trabalho é o advento da EC
n. 45/2004, estabelecendo o alcance desse texto constitucional às hipóteses em que esteja
pendente o julgamento do mérito.
3. Na espécie, foi proferida, pela Justiça Federal, sentença sem resolução de mérito anteriormente à
vigência da EC 45/2004, restando patente a competência da Justiça Trabalhista.
4. Agravo regimental não-provido.
(AgRg no CC 86.231/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 27/08/2008, DJe 09/09/2008)
A sentença, no caso, resolveu o mérito da causa, razão por que afasta-se a preliminar de
incompetência da Justiça Federal para processo e julgamento dos embargos, bem como do
TRF-1 para o respectivo recurso de apelação.
Na inicial, a embargante-apelante alega que não mantém relação de emprego com os "funcionários" listados pelo fiscal do trabalho. Os aludidos "funcionários" seriam, na verdade,
cooperados da Cooperativa de Trabalho, Prestações Gerais dos Trabalhadores Urbanos e
Rurais de Bela Vista de Goiás Ltda. Logo, inexistente relação de emprego, não haveria suporte
para cobrança de FGTS. Daí a insubsistência da fundamentação do auto de infração (ausência
de recolhimento da contribuição do empregador para o FGTS). Ao final, consignou:
(...) protesta pela produção de todas as provas em direito admitido e ao caso aplicável, sem
exclusão de quaisquer, precipuamente, caso Vossa Excelência julgue necessário que se comprove a legalidade da Cooperativa nesta versada, como entendeu o douto julgador administrativo, desde já requer a intimação da Cooperativa de Trabalho Prestações Gerais dos
Trabalhadores Urbanos e Rurais de Bela Vista de Goiás Ltda. (...) não só para que esta venha
fornecer a estes autos o seu Estatuto Social, inscrição no CNPJ e demais documentos que
demonstrem o seu enquadramento no regime jurídico estabelecido pela Lei Federal n.
5.764/71, protestando, ainda, se necessário for, pela juntada de novos documentos ou oitiva de
testemunhas que sejam úteis ao deslinde da questão (...)

Tendo em vista o ajuizamento da ação em 15/07/2008, encontra-se prescrita a pretensão de
aplicação dos juros progressivos no vínculo empregatício firmado entre 01/02/1961 e
22/04/1972, ou seja, anteriormente a 15/07/1978.
A inexistência de direito à recomposição da conta com as diferenças relativas aos juros
progressivos afasta a pretendida aplicação, reflexa, dos expurgos inflacionários.
Por isso, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 557, caput, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 667058220084019199
APELAÇÃO CÍVEL 2008.01.99.066757-1/GO
Processo na Origem: 200303214095
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: GRANJA SAITO SA
ADVOGADO
: ELIANA QUEIROZ DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: BARTOLOMEU ARIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS(AS)
DECISÃO
A Caixa Econômica Federal (CEF) ajuizou execução fiscal de cobrança de multa imposta com
base no art. 15, c/c art. 23, da Lei n. 8.036/90.
A executada opôs embargos, os quais foram julgados improcedentes, nos termos da sentença
de fls. 57-60.
Granja Saito S/A apela, fls. 65-71, alegando: a) preliminarmente, a incompetência da Justiça
Comum para processo e julgamento do executivo, haja vista as alterações trazidas pela Emenda Constitucional n. 45/2004; b) incompetência do fiscal do trabalho para lavrar o auto de
infração; c) "o título que embasa a (...) execução não é líquido, certo e exigível, tornando nula
a (...) execução"; d) o processo, incluída a sentença, é nulo, porquanto não foi facultada a
produção de prova, requerida, a propósito, já na inicial dos embargos à execução.
Em contra-razões, fls. 85-88, a CEF alega que: a) a embargante-apelante fora autuada por não ter feito
o recolhimento da contribuição prevista no art. 15 da Lei n. 8.036/90; b) "a competência da Justiça
Federal pressupõe a da Justiça Comum, em se tratando de Execuções Fiscais, o caso, se o domicílio
do devedor não for sede de Vara da Justiça Federal"; c) "no que toca à alegada 'incompetência' do fiscal
do trabalho para 'julgar' a existência ou não de relação empregatícia com os supostos trabalhadores
'cooperados', não procede, uma vez que o fiscal não julga. O Fiscal apenas exerce atividade administrativa prevista no art. 23 da Lei n. 8.036/90"; d) "o pleito pela produção de provas, de todas as
legalmente admitidas em direito, pelas quais diz ter protestado na inicial dos Embargos, para demonstrar o cerceamento de defesa, também não procede. Ao juiz (...) é permitido, se entender desnecessário, dispensar a produção de prova".
Decido.
A multa objeto da execução fiscal tem suporte no art. 15, c/c art. 23, § 1º, inciso I, da Lei n.
8.036/90:
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar,
até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a
8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador,
incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação
de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei
nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.
(...)
Art. 23. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social a verificação, em nome da
Caixa Econômica Federal, do cumprimento do disposto nesta lei, especialmente quanto à
apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço,
notificando-os para efetuarem e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as
demais determinações legais, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do
Governo Federal, na forma que vier a ser regulamentada.
§ 1º Constituem infrações para efeito desta lei:
I - não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os valores previstos
no art. 18 desta Lei, nos prazos de que trata o § 6o do art. 477 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
Verifica-se, pois, que o executivo fiscal não trata de multa moratória, incidente sobre a contribuição para o FGTS recolhida com atraso. Trata-se de multa administrativa, que tem como
fundamento a ausência de recolhimento da contribuição, hipótese que, de acordo com a
jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, passou a ser albergada, a
partir da Emenda Constitucional n. 45/2004, na competência da Justiça do Trabalho, v.g.:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500373
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Em consulta ao Sistema de Informações Processuais desta Corte, entretanto, verifica-se que foi
proferida sentença no processo principal (cuja cópia da respectiva movimentação seja juntada
aos presentes autos), julgando procedente em parte o pedido.
Ante tal circunstância, não há mais interesse de agir que justifique o prosseguimento do feito,
com o julgamento de mérito do presente agravo, que ficou prejudicado, por perda do objeto.
A jurisprudência do egrégio STJ encontra-se pacificada no sentido de que "Perde objeto o
recurso relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa
ou implicitamente, a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou
de extinção do processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou
parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em
qualquer dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de
impedir o cumprimento da sentença superveniente". (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005).
Com efeito, sempre que a decisão agravada houver sido proferida a partir de um juízo de
cognição sumária, a superveniência de decisão final, fruto de cognição exauriente, tem o
condão de tornar prejudicada a discussão recursal acerca da medida antecipatória ou cautelar,
cabendo ao interessado, se for o caso, buscar a proteção de seus interesse contra o decurso
do tempo através da antecipação da tutela recursal num eventual recurso a ser interposto
contra a decisão final. Sobre o tema, a recente jurisprudência da eg. Sétima Turma firmou-se
no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - LIMINAR - AGRAVO REGIMENTAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na demanda matriz,
opera-se a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra deferimento ou indeferimento de liminar ou de tutela antecipada. Verificada a perda de objeto, não mais se
constata o interesse de agir por parte do recorrente, considerando-se, assim, prejudicados os
recursos interpostos da decisão liminar ou de antecipação anteriormente lavrada (AGEDAG
200902192470, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA,
08/02/2011; AG e EDRESP 200902034983, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA
TURMA, 09/11/2010).
2. Em suma, "as medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, objetivam
ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento
tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AGA
201001116088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 03/02/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo regimental julgado prejudicado.
(AGA 0004246-25.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Juíza
Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 de 01/07/2011, p. 239).
Em face do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557, caput
do CPC e art. 29, inciso XXIV, do Regimento Interno deste Tribunal, por estar prejudicado.
Não havendo recurso, baixem os autos à origem.
Intime-se.
Brasília-DF, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Relator
Numeração Única: 751748320094019199
APELAÇÃO CÍVEL 0075174-83.2009.4.01.9199 (2009.01.99.075771-7)/MG
Processo na Origem: 529080245648
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
ADVOGADO
: PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: JOSE APARECIDO DE PADUA
ADVOGADO
: ANTONIO DOS REIS NUNES
DECISÃO
Tendo em vista ofício de fl. 124, restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais - TJMG, com cancelamento da distribuição nessa Corte.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator

Não obstante, na contestação (fls. 16-19), a CEF alegou:
(...) toda discussão proposta em torno do enquadramento, ou não, da "Cooper-Serviços" no
regime jurídico previsto na Lei n. 5.764/71 não guarda qualquer tipo de relevância em relação
ao mérito da controvérsia, pois o que realmente importa "in casu" é saber-se qual a exata
natureza dos serviços desempenhados pelos tais trabalhadores "cooperados" (que a fiscalização informou serem relacionados à atividade-fim da empresa, o que é vedado pela jurisprudência majoritária vigente), assim como se havia, ou não, subordinação direta entre estes
"prestadores de serviços" e os prepostos da empresa embargante, e ainda se havia ou não,
pessoalidade e não eventualidade na prestação dos serviços. (TUDO ISTO, ENTRETANTO,
NÃO FOI DISCUTIDO NEM IMPUGNADO PELA EMPRESA EMBARGANTE, QUER EM SEDE
ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL, PREVALECENDO ÍNTEGRA, ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO, A VERSÃO APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO).
E a fim de fazer prova de suas alegações, a CEF juntou cópia do processo administrativo (fls. 21-48).
Como se vê, para além da genérica alegação de que os "funcionários" listados na autuação
seriam cooperados, a CEF lançou dúvidas sobre existência de contrato de prestação de
serviços, bem como sobre a legalidade da aludida contratação (impossibilidade de terceirização
de serviços atinentes à atividade-fim da sociedade empresária).
No entanto, intimada a especificar prova (fl. 51), a embargante-apelante, que, de acordo com
os autos, não pode ser considerada hipossuficiente, não reiterou, a teor dos documentos de fls.
52 e 54, pedido de produção da(s) prova(s) sugerida(s) na inicial, nem postulou produção de
prova sobre a legalidade da contratação, ponto controvertido após a contestação. Não lhe
socorre, agora, em sede de apelação, invocar cerceamento de defesa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça predominante sobre o tema, v.g.:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação
probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324).
2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando
intimada para sua especificação. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg nos EDcl no REsp 1176094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012)
No mais, a competência do fiscal do trabalho para a autuação em comento é dada pela Lei n.
8.036/90, conforme art. 23, caput, acima transcrito.
Ante o exposto, nego seguimento à apelação (CPC, art. 557, caput).
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 233097020094010000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.01.00.024556-7/BA
Processo na Origem: 200833110014377
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BETTIOL E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto de decisão que deferiu
a liminar postulada nos autos de ação civil pública, para determinar que a EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL instale atendimento pessoal nas localidades abrangidas pela
área de competência territorial da Subseção Judiciária de Itabuna/BA.
A Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, então relatora do agravo, indeferiu o
pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a conversão do agravo de instrumento
em retido, nos termos do art. 527, II, do CPC (fls. 744/753).
Contra essa decisão, a EMBRATEL ajuizou o Mandado de Segurança n. 2009.01.00.0445774/BA perante este Tribunal, onde o eminente Relator, o Desembargador Federal Fagundes de
Deus, concedeu, em parte, a medida liminar pleiteada, para suspender a decisão agravada, em
virtude da imediatidade de seus efeitos no plano da concreção jurídica, mas tão somente até
que este Agravo de Instrumento fosse julgado pela Turma competente, bem assim para desconstituir, no ponto, a decisão que converteu o referido agravo de instrumento em retido,
conforme cópia da decisão juntada às fls. 758/762.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500374
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0005966-97.2010.4.01.3307/BA
Processo na Origem: 59669720104013307
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: MIGUEL SOARES DO CARMO - ESPOLIO
ADVOGADO
: BERNARDO PEREIRA GOMES E OUTROS(AS)
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE VITORIA DA
CONQUISTA - BA
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença em que, acolhida "preliminar de
ausência de interesse de agir", extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267,
VI), ao fundamento de que:
... Da análise dos autos não se vê o interesse processual uma vez que o autor pleiteia as diferenças
decorrentes da incidência dos juros capitalizados com a progressão de 3%, 4%, 5% e 6%, nos moldes
legalmente determinados, no entanto tal progressão já foi anteriormente aplicada pela empresa ré.
Conforme o extrato da conta vinculada ao FGTS do de cujus (fl. 17), a taxa de juros aplicada chegou ao
patamar de 6%, percentual aplicado a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa, em consonância com a legislação específica...
Alega o apelante:
...iniciou o contrato com o DERBA em 1965, tendo encerrado contrato em 1994 por motivo de
falecimento, conforme informação contida no documento de fl. 17. Assim sendo, teria direito à
aplicação do percentual a partir de 1976. Nota-se que o documento motivador do entendimento
da MM. Juíza, de fl. 17, consta aplicação do percentual de 6% apenas a partir de 2003, ficando
sem comprovação qual foi o percentual aplicado no período de 1976 a 2002.
Desta forma, entendemos que o documento de fls. 17 não é suficiente para comprovação de
aplicação da taxa de 6% em todo o período, na forma acatada pela MM. Juíza...
Contrarrazões às fls. 57-64.
Decido.
Assentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há
prescrição do fundo de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das
contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mas tão só das
parcelas vencidas antes dos trinta anos que antecederam à propositura da ação, porquanto o
prejuízo do empregado renova-se mês a mês, ante a não incidência da taxa de forma escalonada (REsp 1.110.547/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 04.05.09, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ)" (AgRg no REsp 1112412/SE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/12/2009).
Tendo em vista o ajuizamento da ação em 14/10/2010, encontram-se prescritas eventuais
parcelas devidas anteriormente a 14/10/1980.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal adotou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PROGRESSIVOS
DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº 8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
Pela documentação de fls. 11-18, Miguel Soares do Carmo (espólio) trabalhou no "Departamento de Estradas e Rodagem da Bahia" entre 01/07/1965 e 21/03/1994, tendo optado pelo
FGTS em 09/02/1977, com efeitos retroativos a partir de 01/07/1967, razão pela qual tem
direito à taxa progressiva de juros.
Conforme jurisprudência do STJ, "cabe à CEF provar se houve ou não a aplicação da taxa
progressiva de juros na atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, mediante
apresentação dos extratos respectivos" (REsp 988.127/PE, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias - Juiz convocado do TRF 1ª Região -, Segunda Turma, DJe 13/05/2008).
Dos extratos de fls. 17, 31-32 e 44, verifica-se que no período de 10/07/2003 a 23/07/2014 a
conta do autor-apelante foi corrigida com incidência da taxa de juros de 6% ao ano.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500375

No entanto, "não se pode concluir inequivocamente pela correta aplicação da progressividade
dos juros pela Ré, tendo em vista que os extratos juntados não cobrem o período integral de
atividade da conta vinculada do Autor" (TRF - 1ª Região, AC 0025220-64.2007.4.01.3500/GO,
Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma, e-DJF1 06/08/2010).
De qualquer modo, não se vislumbra prejuízo à ré com o provimento do recurso, porque "os
períodos em que eventualmente ocorreu aplicação de juros progressivos poderão, mediante
comprovação, ser suprimidos da conta exequenda" (TRF - 1ª Região, AR 005754293.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Terceira Seção, eDJF1 18/04/2011).
Por isso, dou parcial provimento à apelação para anular a sentença e, com base no art. 515,
§ 3º, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a Caixa Econômica
Federal a aplicar no saldo da conta vinculada ao FGTS do autor a taxa progressiva de juros,
declarando-se prescritas as parcelas anteriores a 14/10/1980. Sobre esses valores será acrescida correção monetária, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora, a
partir da citação, pela taxa Selic (STJ - REsp 1256089/RS).
Em razão de sucumbência significativa das partes, deve prevalecer a compensação recíproca
de honorários advocatícios, anulando-se mutuamente.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0000876-14.2010.4.01.3500 (2010.35.00.000007-1)/GO
Processo na Origem: 8761420104013500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: EDINA MARCIA PARREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS MALTA SEGURADO E OUTRO(A)
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: GEISSLER SARAIVA DE GOIAZ JUNIOR E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença em que julgado improcedente pedido de
aplicação da taxa progressiva de juros sobre o saldo de conta vinculada do FGTS.
Considerou o Juiz: a) "encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 11/01/1980"; b) "os
documentos constantes dos autos indicam que a autora fez opção pelo regime do FGTS em
01/01/1972, com efeito retroativo a partir desta data (fl. 16)"; c) "para que incida a taxa
progressiva de juros, além da exigência de que o empregado tenha sido admitido antes de
21/09/71, a opção deve retroagir a pelo menos o dia 21/09/71, data que antecede a publicação
da Lei 5.705/71"; d) "a opção da autora foi homologada sem efeitos retroativos, razão pela qual
não tem direito à taxa progressiva de juros preconizada pelo art. 4º da Lei 5.107/66, devendo
sua conta ser remunerada pela taxa de 3% ao ano, nos termos da Lei 5.705/71".
Alega a apelante: a) "o vínculo trabalhista da recorrente com a UFG... teve início em 17/02/71
(fl. 16), ou seja, anteriormente à época da publicação da Lei 5.705, de 21 de setembro de 1971,
em um período no qual a trabalhadora possuía um contrato simples de trabalho, auferindo sua
remuneração mediante recibos"; b) "nas cópias da CTPS da recorrente apresentada aos autos,
há o próprio reconhecimento da UFG de que houve a relação trabalhista em período anterior ao
ano de 1972, através de um carimbo"; c) "em 01/01/1972 (fl. 14), o empregado tivera sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social devidamente registrada, efetuando em 01 de janeiro
de 1972 a opção pelo regime do FGTS com efeitos retroativos à admissão 17/02/1971".
Contrarrazões às fls. 74-78.
Sobre a taxa progressiva de juros, a jurisprudência dominante deste Tribunal tomou posição
exemplificada por julgado da 3ª Seção, proferido à unanimidade:
EMBARGOS INFRINGENTES. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA, NOS TERMOS DA LEI Nº 5.958/73. SÚMULA Nº 154 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PERCENTUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PROGRESSIVOS
DA LEI Nº 5.107/66. OPÇÃO RETROATIVA PERMITIDA PELA LEI Nº 8.036/90.
1. Os autores optantes pelo regime do FGTS em data anterior à edição da Lei nº 5.705/71, ou
que tenham feito opção retroativa, nos termos da Lei nº 5.958/73, têm direito à taxa progressiva
de juros. (STJ, súmula 154.)
2. Não há como prosperar a pretensão de invalidar a opção retroativa realizada pelo autor em
11/10/91, sob a alegação de haver ocorrido após a edição da Lei nº 7.839/89, a qual revogou
as Leis 5.958/73 e 5.705/71.
3. A opção retroativa pelo regime do FGTS, facultada pela Lei 5.958/73, continuou permitida
pela Lei 7.839/89 (art. 11, § 3º) e também pela Lei 8.036/90 (art. 14 § 4º).
4. Embargos infringentes do autor improvidos.
(EIAC 2006.38.01.001985-6/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 12/07/2010)
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A ausência de representação processual constitui falta de pressuposto para o desenvolvimento
válido e regular do processo.
Nesse sentido já decidiu esta Corte, conforme exemplificam os seguintes julgados:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PODERES. SENTENÇA DE EXTIÇÃO MANTIDA PORS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS. SEM HONORÁRIOS.
1. A ausência de procuração outorgada ao advogado do apelante configura causa para a
decretação da nulidade do processo (CPC, art. 13, I), se intimada, não regularizou a representação processual.
2. A irregularidade da representação processual, na condição de pressuposto de validade do
processo, não suprida a tempo e de modo próprios, conduz necessariamente à extinção do
processo sem julgamento do mérito.
...
(AC 0023234-11.2011.4.01.9199/MG, Rel. Juiz Federal Convocado Cleberson José Rocha,
Segunda Turma, e-DJF1 08/05/2013)
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A petição inicial veio desacompanhada do instrumento de mandato. Havendo irregularidade
na representação processual, pressuposto de existência da relação jurídica, importa na extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 37, do CPC).
2. Remessa oficial provida.
(REO 0010455-28.2001.4.01.3200/AM, Rel. Juiz Federal Convocado Wilson Alves de Souza, 5ª
Turma Suplementar, e-DJF1 21/09/2012)
Na mesma acepção: STJ - AgRg no Ag 1399568/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe 22/10/2013; TRF da 1ª Região - AC 0005033-05.2011.4.01.3400/DF, Rel. Juiz Federal
Rafael Paulo Soares Pinto, Sétima Turma, e-DJF1 07/12/2012; TRF da 1ª Região - AC
0013904-34.2004.4.01.9199/MG, Rel. Juíza Federal Convocada Rosimayre Goncalves de Carvalho, 2ª Turma Suplementar, e-DJF1 04/10/2012.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento (CPC, art. 557, caput).
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0038586-34.2011.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 385863420114013500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: SAO JORGE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JORGE JUNGMANN NETO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
APELADO
: GH ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA
ADVOGADO
: ROBLEDO EURIPEDES VIEIRA DE RESENDE E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - GO
DECISÃO
Na sentença, fls. 625-646, foram julgados parcialmente procedentes, em ação regressiva, os pedidos
deduzidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de São Jorge Construções e Empreendimentos Ltda. e GH Engenharia de Fundações Ltda., nos seguintes termos:
(...) julgo procedentes em parte os pedidos para condenar as Rés, solidariamente, a ressarcir
ao Autor:
a) O valor do benefício de auxílio-doença acidentário NB (...) concedido ao trabalhador Gilberto
Pereira Aquino no período de 26/08/2010 a 10/11/2010 (...);
b) O valor do benefício previdenciário de pensão por mote, NB (...) concedido aos dependentes
habilitados do segurado Carlos Maurício de Jesus Martins (...).
Condeno ainda, as Rés, a pagar, pro rata, as custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a data desta sentença.
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.
(...)
São Jorge Construções e Empreendimentos Ltda., GH Engenharia de Fundações Ltda. e o
INSS apelaram, às fls. 650-694, 697-702, 704-710, respectivamente.
Por decisão de fl. 721, foram declarados "desertos os recursos de fls. 650/694 e 697/702 (art.
511 do Código de Processo Civil)".

Pela documentação, a autora foi admitida na Universidade Federal de Goiás em 01/01/1972 (fl.
14), com opção pelo FGTS a partir dessa data (fl. 16).
Apesar de reconhecido, "através do Parecer I-233, de 03/08/73 - D.O. de 10.09.73, da Consultoria Geral da República,... o vínculo empregatício com a UFG, a partir de 14/02/71 até
31/12/71" (fl. 16), sua opção pelo FGTS (01/01/1972) data de época posterior à Lei n.
5.705/1971, que fixou a taxa única de 3% ao ano, inexistindo prova de que os efeitos da opção
retroagiram a 14/02/1971, conforme alegado, o que afasta a pretendida aplicação da taxa
progressiva de juros.
Por isso, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 557, caput, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Numeração Única: 6652120104013809
APELAÇÃO CÍVEL 2010.38.09.000544-2/MG
Processo na Origem: 6652120104013809
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: MARIA MARTHA REIS
ADVOGADO
: LUIZ MARCELO MARTINS AZEVEDO E OUTROS(AS)
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: OSVALDO CAITANO DE MORAES E OUTROS(AS)
DECISÃO
Tendo em vista o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de relevância do tema
constitucional relativo às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de
poupança decorrentes dos expurgos inflacionários, com sua inserção no sistema alusivo à
repercussão geral (RE 626.307/SP; RE 591.797/SP; RE 631.363/SP; 632.212/SP), fica(m)
sobrestado(s) o(s) julgamento do(s) recurso(s) sobre a matéria, até pronunciamento definitivo
daquela Corte, à inteligência do art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0026435-60.2011.4.01.0000/DF
Processo na Origem: 105701620104013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: PEDRO LINDOLFO RUSCHEL - ESPOLIO
ADVOGADO
: ATHANASIOS G FLESSAS E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: GUILHERME RUSCHEL MICHAELSEN E OUTROS(AS)
DESPACHO
Com vistas na petição de fls. 771/775, manifeste-se o Espólio de Pedro Lindolfo Ruschel, no
prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse no julgamento dos embargos de declaração de
fls. 764/765.
Publique-se.
Brasília-DF, 22 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0039946-28.2011.4.01.0000/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
AGRAVANTE
: LAKELAND BRASIL SA
ADVOGADO
: ISABELA BRAGA POMPILIO E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADO
: OG PEREIRA DE SOUZA E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lakeland Brasil S.A. contra decisão proferida
na ação cautelar nº. 31566-98.2011.4.01.3400, em que indeferida "medida liminar".
À fl. 820 houve renúncia dos advogados regularmente constituídos pela agravante.
Embora devidamente intimada para regularizar a representação processual, a agravante quedou-se inerte (fl. 823).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500376
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Numeração Única: 135419820114013800
APELAÇÃO CÍVEL 0013541-98.2011.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 135419820114013800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
PROCURADOR
: NEWTON DO ESPIRITO SANTO E OUTROS(AS)
APELADO
: CACILDA EUSTAQUIA DE AMORIM E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: LEONARDO MAGALHAES DE FREITAS E OUTROS(AS)
DECISÃO
Tendo em vista o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de relevância do tema
constitucional relativo às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de
poupança decorrentes dos expurgos inflacionários, com sua inserção no sistema alusivo à
repercussão geral (RE 626.307/SP; RE 591.797/SP; RE 631.363/SP; 632.212/SP), fica(m)
sobrestado(s) o(s) julgamento do(s) recurso(s) sobre a matéria, até pronunciamento definitivo
daquela Corte, à inteligência do art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0035438-53.2013.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 354385320134013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA
APELANTE
: DIEGO CERQUEIRA RAMOS E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença em que julgado improcedente pedido de
"nomeação e posse no cargo de Técnico Legislativo da Área de Instalações, Equipamentos, Ocupação
e Ambientação de Espaço Física - Eletrônica e Telecomunicações" do Senado Federal.
Às fls. 1.120-1.128, os autores-apelantes informam que "Lauro Alves de Oliveira Junior e
Tatiana de Miranda Ataíde foram nomeados em 30 de junho e 04 de julho de 2014, respectivamente", no cargo pretendido, razão pela qual requerem "a extinção do processo com
resolução de mérito" em relação às referidas partes.
A nomeação e posse realizadas voluntariamente pela administração implica no reconhecimento
da procedência do pedido.
Por isso, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, em relação aos autores-apelantes
Lauro Alves de Oliveira Junior e Tatiana de Miranda Ataíde, nos termos do art. 269, II, do
Código de Processo Civil, condenando-se a União ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em R$1.000,00 (mil reais).
Prossiga-se em relação aos demais apelantes.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0046307-56.2014.4.01.0000/DF
Processo na Origem: 490043520144013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE
: DAFINI DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO
ADVOGADO
: DÁFINI DE ARAÚJO PERÁCIO MONTEIRO E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação
ajuizada por DÁFINI DE ARAÚJO PERÁCIO MONTEIRO contra a União Federal, em que se busca a
concessão de provimento judicial, no sentido de que seja assegurado à autora o direito à nomeação
para o cargo público de Analista Legislativo, na área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, do
Senado Federal, em virtude de regular aprovação em concurso público.
O pedido de antecipação da tutela formulado no feito de origem restou deferido, pelo juízo
monocrático, com estas letras:

Por decisão (juntada, por cópia, à fl. 824), deu-se provimento ao AI
00713303820134010000/GO, interposto pela ré São Jorge Construções e Empreendimentos
Ltda., "para que a apelação do agravante seja recebida".
Às fls. 816-818, GH Engenharia de Fundações Ltda. alega o seguinte: a) "o SERASA, tendo em vista o
processo (...), fez constar em seus arquivos existência do presente feito, como restrição de crédito, o
que pode ter acontecido também com relação aos demais órgãos de restrição de crédito como CADIN,
SPS etc"; b) "o SERASA encaminhou solicitação à suplicante, (...) na qual solicita, dentre vários documentos, cópia de ordem judicial autorizativa da baixa da restrição, para concretizar a baixa da restrição"; c) "no presente feito, houve a prolação de sentença que, em parte, foi desfavorável à Suplicante,
porém, padecendo a r. sentença do reexame necessário em segunda instância e recurso de apelação,
e, dependendo do desfecho, ainda, no futuro, para instâncias superiores, o que levará um longo tempo
para o final da questão"; d) "não se trata de discussão de dívida em juízo, e, sim, de possibilidade da sua
existência, eis que o processo se encontra em fase de recurso, como se disse linhas atrás"; d) "inegável,
então, que a restrição no SERASA e nos demais órgãos de restrição de crédito, ESTÁ CAUSANDO
sérios prejuízos à Suplicante, podendo, inclusive, obstaculizar a sua existência no mundo dos negócios".
E pede:
(...) requer a Vossa Excelência que se digne de determinar a baixa da restrição imposta pelo
próprio judiciário quando da distribuição e autuação do presente feito junto ao SERASA/CADIN
e demais órgãos de restrição de crédito.
(...)
Decido.
O recurso de apelação interposto por GH Engenharia de Fundações Ltda. não foi recebido. A
ré não interpôs recurso da decisão que declarou deserto o recurso. A sentença, portanto, no
que lhe toca, transitou em julgado.
Não afetam essa constatação o fato de penderem de julgamento remessa oficial e recursos
interpostos pelo INSS e pela outra ré.
Em primeiro lugar, nem a remessa oficial, nem os recursos de apelação podem prejudicar o
INSS ou a ré São Jorge Construções e Empreendimentos Ltda. (princípio da ne reformatio in
pejus).
O litisconsórcio passivo, na espécie, é facultativo (responsabilidade solidária - art. 275 do
Código Civil). Por isso, incide na espécie o art. 48 do Código de Processo Civil:
Art. 48. Salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados, em suas relações
com a parte adversa, como litigantes distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão
nem beneficiarão os outros.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. A NORMA DO ART. 509 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SÓ É
APLICÁVEL AOS CASOS DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO.
Nos termos do art. 509, caput, do atual Código de Processo Civil, "o recurso interposto por um dos
litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses", e assim também era
no Código de Processo Civil de 1939, com a só diferença que neste se dizia "aproveitará".
A norma deve ser interpretada sob o influxo do art. 48 do Código de Processo Civil vigente, a
cujo teor, "salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos; os atos e omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros".
A regra, portanto, é a de que os litisconsortes devem, cada qual, cumprir os ônus processuais
(v.g., provas, recursos, etc.); a exceção diz respeito unicamente à aquela espécie de litisconsórcio em que a solução deve ser uniforme para todos os litisconsortes, quer dizer, quando
se trata de litisconsórcio unitário.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 988.735/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/
Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 15/04/2014)
Petição de fls. 816-818: nada a prover.
Corrija-se a autuação para excluir GH Engenharia de Fundações Ltda. como apelante.
Desentranhe-se a petição (facultando-se à signatária retirá-la da secretaria) de fls. 743-786 - recurso
adesivo interposto por São Jorge Construções e Empreendimentos Ltda. -, tendo em vista o decurso de
prazo in albis para impugnação à decisão (fl. 808) que não recebeu o recurso.
Dê-se vista ao INSS para contra-razões do recurso de apelação de fls. 650-694.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500377
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Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Trata-se de ação ordinária proposta por DÁFINI DE ARAÚJO PERÁCIO MONTEIRO em desfavor da UNIÃO FEDERAL, com pedido de antecipação de tutela para que determinada a sua
imediata nomeação "até o julgamento da presente demanda para o cargo efetivo de Analista
Legislativo na área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, especialidade Processo Legislativo, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e a imediata reserva de vaga à Autora
para tal cargo. Ainda, cautelarmente, postula seja ordenado ao Senado Federal que "se abstenha de nomear novos comissionados para as funções próprias do cargo efetivo de Analista
Legislativo na área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, especialidade Processo Legislativo, em especial, nos cargos de Auxiliar, Assistente e Assessor Parlamentar" (fl. 43).
Em suma, aduz que foi aprovada para o citado cargo efetivo, integrante do quadro do Senado
Federal, obtendo a 85ª posição na classificação, o que lhe permitiu integrar o cadastro reserva
no concurso público regido pelo Edital nº 2/2011.
Argumenta, no entanto, que a sua mera expectativa de direito à nomeação se convolou em
direito líquido e certo, tendo em vista a conduta do Senado Federal que, durante o prazo de
validade do certame, nomeou centenas de servidores em cargos em comissão, além de ter
contratado centenas de terceirizados para exercer as mesmas atribuições vinculadas ao cargo
em que aprovada a autora.
Desse modo, destaca que tal circunstância evidencia a necessidade do serviço, o que, aliado
à existência de vagas para o cargo de Analista Legislativo e à respectiva previsão orçamentária, confirmaria a sua tese.
Acompanham a inicial os documentos de fls. 45/1293.
Procuração á fl. 49. Custas pagas à fl. 1292/1293.
É o relatório necessário. DECIDO.
Sabe-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela subordina-se ao preenchimento
dos pressupostos insertos no artigo 273 e parágrafos, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito alegado e a necessidade da medida, consubstanciada no fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação.
Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença
dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.
A aprovação em concurso público dentro do número de vagas para cadastro de reserva gera apenas
expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação e posse, salvo se houver comprovação da
existência de vagas abertas e, simultaneamente, o interesse da administração em provê-las, o que se
revela quando as atribuições dos cargos vagos passam a ser exercidas por terceirizados ou comissionados, pois, nessas circunstâncias, há nítida intenção da administração no preenchimento dos cargos. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do TRF1:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ATO
OMISSIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA
85/STJ. APROVAÇÃO FORA DO NUMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. DESISTÊNCIA
DE CANDIDATO NOMEADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE.
(?) 2. A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
candidatos classificados em concurso público fora do numero de vagas previstas no edital
possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja
comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público,
bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la. 3. Restou demonstrado o
direito líquido e certo da apelada em ser nomeada para o cargo proveniente de vacância do
primeiro colocado dentro o prazo de validade do processo seletivo, bem como o interesse da
administração na prestação dos serviços na área oferecida em razão da nomeação do primeiro
classificado. 4. Agravo regimental não provido. (AGRAC 0021900-39.2012.4.01.3400/DF, Rel.
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJF1 p.492 de
30/05/2014).
Como se percebe, os requisitos para transformar a mera expectativa em direito subjetivo são
cumulativos, não bastando apenas a demonstração de cargos vagos, mas também o interesse
da administração em preenchê-los.
Nesse ponto, cabe frisar que a simples existência de cargos vagos não presume o interesse da
administração, isso porque a Constituição Federal autoriza a extinção de cargos públicos,
quando vagos, bem como a sua redistribuição, o que denota que a administração detém o juízo
de conveniência e oportunidade sobre a real necessidade de prover um cargo vago, não
podendo o Poder Judiciário incursionar nesse mérito.
No caso dos autos, a autora demonstra, à fl. 1.140, a existência de vagas para o cargo de
Analista Legislativo - Processo Legislativo, no qual aprovada no certame.
Nada obstante, inexiste prova inequívoca de que o Senado Federal tenha contratado comissionados ou terceirizados para desempenhar as atribuições regularmente acometidas a
esse cargo efetivo.
Com efeito, as atribuições do cargo de Analista Legislativo - Processo Legislativo estão previstas no art. 381 do Ato da Comissão Diretora nº 14, de 2013, verbis (fl. 272):
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500378

Art. 381 Ao Analista Legislativo, Especialidade Processo Legislativo, competem atividades de
execução e assessoramento, de nível superior e especializado, às Mesas do Senado Federal e do
Congresso Nacional, à Comissão Diretora, às Comissões, aos Conselhos, aos Órgãos do Congresso Nacional; elaborar estudos, notas técnicas e minutas de questão de ordem sobre o Regimento Interno do Senado Federal, o regimento comum do Congresso Nacional e o processo
legislativo; proceder à instrução processual legislativa de matérias e proposições que tramitam no
Senado Federal e no Congresso Nacional; coordenar atividades relacionadas ao provimento de
informações aos usuários do processo legislativo, pertinentes à tramitação das proposições legislativas do Senado Federal e do Congresso Nacional e às normas jurídicas federais; elaborar a
redação final das proposições legislativas aprovadas no Senado Federal; promover a gestão do
processo legislativo e do processo legislativo eletrônico; realizar análise e instrução procedimentais inerentes ao processo legislativo; e outras atividades correletadas."
Nesse mesmo sentido, o Anexo I do Edital nº 2, de 22 de dezembro de 2011 (que regulamenta
o concurso público em que aprovada a autora) descreve as atividades do cargo em questão
nos termos seguintes (fl. 63):
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Ao analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo
Legislativo, Especialidade Processo Legislativo, incumbem atividades de nível superior, de
natureza pouco repetitiva, envolvendo supervisão, coordenação, orientação e execução de
trabalhos legislativos; estudos e assistência técnica na formulação e análise de proposições e
outros documentos parlamentares, bem assim de trabalhos de análise, pesquisa e recuperação
da informação instrutiva do processo legislativo.
Conforme se verifica, as atribuições relativas do cargo efetivo em tela estão relacionadas a
atividades de nível superior e especializado, de natureza pouco repetitiva, como a supervisão,
coordenação, orientação e execução de trabalhos legislativos.
As funções executivas do cargo podem ser extraídas do art. 381 acima, referindo-se à elaboração de estudos, notas técnicas e minutas de questão de ordem sobre os regimentos
internos das casas legislativas, além da elaboração das redações finais das proposições
legislativas, e da instrução do processo.
Diversamente do que sustentado na exordial, tais atribuições não se confundem com as
atividades desempenhadas, segundo documentos juntados aos autos, pelos ocupantes dos
cargos em comissão de Auxiliar Parlamentar Júnior (ASPF 1), Auxiliar Parlamentar Intermediário (APSF 2), Auxiliar Parlamentar Pleno (APSF 3), Auxiliar Parlamentar Sênior (APSF 4),
Assistente Parlamentar Júnior (APSF 5) e de Assistente Parlamentar (APSF 6).
Conforme documentos de fls. 380/401, o serviço executado pelos comissionados acima referidos diz respeito estritamente ao impulso do processo legislativo, com a movimentação da
tramitação processual. Cuida-se, pois, de atividade executiva de caráter essencialmente repetitivo e burocrático, não se compatibilizando com as atribuições acometidas ao cargo de
Analista Legislativo - Especialidade Processo Legislativo.
Ademais, cumpre registrar que esses documentos foram produzidos unilateralmente pela autora, devendo, portanto, serem submetidos ao crivo do contraditório na instrução probatória.
Por sua vez, as cópias dos Boletins de Atividade Legislativa, às fls. 402/867, além de sugerirem, à primeira vista, o exercício de funções também direcionadas ao mero impulso dos
processos legislativos, não permitem identificar o cargo ocupado pelo servidor público.
Nesse contexto, por não constatar o efetivo exercício, por agentes não concursados, das
atribuições relativas ao cargo público em que aprovada a autora, não há como conferir, ao
menos em juízo de delibação, plausibilidade jurídica à tese exposta na inicial.
Sobre o tema, confira-se, a propósito, o seguinte julgado do e. TRF da 1ª Região:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. SENADO FEDERAL. JORNALISTA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. TERCEIRIZAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE. ATIVIDADES DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO. SENTENÇA MANTIDA. I - Conquanto o entendimento jurisprudencial consolidado seja no sentido de que "a ocupação precária, por comissão ou
terceirização, de atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há
candidatos aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo eivado de
desvio de finalidade, equivalente a preterição da ordem de classificação no certame, fazendo
nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da
Constituição Federal" (RE 474.140/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe-113, de 22/6/10), na
hipótese dos autos, não se afigura cabível o reconhecimento da nulidade suscitada, eis que
restou evidenciado nos autos que a contratação de funcionários terceirizados, na espécie, para
a execução de atividades de nível fundamental e médio, não visava o desempenho de atribuições próprias do cargo efetivo de jornalista. II - Remessa oficial desprovida. (REO 000176555.2002.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA
TURMA, e-DJF1 p.34 de 27/11/2013)
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Em outra quadra, a lotação dos comissionados em local diverso do que previsto regularmente
não permite, por si só, concluir que estejam atuando em funções que deveriam estar sendo
executadas por servidores efetivos da carreira de Analista Legislativo - Especialidade Processo
Legislativo.
Nessa ordem de idéias, ausente a comprovação da identidade entre as atividades dos comissionados e as atribuições do cargo público efetivo, também não merece acolhimento o
pedido de que a ré de abstenha de contratar servidores para cargo em comissão.
Por fim, cumpre consignar que a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal desta SJDF
(Processo nº 41309-30.2014.4.01.3400), na qual se constatou o desvio de função de servidores
comissionados, teve por referência o cargo efetivo de Técnico Legislativo - Especialidade
Processo Legislativo, diverso, portanto, do cargo público em que aprovada a autora da presente ação. Daí, aliás, é que não se vislumbra sequer a conexão entre os feitos, pois, os fatos,
enquanto causa de pedir remota, são distintos, assim como dessemelhantes são os pleitos.
Por todo o exposto, à míngua da verossimilhança das alegações e da falta de prova inequívoca
dos fatos apontados, INDEFIRO OS PEDIDOS DE MEDIDA CAUTELAR E DE ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA.
Cite-se. Intime-se".
Em suas razões recursais, insiste a recorrente na concessão da medida postulada, reiterando
os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático.
***
Em que pesem os fundamentos deduzidos pela agravante em sua peça recursal, não vejo
presentes, na espécie dos autos, os pressupostos do art. 558, do CPC, a autorizar a concessão
da almejada antecipação da tutela recursal, na extensão por ela postulada, na medida em que
não conseguem infirmar as lúcidas razões em que se amparou a decisão agravada, que se
afina com o entendimento jurisprudencial já sedimentado no âmbito deste egrégio Tribunal, no
sentido de que, em se tratando de nomeação em cargo público, quando ainda pendente de
decisão judicial definitiva assegurando ao candidato o prosseguimento em concurso público,
somente naquelas hipóteses em que se afigura evidente o direito postulado, reconhecido no
entendimento já pacificado em nossos tribunais, seria possível deferir-se, em caráter liminar, a
pretensão postulada, hipótese, contudo, não verificada na espécie em comento.
De outra banda, a pretendida reserva de vaga possui natureza acautelatória do direito postulado nos autos de origem, resguardando, assim, a eficácia do julgado a ser proferido, em
caso de procedência do pleito ali formulado, encontrando-se em plena sintonia com o entendimento que este egrégio Tribunal vem emprestando à matéria, no sentido de que "a
reserva de vaga é medida cautelar adequada a resguardar eventual direito de candidato
aprovado em regular concurso público, em caso de procedência do seu pleito." (AG nº
2003.01.00.013390-0/DF - Relator Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE - Sexta Turma
- unânime - DJU de 03/03/2006).
***
Com estas considerações, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, para assegurar à agravante, tão-somente, o direito à reserva de vaga para o
cargo descrito na inicial, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.
Comunique-se, via FAX, ao Sr. Diretor Geral do Senado Federal, para fins de ciência e
cumprimento desta decisão, cientificando-se, também, o juízo monocrático.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC, abrindo-se
vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se.
Brasília/DF., em 21 de agosto de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0007707-48.2014.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 77074820144013400
RELATOR(A)
APELANTE
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR
APELADO

:
:
:
:
:
:

DECISÃO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação ajuizada por Érika Camargo
Barion contra a União Federal e a Caixa Econômica Federal, em que se discute a legitimidade
da cobrança de juros supostamente abusivos, relativos a contrato de financiamento estudantil
com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, pugnando-se, ainda, pela concessão de antecipação
da tutela, no sentido de sobrestar-se a cobrança dos valores alusivos ao aludido contrato, bem
assim, excluir-se o nome da autora, e de seus fiadores, de cadastros de inadimplentes.
O juízo monocrático extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 284,
parágrafo único, c/c os arts. 267, I, e 295, VI, do CPC, sob o fundamento de que a autora não
cumpriu a determinação judicial que lhe fora dirigida, no sentido de proceder-se à indicação do
valor correto da causa.
Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em resumo, que, diferentemente do que
restou consignado na sentença recorrida, após sua intimação, procedeu à emenda à inicial,
indicando novo valor à causa, restando cumprida, portanto, a determinação judicial em referência. Quanto a esse tema, assevera que, em casos assim, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, que, na espécie, seria o valor do saldo
remanescente do contrato, com as alterações propostas nos autos. Postula, ainda, pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja sobrestada a cobrança das
parcelas alusivas ao financiamento em referência, bem assim, a exclusão do seu nome e dos
seus fiadores de cadastros de inadimplentes.
***
O pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente harmoniza-se, em parte,
com o entendimento jurisprudencial já pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que "a discussão judicial da dívida obsta a inscrição do nome do devedor no
Cadastro de Inadimplentes" (RESP nº 610355/RS, Rel. Min. Luiz Fux - DJU de 23/03/2004,
RESP 285097/B - Rel. Min. Franciulli Netto - DJU de 25/11/2003, RESP 180665/PE - Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJU de 03/11/1998, RESP 217629/MG - Rel. Min. Barros
Monteiro - DJU de 11/09/200 e AGRESP 501801/RS - Rel. Min. Francisco Falcão - DJU de
20/10/2003).
De igual forma, no âmbito deste egrégio Tribunal também já está pacificado o entendimento "de
que é indevida a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, enquanto
pendente de decisão judicial o débito questionado. Tal medida encontra espaço tanto no corpo
do processo cautelar autônomo como nos autos do feito principal, em face do princípio da
instrumentalidade do processo, com expressa autorização legal (CPC, art. 273, § 7º, com a
redação dada pela Lei nº 10.444/02)" (AG nº 2003.01.00.00018-0/PI - Rel. Desembargador
Federal SOUZA PRUDENTE - Sexta Turma - unânime - DJU de 30/06/2003).
No que se refere, porém, ao pedido de extensão da eficácia da medida postulada aos fiadores
da autora, não prospera a pretensão recursal, em face do que dispõe o art. 6º do CPC, na
determinação de que "ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei".
De outra banda, no que pertine à pretendida suspensão da cobrança da quantia alusiva ao
contrato de financiamento em destaque, o aludido pleito somente é possível mediante o depósito judicial dos respectivos valores, no montante que a recorrente entende ser o devido,
conforme orientação jurisprudencial de nossos tribunais sobre a matéria.
***
Com estas considerações e tendo em vista que a tutela pretendida ajusta-se às hipóteses do
art. 558, do CPC, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, para sobrestar
a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes, em virtude do débito questionado
nos autos principais, mediante o depósito judicial das parcelas, no montante que entende ser
o devido, até o pronunciamento da Turma julgadora.
***
Intime-se a recorrida, com urgência, via FAX, para fins de ciência e imediato cumprimento
desta decisão.
Publique-se.
Brasília-DF., em 02 de setembro de 2014.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
ERIKA CAMARGO BARION
SAULO RODRIGUES MENDES
UNIAO FEDERAL
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 1999.39.00.000759-8/PA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
ANTONIO PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO
:
CAMILLO MONTENEGRO DUARTE E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA COM BASE EM PORTARIA. DESCABIMENTO.
1. Sendo o ato que deu origem à lavratura do auto de infração tipificado como contravenção
penal, não é cabível a aplicação de multa por funcionário do Ibama, visto que não se trata de
infração administrativa. Somente a lei, em sentido formal e material, pode tipificar infração e
impor penalidade, em observância ao que dispõe a esse respeito a Constituição Federal.
Precedentes do Tribunal.
2. Apelação e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.01.00.068865-9/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
EMBARGANTE
:
ADOLFO VILLAR LEITE
ADVOGADO
:
PEDRO DANTAS DE CARVALHO JÚNIOR E OUTROS
EMBARGADO
:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)
ADVOGADO
:
VERUSCHKA FERNANDES REGO AGRELLI E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO A RESPEITO DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MESMO SEM PEDIDO EXPRESSO NO RECURSO DE
APELAÇAO. POSSIBILIDADE.
1. Reapreciação dos embargos de declaração em razão de determinação proveniente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao apreciar o agravo interposto da decisão que não
admitiu o recurso especial, deu provimento ao próprio recurso extremo para anular o acórdão
dos embargos de declaração, determinando fosse apreciada a alegação de julgamento extra
petita.
2. Verificando-se, do exame dos autos, que o anterior julgamento dos embargos de declaração
não apreciou a alegada omissão, quanto à ocorrência de julgamento extra petita, acolhem-se
os embargos, a fim de suprir a omissão.
3. O STJ tem adotado o entendimento de que não "ocorre ofensa ao artigo 460 do CPC quando
o julgamento ocorre nos limites do que foi pedido. Ademais, não há falar em julgamento extra
petita, conforme jurisprudência desta Corte, nos casos em que o magistrado interpreta de
maneira mais ampla o pedido e a causa de pedir formulados na inicial" (AgRg no AREsp
400.904/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 14.02.2014).
Por outro lado, "em havendo na apelação pedido pela improcedência total da demanda, é de
se considerar como devolvida ao tribunal a redução do valor indenizatório, ainda que não haja
pedido específico do apelante nesse sentido" (AgRg no REsp 926.165/DF, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11.12.2012).
4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão a respeito da alegação de
julgamento extra petita, mas sem alteração do resultado do julgamento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão a respeito da alegação de
julgamento extra petita, mas sem alteração do resultado do julgamento.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator

COORDENADORIA DA 6ª TURMA
ACÓRDÃOS
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.33.00.007005-5/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MIRANILDO SANTANA
ADVOGADO
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
LUIZ CARLOS JOAU E SILVA E OUTROS(AS)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (FGTS). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
2.164-40/2001. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, NA
ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
2.736, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Medida Provisória n. 2.164-40 de
27.07.2001, que acrescentou o art. 29-C à Lei n. 8.036/1990, segundo o qual não haverá
condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas causas em que a Caixa
Econômica Federal é sucumbente na condição de representante legal do FGTS, faz-se em
conformidade com o art. 20, § 4º, do CPC, devendo, por isso, ser fixada em 5% (cinco por
cento) sobre o valor da condenação, considerando não oferecer a causa maior complexidade,
por se tratar de matéria reiteradamente decidida e já pacificada pela jurisprudência.
3. Sentença reformada, em parte.
4. Apelação parcialmente provida.
5. Reapreciação da matéria, na forma do art. 543-B, § 3º, do CPC.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.38.01.002954-8/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
RODRIGO TREZZA BORGES E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO ONCOLOGICO LTDA
ADVOGADO
:
EDUARDO HENRIQUE FREITAS REIS E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. Na hipótese, as provas produzidas nos autos (documental e testemunhal) demonstraram a
inexistência de relação de emprego entre o embargante e as pessoas relacionadas na Notificação de Débito de Fundo de Garantia (NDFG).
2. Desse modo, considerando que o embargante não está obrigado ao recolhimento de valores
relativos à contribuição para o FGTS, merece ser confirmada a sentença que desconstituiu o
título executivo.
3. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.38.00.000577-6/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
PEDRO CESAR DE OLIVEIRA E CONJUGE
ADVOGADO
:
ALEXSANDER DE ASSIS SOUZA E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
PATRICIA SOARES ANTONACCI
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALTA DE DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES. ADJUDICAÇÃO
DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. A ação de consignação em pagamento tem por finalidade a liberação do devedor de sua
obrigação, com a declaração judicial de que o valor consignado é suficiente para quitar a
dívida, consoante previsto no art. 890 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).
2. Deixando os autores de efetuar o depósito das prestações, conforme determinação judicial,
embora devidamente intimados para comprovarem a sua regularização, consubstanciada está
a inexistência de interesse processual.
3. Ademais, segundo a jurisprudência predominante, adjudicado o imóvel objeto de financiamento no âmbito do SFH, inexiste espaço para discussão a respeito do reajuste e a forma
de pagamento das prestações da casa própria, em razão da falta de interesse processual, visto
que não há mais contrato a ser revisado.
4. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 267, inciso
VI, do CPC, que se mantém.
5. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.38.00.025630-2/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
JAMES DE SOUZA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
FRANCISCO LUDGERO FERNANDES DE OLIVEIRA E
OUTRO(A)
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
ALINE PINTO DA SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
:
OS MESMOS
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PES). COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO
SALARIAL (CES). SALDO DEVEDOR. FORMA DE AMORTIZAÇÃO. SEGURO.
1. Consoante entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, a União é parte ilegítima para
figurar no polo passivo das ações que versam sobre os contratos de financiamento habitacional, vinculados ou não ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), uma vez que não faz
parte da relação de direito material decorrente do contrato respectivo.
2. Compete à parte fazer a prova necessária à comprovação do fato constitutivo de seu
alegado direito. No caso, a perícia realizada atesta que ocorreu violação ao Plano de Equivalência Salarial, por Categoria Profissional, durante a execução do contrato de financiamento
habitacional.
3. O Coeficiente de Equiparação Salarial (CES), criado, inicialmente, pela Resolução n.
36/1969, do Banco Nacional da Habitação, foi reconhecido, expressamente, pela Lei n.
8.692/1993, sendo legítima sua cobrança nos contratos celebrados no âmbito do SFH, desde
que expressamente previsto, como na hipótese dos autos.
4. "Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação" (Súmula n. 450 do STJ), ressalvada a hipótese de
amortização negativa.
5. As diferenças decorrentes do fenômeno da amortização negativa deverão ser computadas
em separado, incidindo sobre elas apenas a correção monetária (precedentes).
6. É legítima a incidência da Taxa Referencial, como índice de reajuste das prestações mensais
e do saldo devedor, quando previsto no contrato, como critério de reajuste desses encargos, a
aplicação dos mesmos índices de atualização dos depósitos em caderneta de poupança.

APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.34.00.013706-0/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ARACELY OLIVEIRA BACELAR E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
EDEWYLTON WAGNER SOARES E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
RODRIGO BRUNO BEZERRA PEREIRA E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
(FGTS). CORREÇÃO DE SALDO DA CONTA VINCULADA AO FGTS. AÇÃO ORDINÁRIA
AJUIZADA NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR
DA AGÊNCIA QUE ADMINISTRA A CONTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 9º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.164-40/2001.
1. O foro competente para as ações em que se discute a correção monetária dos saldos das
contas vinculadas ao FGTS é o do lugar da agência da Caixa Econômica Federal (CEF)
responsável pela administração das contas questionadas, consoante entendimento consolidado
no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, e que foi seguido no julgamento da exceção
de incompetência oposta à ação em comento, ensejando a sua extinção, sem resolução do
mérito, em observância à celeridade e ao princípio da economia processual, diante da pluralidade de litigantes sujeitos a competências territoriais diversas.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
2.736, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Medida Provisória n. 2.164-40, de
27.07.2001, que acrescentou o art. 29-C à Lei n. 8.036/1990, segundo o qual não haverá
condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS.
3. Extinto o processo, sem resolução do mérito, os honorários advocatícios são devidos pelos
autores, na forma do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.
4. Apelação dos autores desprovida. Recurso adesivo da ré provido, a fim de condenar os autores ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada um.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação dos autores e dar provimento ao recurso adesivo da CEF.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.34.00.022533-4/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CLAUDIR TEIXEIRA RODRIGUES E CONJUGE
ADVOGADO
:
CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS E OUTRO(A)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
MAURO JOSE GARCIA PEREIRA E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO CAUTELAR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RAZÕES DE APELAÇÃO
DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da sentença.
2. Na hipótese, tendo a sentença declarado extinto o processo, sem resolução de mérito, ao
entendimento de que a ação cautelar busca assegurar eficácia do processo principal e, com a
sua extinção, sem resolução de mérito, com base no art. 267, inciso VI, do CPC, em razão da
falta de interesse de agir dos autores, a ação cautelar deve seguir a mesma sorte da principal,
os apelantes incursionam por questões de mérito, quanto à revisão do contrato, defendendo,
ainda, o seu direito ao ajuizamento da ação de consignação em pagamento e a realização de
perícia técnica para verificar o correto valor consignado, não impugnando, pois, os fundamentos da sentença.
3. Apelação de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer do recurso de apelação.
Brasília, 4 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500381
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3. Sentença reformada, em parte.
4. Apelação parcialmente provida.
5. Reapreciação da matéria, na forma do art. 543-B, § 3º, do CPC.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0022545-16.2002.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.34.00.022600-6/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
JOSE TADEU CRUZ VIEIRA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
RODRIGO DANIEL DOS SANTOS
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
1. Tendo sido a União chamada à relação processual por determinação judicial, e, posteriormente excluída, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, com
extinção do processo em relação a ela, com base no art. 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil, não cabe a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do ente público.
2. Sentença mantida.
3. Apelação da União não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0035904-33.2002.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.34.00.035972-0/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MARCOS BALIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
:
SEBASTIAO MORAES DA CUNHA E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CONTRATO DE
GAVETA CELEBRADO DEPOIS DE 25 DE OUTUBRO DE 1996.
1. A Lei n. 10.150/2000 assegurou ao cessionário de financiamento, regido pelo SFH, em que
o contrato de mútuo contenha cláusula de cobertura de eventual saldo residual pelo Fundo de
Compensação das Variações Salariais (FCVS), cuja cessão de direitos e obrigações tenha sido
celebrada até 25 de outubro de 1996, ainda que sem anuência da instituição financeira, a
legitimidade para discutir questões relativas às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos.
Precedente: REsp 1.150.429/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial,
DJe de 10.05.2013 - julgamento realizado na forma do art. 543-C do Código de Processo
Civil.
2. No caso dos autos, a cessão de direitos se deu em data posterior a 25.10.1996, o que afasta
a legitimidade ativa da parte autora.
3. Sentença mantida.
4. Apelação do autor não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator

7. A vinculação ao seguro habitacional é obrigatória e legítima, pois se encontra inserida no
regramento do SFH como norma impositiva, à qual não poderia se furtar a instituição financeira, não se afastando, todavia, a livre escolha da seguradora por parte do mutuário. Não
tendo o mutuário apresentado proposta de seguro mais benéfica, mantém-se a sentença, no
ponto.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Apelações dos autores e da CEF parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento às apelações.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.34.00.003036-8/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
PERKINELMER DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
:
ISABELA BRAGA POMPILIO
APELADO
:
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMBARGANTE
:
PERKINELMER DO BRASIL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.34.00.017186-6/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
RAYMUNDO ANDRADE NONATO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
MARLON TOMAZETTE E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
LUCIANO CAIXETA AMANCIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (FGTS). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
2.164-40/2001. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, NA
ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
2.736, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Medida Provisória n. 2.164-40 de
27.07.2001, que acrescentou o art. 29-C à Lei n. 8.036/1990, segundo o qual não haverá
condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas causas em que a Caixa
Econômica Federal é sucumbente na condição de representante legal do FGTS, faz-se em
conformidade com o art. 20, § 4º, do CPC, devendo, por isso, ser fixada em 5% (cinco por
cento) sobre o valor da condenação, considerando não oferecer a causa maior complexidade,
por se tratar de matéria reiteradamente decidida e já pacificada pela jurisprudência.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500382

382

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração Única: 0001740-94.2002.4.01.3900
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.39.00.001736-6/PA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
RUY TELLES DE BORBOREMA NETO E OUTROS(AS)
APELADO
:
TEREZINHA DE NAZARE AMORAS CAVALCANTE E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
MARCELO SILVA FREITAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
(FGTS). CORREÇÃO DE SALDO DA CONTA VINCULADA AO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.16440/2001, DECLARADA PELO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
2.736, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Medida Provisória n. 2.164-40, de
27.07.2001, que acrescentou o art. 29-C à Lei n. 8.036/1990, segundo o qual não haverá
condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS.
2. Desse modo, são devidos os honorários advocatícios a que foi condenada a Caixa Econômica Federal, visto que sucumbente no feito.
3. Sentença confirmada.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0005125-41.2002.4.01.4000
REEXAME NECESSÁRIO N. 2002.40.00.005126-1/PI
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI
PROCURADOR
:
MARIA CARMEN CAVALCANTI DE ALMEIDA
RÉU
:
MUNICIPIO DE TERESINA - PI
PROCURADOR
:
LORENA RAMOS RIBEIRO GONCALVES E OUTROS(AS)
ASSISTENTE
LITISCONSOR- :
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
CIAL
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
ASSISTENTE
LITISCONSOR- :
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
CIAL
PROCURADOR
:
TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PI
EMENTA
CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE TERESINA. OMISSÃO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 225
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - Nos termos do art. 225 da Constituição Federal, "todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações".
II - Legítima a pretensão do Ministério Público de compelir o Município de Teresina a elaborar,
em conformidade com o que dispõe lei municipal respectiva, plano diretor de arborização
urbana, máxime diante das notícias de poda irregular de árvores realizadas na municipalidade,
suprindo omissão do Poder local.
III - Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500383

Numeração Única: 0019732-70.2003.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.35.00.019785-4/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
:
VALESKA DE OLIVEIRA FRAZAO
APELANTE
:
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ADVOGADO
:
CAMILA KEILA SOUTHIER E OUTROS(AS)
APELADO
:
OS MESMOS
APELADO
:
MUCIO BARRA DE ANDRADE
ADVOGADO
:
HAMILTON CLAUDIO PEREIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
(CONAB). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SAFRA DE ALGODÃO
1997/1998. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ESTADO DE GOIÁS. PEDIDO INDEFERIDO. SUPOSTO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO REALIZADA PELO ESTADO DE GOIÁS (CLAVEGO). RESPONSABILIDADE DO PRODUTOR NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVACATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Não é cabível a denunciação da lide ao Estado de Goiás, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na
espécie, ante a inexistência de direito de regresso. Precedentes jurisprudenciais.
2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é nula a cobrança de dívida
fundada em processo administrativo de reclassificação de algodão em pluma, safra 1997/1998,
no qual não se observou o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla
defesa.
3. Verificado o ínfimo valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do Estado de
Goiás (R$ 500,00), é cabível a sua majoração, observados os termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do
Código de Processo Civil, fixando-se em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
4. Apelação da Conab desprovida.
5. Apelação do Estado de Goiás a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação da Conab e dar provimento à apelação do Estado de Goiás.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0000791-97.2003.4.01.4300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.43.00.000769-0/TO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ADEVALDO ALVES RESPLANDE
ADVOGADO
:
VINICIUS COELHO CRUZ
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
OS MESMOS
EMENTA
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. GREVE DOS POLICIAIS MILITARES
DEFLAGRADA NO ESTADO DO TOCANTINS. PRISÃO DE POLICIAL MILITAR POR SOLDADOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DEVER DE
INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. RECURSO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS.
1. Na conformidade do art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é "dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos" e "é exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio", cabendo "às polícias militares (...) a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública" (§ 5º).
2. Este Tribunal já firmou o entendimento de que a greve deflagrada por Policiais Militares no
Estado do Tocantins, em 2001, comprometia a ordem pública, razão pela qual a presença do
Exército se fez necessária, com o intuito de preservar tal garantia. Assim, não se pode ter por
ilegítima a detenção do autor, e que perdurou somente até a confirmação de que o servidor,
Policial Militar, estava em serviço.
3. Sentença reformada.
4. Recurso do autor desprovido.
5. Apelação da União e remessa oficial, providas.
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Numeração Única: 0001390-83.2004.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2004.34.00.001394-8/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
CONSELHO COMUNITARIO DO NOVO GAMA
ADVOGADO
:
JOVECCY CANDIDO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) E DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950.
1. O fato de o requerente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita não impede a sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, todavia, suspensa a sua cobrança, consoante dispõe o art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
2. Nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, nas causas em que não há
condenação, como no caso dos autos, os honorários advocatícios não se submetem ao limite
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, devendo ser fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Considerando, na hipótese, a pequena complexidade da causa, fixa-se o valor dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja execução fica suspensa, em razão
do que dispõe o art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
4. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0003954-35.2004.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2004.34.00.003966-0/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
DAVI FORMIGA DOS SANTOS E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
JOSE PEIXOTO GUIMARAES NETO E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
LUCIANO CAIXETA AMANCIO E OUTROS(AS)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO
DOS SALDOS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
(FGTS). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.164-40/2001.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, NA ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
2.736, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Medida Provisória n. 2.164-40 de
27.07.2001, que acrescentou o art. 29-C à Lei n. 8.036/1990, segundo o qual não haverá
condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas causas em que a Caixa
Econômica Federal é sucumbente na condição de representante legal do FGTS, faz-se em
conformidade com o art. 20, § 4º, do CPC, devendo, por isso, ser fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, considerando não oferecer a causa maior complexidade,
por se tratar de matéria reiteradamente decidida e já pacificada pela jurisprudência.
3. Sentença reformada, em parte.
4. Apelação parcialmente provida.
5. Reapreciação da matéria, na forma do art. 543-B, § 3º, do CPC.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator

ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao recurso interposto pelo autor, e dar provimento à apelação da União e à
remessa oficial.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0010900-38.2004.4.01.0000
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 2004.01.00.011741-0/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
REQUERENTE
:
JAMES DE SOUZA E CONJUGE
ADVOGADO
:
FRANCISCO LUDGERO FERNANDES DE OLIVEIRA E
OUTRO(A)
REQUERIDO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
ALINE PINTO DA SILVA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. PROCEDÊNCIA, EM PARTE, DO PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL
VEICULADO NA AÇÃO PRINCIPAL.
1. A ação cautelar destina-se a resguardar a utilidade e a eficácia do processo principal até que
sobrevenha o provimento jurisdicional definitivo. A análise, nesse tipo de demanda, limita-se à
verificação da ocorrência simultânea dos requisitos atinentes ao fumus bonis iuris e ao periculum in mora, necessários à concessão da tutela jurídica pleiteada.
2. Hipótese em que, objetivando a ação cautelar suspender a exigibilidade do saldo residual
que o agente financeiro tem cobrado dos autores, impedindo, ainda, que a ré promova medidas
extrajudiciais para a sua cobrança, e a não inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes, deve ser considerado o fato de que a sentença proferida nos autos da ação
principal (processo n. 2001.38.00.025630-2/MG) foi no sentido de julgar procedente, em parte,
o pedido de revisão contratual, o que foi parcialmente confirmado por esta Turma, ao julgar os
recursos de apelações interpostos desse decsum, mostrando-se, assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada.
3. Medida cautelar incidental que se julga procedente.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, julgar
procedente o pedido formulado na presente ação cautelar.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0026141-46.2004.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2004.33.00.026146-5/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
GENESIO RAMOS MOREIRA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
GENESIO RAMOS MOREIRA E OUTRO(A)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
CLAUDIA SANTIANNI
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS. TERMO DE
ADESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. O acordo previsto na Lei Complementar n. 110/2001, firmado entre a Caixa Econômica Federal e
o titular da conta vinculada ao FGTS, não surte efeitos contra terceiros, no caso, o advogado que
laborou em favor de seu cliente, o qual, posteriormente, optou por aderir ao referido acordo.
2. O titular da conta vinculada ao FGTS, mesmo aderindo ao acordo, não pode dispor de um
direito que não é seu, pois a verba advocatícia pertence ao advogado, conforme disposto nos
arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994.
3. Sentença reformada, em parte.
4. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500384
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Numeração Única: 0012027-93.2004.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2004.34.00.012054-1/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAROLINA MARIA CARLONI
ADVOGADO
:
PERLA CRISTINA SANSEVERO
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
DEOCLECIANO BATISTA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 29-C DA LEI N. 8.036/1990. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
2.736, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Medida Provisória n. 2.164-40, de
27.07.2001, que acrescentou o art. 29-C à Lei n. 8.036/1990, segundo o qual não haverá
condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS.
2. Caso em que, acolhidos parcialmente os embargos, verifica-se que a embargada, ora
apelante, sucumbiu em maior proporção, razão pela qual se mostra correta a sentença que a
condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Caixa Econômica Federal,
embargante.
3. Sentença confirmada.
3. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0027958-39.2004.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2004.34.00.028026-5/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP
PROCURADOR
:
ANA CAROLINA SQUADRI SANTANNA
APELADO
:
RIBEIRO E ALBUQUERQUE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADO
:
LISIA BARREIRA MONIZ DE ARAGAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ATIVIDADE DE REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AUTUAÇÃO POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMUSTÍVEIS (ANP). AÇÃO ANULATÓRIA. POSTERIOR CONCESSÃO DA
AUTORIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RAZÕES DA APELAÇÃO PARCIALMENTE DISSOCIADAS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da sentença.
2. Na hipótese, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, a apelante não impugnou os fundamentos da sentença,
desenvolvendo argumentos acerca da legalidade da sua atuação fiscalizadora das atividades
relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, e se insurgindo contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Por força do princípio da causalidade, extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão
da perda superveniente do interesse de agir, os honorários advocatícios são devidos pela ré,
uma vez que existente tal interesse no momento em que ajuizada a ação.
4. Sentença confirmada.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesse ponto, desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, conhecer,
em parte, da apelação e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500385

Numeração Única: 0015896-55.2004.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 2004.35.00.015966-6/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
IVAN RODRIGUES BORGES E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
LUCIANO GUIZILIN LOUZADA E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
ELIANA MARIA RENO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PERÍCIA REALIZADA COM BASE EM DECLARAÇÃO FORNECIDA POR SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SEM A ANÁLISE DOS COMPROVANTES DE RENDA DO AUTOR. IMPRESTABILIDADE. SENTENÇA
ANULADA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no sentido de que, mesmo com a transferência das operações de crédito imobiliário à Empresa Gestora de Ativos (Emgea), está a
CEF legitimada para as ações do tipo. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência predominante neste Tribunal, nas ações de revisão do contrato
de financiamento habitacional regido pelo Plano de Equivalência Salarial, o mutuário deve
apresentar comprovantes de renda para a realização da perícia.
3. São inválidas as perícias elaboradas única e exclusivamente com base em informações
obtidas junto ao sindicato da categoria profissional em que se enquadra o mutuário, como na
hipótese, em que o próprio expert explicita que os índices da categoria profissional utilizados
foram extraídos das declarações fornecidas pelos sindicatos dos enfermeiros e dos bancários
do Estado de Goiás.
4. Apelação da CEF provida, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao
juízo de origem para novo julgamento, após a juntada dos respectivos contracheques do
mutuário e a realização de nova perícia.
5. Apelação dos autores que se julga prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação da CEF e julgar prejudicada a apelação dos autores.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0023189-49.2004.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2004.38.00.023311-7/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
CONDOMINIO DO SHOPPING NORTE E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SHOPPING CENTER. FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS. DECRETO N. 27.048/1949 E LEI
N.10.101/2000. COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 114. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. SINDICATO DOS EMPREGADOS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SHOPPING CENTER.
1. Proferida a sentença antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004, a competência permanece com o Tribunal que a detinha antes da alteração, conforme entendimento
jurisprudencial emanado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conquanto controvertida a assistência litisconsorcial em mandado de segurança, tem-se por
cabível na espécie, tal como requerida, com apoio nos arts. 50 e 54 do Código de Processo
Civil, recebendo o Sindicato, todavia, o processo na condição em que se encontra.
3. Legitimidade ativa do Shopping Norte, diante de seu manifesto interesse na solução da lide,
seja em razão do decorrente aumento do faturamento dos lojistas e, consequentemente, do
aluguel que será pago ao Shopping, seja por ser ele o responsável pela padronização do
funcionamento das lojas.
4. "Ao comércio varejista em geral, inclusive shopping centers, o art. 6º da Lei nº 10.101/2000
permitiu, independentemente de autorização especial da autoridade competente, o funcionamento aos domingos, mas não aos feriados. Estender esta permissão restritiva dos direitos
dos trabalhadores a todos os feriados - nacionais ou locais - não é compatível com o escopo
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ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de julgamento extra petita, e dar parcial
provimento ao recurso de apelação da CEF.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0000056-66.2004.4.01.3900
APELAÇÃO CÍVEL N. 2004.39.00.000055-1/PA

da lei federal, especialmente porque os feriados são concebidos para celebrar determinadas
datas de importância nacional ou local, que podem variar de acordo com as circunstâncias
culturais de cada parte do País" (AMS 2003.34.00.039098-8-DF, Relatora Desembargadora
Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, DJ de 03.09.2007).
5. Apelação e remessa oficial providas, em parte, a fim de assegurar o funcionamento das
atividades comerciais dos impetrantes e seus associados, independentemente de autorização
especial da autoridade competente, somente aos domingos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à apelação e à remessa oficial.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0034829-49.2004.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2004.38.00.035003-7/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
ROGERIO RUBIM DE MIRANDA MAGALHAES E OUTROS(AS)
APELADO
:
WAGNER GOMES MOREIRA
ADVOGADO
:
MARIA IZABEL COSTA FLORES DE CARVALHO
APELADO
:
CAIXA SEGURADORA
ADVOGADO
:
MATEUS DE ANDRADE MASCARENHAS E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO VISANDO A QUITAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE COBERTURA SECURITÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL (CEF) E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, REJEITADAS. LIBERAÇÃO DA HIPOTECA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES
VENCIDAS ATÉ A DATA DO SINISTRO.
1. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos,
nas ações em que está em discussão o contrato de seguro privado, pagamento da apólice de
mercado, "Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo habitacional, por envolver discussão entre a
seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu
julgamento. Ao contrário, sendo a apólice pública, do Ramo 66, garantida pelo FCVS, existe
interesse jurídico a amparar o pedido de intervenção da CEF, na forma do art. 50 do CPC, e
remessa dos autos para a Justiça Federal" (EDcl no REsp 1.091.363/SC, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 28.11.2011).
2. Hipótese em que o contrato foi celebrado antes da instituição da apólice privada, pela
Medida Provisória n. 1.671, de 1998, razão pela qual está caracterizado o interesse jurídico da
CEF, e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito,
mormente quando o obstáculo à quitação do financiamento foi criado pelo citado agente
financeiro, em razão da existência de prestações em atraso, já que recebeu da seguradora o
valor relativo à indenização pleiteada nos autos.
3. Constando da peça inaugural pedido para a quitação "integral do contrato de financiamento",
o que englobaria, inclusive, os valores não adimplidos pelo mutuário, não há falar em julgamento extra petita na sentença que determinou o pagamento de indenização correspondente
à quantia recebida pela CEF, da seguradora, para quitação do financiamento e a consequente
baixa da hipoteca. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita.
4. Consoante já decidiu este Tribunal, "a apólice de seguro cobre apenas o saldo devedor
existente ao tempo em que ocorreu o sinistro, não estando incluídos encargos mensais inadimplidos" (AC 0032233-24.2006.4.01.3800/MG, Relator Desembargador Federal João Batista
Moreira, Quinta Turma, e-DJF1 de 26.04.2013). A liberação da hipoteca que grava o imóvel fica
condicionada ao pagamento dos encargos remanescentes da cobertura securitária.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Apelação da CEF provida, em parte, para determinar que a baixa da hipoteca que onera o
imóvel somente seja efetivada após a quitação de todas as prestações inadimplidas no período
informado pelo agente financeiro.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500386

RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
ROBCO MADEIRAS LTDA
EVANDRO ANTUNES COSTA E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PORTO ALFANDEGÁRIO. FISCALIZAÇÃO E DESEMBARAÇO ANDUANEIRO. FALTA DE AGENTES PÚBLICOS. ATO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
DENEGAÇÃO.
1. Na hipótese, a impossibilidade de deslocamento de agentes da Receita Federal ao porto do
Município de Breves, para o fim de fiscalização e desembaraço aduaneiro, deu-se em razão da
inexistência temporária de recursos orçamentários, não configurando, portanto, ilegalidade,
mas constituindo exercício da discricionariedade da Administração.
2. Ao Poder Judiciário somente é permitida a apreciação da legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedada a ingerência a respeito da conveniência e oportunidade da prática
dos aludidos atos, sob pena de substituir-se ao próprio administrador no exercício material de
suas atribuições e competências de administrar.
3. Sentença confirmada.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0004642-75.2005.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2005.01.00.005480-0/GO
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
IVAN RODRIGUES BORGES E OUTRO(A)
RENATA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS(AS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. DEPÓSITO PELO VALOR PRETENDIDO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROIDO.
1. A pretensão de se depositar valor que não corresponde sequer a vinte por cento do exigido
pelo agente financeiro para prestações vencidas, assim como o longo período de inadimplência, desautorizam a concessão de antecipação de tutela para sustar o procedimento de
execução extrajudicial, à míngua dos seus pressupostos.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo de instrumento.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
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Numeração Única: 0014475-20.2005.4.01.0000
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2005.01.00.030547-9/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
FERNANDA GUEDES MACIEIRA
ADVOGADO
:
SERGIO MURILO DINIZ BRAGA E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
AGRAVANTE
:
UNIÃO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. EXAME PSICOLÓGICO. CANDIDATA "NÃO-RECOMENDADA". PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA RECURSAL. PARTICIPAÇÃO NAS
DEMAIS FASES. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE DA CANDIDATA SUB JUDICE EM
CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO. AGRAVOS REGIMENTAIS
DESPROVIDOS.
1. O objeto dos agravos regimentais, interpostos da decisão que antecipou a tutela recursal
para garantir a participação da candidata nas demais etapas do certame e, na hipótese de
aprovação, a nomeação e a posse no cargo pretendido, confundem-se com o próprio mérito do
recurso em exame, razão pela qual são apreciados conjuntamente.
2. A exigência de exame psicotécnico em concurso público para ingresso na Academia Nacional de Polícia é legítima, consoante jurisprudência consolidada na Súmula 239 do extinto
Tribunal Federal de Recursos (TFR).
3. A matéria tem sido reiteradamente decidida neste Tribunal, prevalecendo o entendimento
que condiciona o prosseguimento no concurso público à realização de novo exame, sem a
exigência de determinado perfil profissiográfico, de caráter sigiloso.
4. Ao candidato sub judice não se reconhece direito à nomeação e posse, antes do trânsito em
julgado da decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse precária em
cargo público (AMS n. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF, e-DJF1 de 28.06.2010). No caso, contudo, a agravante já se encontra no exercício das funções do cargo, por força de ordem judicial
liminar, situação que deve ser mantida até o trânsito em julgado do decisum, para que não haja
prejuízo na continuidade da prestação do serviço público.
5. Mantida a decisão antecipatória da tutela recursal.
6. Agravo provido.
7. Desprovidos os agravos regimentais.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento ao agravo de instrumento e negar provimento aos agravos regimentais.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0001224-44.2005.4.01.3100
REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.31.00.001226-1/AP
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AUTOR
:
ALLAN SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
:
HORACIO MAURIEN FERREIRA DE MAGALHAES
RÉU
:
FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA UNIFAP
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AP
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. JUBILAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO AUTOR, PENDENTE DE
JULGAMENTO. MATRÍCULA ASSEGURADA ATÉ JULGAMENTO FINAL DO RECURSO.
1. O desligamento do estudante da instituição de ensino, ainda que tenha por fundamento o
abandono do curso, deve ser precedido de procedimento administrativo, em que lhe sejam
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
2. Interposto recurso administrativo da decisão que determinou a jubilação do aluno, deve ser
assegurada a sua permanência no curso até o julgamento final do recurso.
3. Sentença mantida.
4. Remessa oficial desprovida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500387

ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0003430-13.2005.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.33.00.003431-2/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MARCUS VINICIUS BADARO CAMPOS
ADVOGADO
:
JOSE ROBERTO SILVA ANDRADE
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
PROCURADOR
:
EMILIA FRANCISCONE AFONSO BARBOSA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA HIPOTECÁRIO (SH). AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). RECURSOS DE
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA CEF QUE
ATACA A SENTENÇA NO PONTO QUE JÁ LHE FOI FAVORÁVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR.
1. É legítima a incidência da TR, como índice de reajuste das prestações mensais e do saldo
devedor, quando prevista no contrato, como critério de reajuste desses encargos, a aplicação
dos mesmos índices de atualização dos depósitos em caderneta de poupança.
2. Constando da sentença apelada que o Sistema Hipotecário (SH) difere do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), "impondo a observância do pacto firmado em detrimento das
regras norteadoras do SFH", reconhecendo, ainda, a legalidade da forma de correção adotada
na cláusula décima, parágrafo primeiro, a Caixa Econômica Federal (CEF), de forma genérica,
alega que não se aplicam a regras do SFH ao SH.
3. Assim, não se conhece do apelo da CEF que ataca a sentença no ponto que já lhe foi
favorável.
4. De igual modo, quanto ao recurso do autor, quando impugna ponto da sentença que lhe foi
favorável, relativamente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
5. Apelação do autor conhecida em parte, e, nessa parte, não provida.
6. Apelação da CEF não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, conhecer,
em parte, da apelação do autor, e, nessa parte, negar-lhe provimento, e não conhecer do apelo
da CEF.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0005269-73.2005.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.33.00.005271-1/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MAIRA VILAS BOAS MATOS
ADVOGADO
:
ROBERTO LEMOS E CORREIA
APELADO
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA (UFBA). SISTEMA DE COTAS. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA. RESOLUÇÃO N. 01/2004 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFBA. APLICAÇÃO NO VESTIBULAR DO ANO DE 2005. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA RECURSAL. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. POSTERIOR CANCELAMENTO. FALTA DE INSCRIÇÃO EM COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS POR DOIS SEMESTRES
CONSECUTIVOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SUPERVENIENTE PERDA DO
OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante simples afirmação, pela parte, de próprio punho, ou por intermédio de procurador legalmente habilitado, de
que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo próprio e da família
(art. 4º da Lei n. 1.060/1950), requisito não cumprido, na espécie.
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2. Ademais, não consta dos autos documento que confirme a hipossuficiência alegada. Pedido
que se indefere.
3. A informação de que a estudante teve sua matrícula cancelada, por não se inscrever em
componentes curriculares referentes aos dois semestres letivos do ano de 2009, modifica a
situação fática da controvérsia e esvazia a discussão travada no mandado de segurança,
conduzindo à perda de seu objeto.
2. Processo extinto sem resolução de mérito, por superveniente perda do objeto.
3. Agravo regimental e recurso de apelação prejudicados.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, declarar
extinto o processo, sem resolução de mérito, e prejudicados o agravo regimental e a apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0015802-91.2005.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.33.00.015810-1/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
EDVALDO CAMARA PAIM
ADVOGADO
:
DANIELA MARTINS EVANGELISTA E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
CLAUDIA MAGALHAES FONSECA E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ADESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. O acordo previsto na Lei Complementar n. 110/2001, firmado entre a Caixa Econômica
Federal e o titular da conta vinculada ao FGTS não surte efeitos contra terceiros, no caso, o
advogado que laborou em favor de seu cliente, o qual, posteriormente, optou por aderir ao
referido acordo.
2. O titular da conta vinculada ao FGTS, mesmo aderindo ao acordo, não pode dispor de um
direito que não é seu, pois a verba advocatícia pertence ao advogado, conforme disposto nos
arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994.
3. Sentença reformada, em parte.
4. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0005852-49.2005.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.34.00.005851-2/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
ADELMO FERREIRA GUERRA
ADVOGADO
:
VALTER KAZUO TAKAHASHI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS EMBORA NÃO MENCIONADOS NA DECISÃO EXEQUENDA. MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS. SINTONIA
COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL ACERCA DA MATÉRIA.
1. Este Tribunal tem manifestado reiterado entendimento de que é cabível a inclusão dos
expurgos inflacionários nos cálculos apresentados na fase de liquidação de sentença condenatória.
2. A inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo de liquidação da sentença não ofende a
coisa julgada, porquanto a correção nada acrescenta, servindo, apenas, para preservar o valor
da moeda corroída pelo processo inflacionário em determinado período de tempo, restabelecendo seu poder de compra. Precedentes.
3. Sentença mantida.
4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500388

ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0032873-97.2005.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.34.00.033222-2/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
:
VALERIA RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELADO
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA
DE TRANSPORTES - DNIT
PROCURADOR
:
JULIO CESAR FERREIRA PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A condenação ao pagamento de honorários de advogado deve ser fixada com observância
do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, levando em consideração as circunstâncias
previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do mesmo artigo, não ficando adstrito ao valor da
causa ou aos limites percentuais estabelecidos no § 3º.
2. No caso, apesar do pequeno trabalho do advogado do réu, que se resumiu na apresentação
da contestação e das contrarrazões de apelação, não se mostra excessivo o valor arbitrado
(R$ 1.500,00), razão pela qual se mantém.
4. Sentença confirmada.
5. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0034591-32.2005.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.34.00.035065-2/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ROBERIO RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADO
:
VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA E OUTROS(AS)
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO REPROVADO NO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA. DISTÂNCIA MÍNIMA A SER PERCORRIDA, NÃO ALCANÇADA. PARTICIPAÇÃO, COM ÊXITO, DO
CURSO DE CAPACITAÇÃO POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL. REPROVAÇÃO ANTERIOR
SUPERADA. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO SUB JUDICE. NECESSIDADE DE TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO. EFEITOS RETROATIVOS. DESCABIMENTO. EFETIVO
EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Agravo retido interposto de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado com o intuito de anular o ato que declarou a inaptidão física do litigante, tratando de
matéria que se confunde com o mérito do recurso de apelação. Julgamento simultâneo de
ambos os recursos.
2. Este Tribunal tem entendido que a aprovação, com êxito, no Curso de Formação Profissional, é
suficiente para superar eventual reprovação no exame de capacidade física, tendo em vista o maior
rigor exigido nos testes físicos que compõem a aludida etapa de formação profissional.
3. O candidato afastado do processo seletivo, por ter sido considerado inapto em avaliação
física, mas posteriormente considerado apto, em virtude de ter sido aprovado em Curso de
Formação Profissional, do qual participou por força de decisão que antecipou os efeitos da
tutela recursal, não faz jus à pretendida retroação dos efeitos funcionais à data em que deveria
ser originariamente nomeado e empossado, por falta do requisito essencial do efetivo exercício
do cargo. Precedentes.

388

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
I - A interposição de recurso de apelação após o transcurso do lapso de quinze dias previsto
no art. 508 do Código de Processo Civil implica a prolação de decisão de não conhecimento
por intempestividade.
II - Publicada a sentença em 24/04/2008 (quinta-feira), iniciada a contagem do prazo recursal
no dia 25/04/2008 (sexta-feira) e suspensa em 04/05/2008 (domingo) em virtude de inspeção
ordinária realizada no juízo de origem (05/05/2008, segunda-feira), deve o prazo restante (no
caso, cinco dias) voltar a correr a partir do primeiro dia útil (27/05/2008, terça-feira) seguinte ao
término do período de suspensão dos prazos processuais (26/05/2008, segunda-feira). Reiniciada a contagem pelo prazo restante e encerrando-se em 31/05/2008 (sábado), a prática do
ato processual restou prorrogada para o primeiro dia útil seguinte (02/06/2008, segunda-feira),
pelo que intempestivo o recurso de apelação interposto apenas em 04/06/2008.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0004958-46.2005.4.01.3700
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.37.00.005178-7/MA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
TELEVISAO MIRANTE LTDA
ADVOGADO
:
MARCELLO ABREU ITAPARY E OUTRO(A)
APELADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
THAYNA CARVALHO FREIRE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA
NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se mostra nula a sentença que está devidamente fundamentada, ainda que de forma
sucinta.
2. Não é possível rediscutir, em sede de execução, matéria decidida em processo de conhecimento que formou o título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada.
3. Transitado em julgado o decisum proferido em ação civil pública, que reconheceu a nulidade
de contrato firmado pela embargante, determinando o lacre do equipamento referente ao
aludido contrato e impondo a obrigação de se abster de celebrar novos contratos de igual teor
e de executar a retransmissão de sinal, sem autorização do poder competente, em qualquer
Município do Estado do Maranhão, descabe, em sede de embargos a execução, rediscutir a
legalidade do contrato e dos serviços que presta, questão já decidida no processo de conhecimento e que se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.
4. Sentença confirmada.
5. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0008114-33.2005.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.38.00.008188-8/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
FERNANDA GUEDES MACIEIRA
ADVOGADO
:
SERGIO MURILO DINIZ BRAGA E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
:
FERNANDA GUEDES MACIEIRA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. EXAME PSICOLÓGICO. CANDIDATA "NÃO-RECOMENDADA". PERFIL PROFIS-

4. Ademais, ao candidato sub judice não se reconhece direito à nomeação e posse, antes do
trânsito em julgado da decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse
precária em cargo público (AMS n. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF - e-DJF1 de 28.06.2010).
5. Sentença reformada.
6. Agravo retido prejudicado. Recurso de apelação parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, julgar
prejudicado o agravo retido e dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0035706-88.2005.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.34.00.036236-2/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ALEX DA SILVA PEREIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA E OUTROS(AS)
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO
FEDERAL. PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. CANDIDATOS CONSIDERADOS "NÃO RECOMENDADOS". ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em perda de objeto, em razão do superveniente decurso do prazo de
validade do certame, como pretende a recorrida, pois a ação foi proposta com a finalidade de
garantir a participação dos candidatos, ora recorrentes, no processo seletivo regulamentado
pelo Edital n. 1/2005 que, então, encontrava-se em pleno andamento.
2. Ademais, os recorrentes lograram obter a antecipação da tutela recursal, por intermédio da
interposição de agravo de instrumento, o que os habilitou a participar do Curso de Formação
Profissional, superando o óbice do resultado desfavorável na avaliação psicológica.
3. A impossibilidade jurídica do pedido somente se verificaria na hipótese de os autores
postularem algo proibido pelo ordenamento jurídico, sendo certo, ademais, que a Constituição
Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.
4. No caso, os litigantes já se encontram nomeados e empossados, situação que merece ser
preservada para que não haja prejuízo à continuidade do serviço público, especialmente quando os fatos narrados ocorreram no longínquo ano de 2005.
5. Deve ser ressalvada, contudo, a situação do litisconsorte Robério Rodrigues Araújo, único
reprovado nas avaliações física e psicológica e que, portanto, não foi nomeado e empossado,
o que somente deverá ocorrer após o trânsito em julgado da presente decisão.
6. Apelação parcialmente provida.
7. Sentença reformada.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à apelação dos autores.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0001394-59.2005.4.01.3700
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.37.00.001460-7/MA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
CRISTIANO ROCHA VALENTIM E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
MILTON BERNARDES E OUTROS(AS)
APELADO
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO MARANHAO CRM/MA
PROCURADOR
:
ITALO FABIO AZEVEDO E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500389
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SIOGRÁFICO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA RECURSAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE DA CANDIDATA SUB JUDICE EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 20, §§ 3º E
4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
1. A exigência de exame psicotécnico em concurso público para ingresso na Carreira Policial é
legítima, consoante jurisprudência consolidada na Súmula 239 do extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR).
2. A matéria tem sido reiteradamente decidida neste Tribunal, prevalecendo o entendimento
que condiciona o prosseguimento no concurso público à realização de novo exame, sem a
exigência de determinado perfil profissiográfico, de caráter sigiloso.
3. Ao candidato sub judice não se reconhece direito à nomeação e posse, antes do trânsito em
julgado da decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse precária em cargo
público (AMS n. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF, e-DJF1 de 28.06.2010). No caso, contudo, a autora
já se encontra no exercício das funções do cargo, por força de ordem judicial liminar exarada nos
autos do AI n. 14475-20.2005.4.01.0000/MG, situação que deve ser mantida até o trânsito em julgado do decisum, para que não haja prejuízo na continuidade da prestação do serviço público.
4. Valor dos honorários advocatícios majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do
art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.
5. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.
6. Recurso adesivo da parte autora provido.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação da União e à remessa oficial e dar provimento ao recurso adesivo da
parte autora.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0011483-35.2005.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.00.011563-4/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ANDRE QUEIROZ FONSECA
ADVOGADO
:
ENIRDA MARIA BARBOSA E OUTRO(A)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PROCURADOR
:
ANA PAULA GONCALVES DA SILVA E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO
PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADA. DECRETO-LEI N. 70/1966. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
1. Segundo a jurisprudência predominante, adjudicado o imóvel objeto de financiamento no
âmbito do SFH, inexiste espaço para discussão a respeito do reajuste e a forma de pagamento
das prestações da casa própria, em razão da falta de interesse processual, visto que não mais
há contrato a ser revisado.
2. Processo extinto, com base no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, na parte em
que é impugnada a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e de revisão
contratual. Agravo retido e apelação que se julgam prejudicados nesses pontos.
3. Constitucionalidade do Decreto-Lei n. 70/1966, ou sua recepção pela Constituição Federal
de 1988 reconhecida pelo STF.
4. Comprovado, nos autos, que o procedimento de execução extrajudicial observou as normas
previstas no Decreto-Lei n. 70/1966, não merece acolhimento a alegação de vícios apontados
pelo mutuário inadimplente, tanto mais que regularmente notificado para purgar a mora e do
leilão levado a efeito pela parte credora.
5. Prejudicados o agravo retido e a apelação, quanto ao pleito revisional.
6. Apelação não provida quanto ao pedido de anulação da execução extrajudicial.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, julgar
extinto o processo, com base no art. 267, inciso VI, do CPC, julgando prejudicados o agravo
retido e, em parte, a apelação dos autores, quanto ao pedido de revisão do contrato e de
produção de prova pericial, e negar provimento à apelação quanto ao pleito relativo à anulação
da execução extrajudicial.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500390

Numeração Única: 0038764-63.2005.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.00.039231-9/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
MARIA LUIZA DE CASTRO RACHID
APELADO
:
PEDRO SAMAPAIO DE ALMEIDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
RENATO CAMPOS GOMES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ART. 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL (CTN). INAPLICABILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A
PESSOA DO SÓCIO-GERENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a Súmula n. 353 do Superior Tribunal de Justiça, "as disposições do Código
Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS", razão pela qual não se pode
redirecionar a execução fiscal contra a pessoa dos sócios, considerando, ademais, que não
houve a demonstração de prática de ato ilícito capaz de autorizar a desconsideração da pessoa
jurídica.
2. Sentença confirmada.
3. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0041266-74.2005.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.01.00.073912-9/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
LEONARDO PINTO FONTES
APELANTE
:
ANTONIO DOS SANTOS BORGES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
JADIR SANTOS FERREIRA E OUTRO(A)
APELADO
:
OS MESMOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (FGTS). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
2.164-40/2001. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, NA
ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
2.736, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Medida Provisória n. 2.164-40 de
27.07.2001, que acrescentou o art. 29-C à Lei n. 8.036/1990, segundo o qual não haverá
condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas causas em que a Caixa
Econômica Federal é sucumbente na condição de representante legal do FGTS, faz-se em
conformidade com o art. 20, § 4º, do CPC, devendo, por isso, ser fixada em 5% (cinco por
cento) sobre o valor da condenação, considerando não oferecer a causa maior complexidade,
por se tratar de matéria reiteradamente decidida e já pacificada pela jurisprudência.
3. Sentença reformada, em parte.
4. Apelação parcialmente provida.
5. Reapreciação da matéria, na forma do art. 543-B, § 3º, do CPC.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
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Numeração Única: 0031777-28.2006.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2006.01.00.029024-6/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
CLAUDIO FERREIRA VALADARES
ADVOGADO
:
JAIR AMARAL DA SILVA E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PARTICIPAÇÃO, COM ÊXITO, DO
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE EFETIVADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO RETIDO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO.
1. A superveniente prolação de sentença, nos autos da ação principal, julgando procedente o
pedido formulado para anular a avaliação psicológica, dotada de perfil profissiográfico, e garantir a participação do candidato no Curso de Formação Profissional, bem como sua nomeação e posse, acarreta a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento interposto
da decisão que antecipou a tutela recursal.
2. Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração, do agravo regimental e do agravo de
instrumento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, julgar
prejudicados os embargos de declaração, o agravo regimental e o agravo de instrumento.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0042402-24.2006.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2006.01.00.040747-5/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
JAIME ROBERTO TEIXEIRA RIOS
ADVOGADO
:
ALLAN HELBER DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
PROFERIDA SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas liminares, "editadas
em juízo de mera verossimilhança", e, por isso mesmo, de natureza temporária, têm por
finalidade ajustar temporariamente a situação das partes litigantes, cuja "eficácia se encerra
com a superveniência da sentença, provimento tomado à base de cognição exauriente, apto a
dar tratamento definitivo à controvérsia".
2. "O julgamento da causa esgota, portanto, a finalidade da medida liminar, fazendo cessar a
sua eficácia. Daí em diante, prevalece o comando da sentença, e as eventuais medidas de
urgência devem ser postuladas no âmbito do sistema de recursos, seja a título de efeito
suspensivo, seja a título de antecipação da tutela recursal" (REsp 857.058/PR - Relator Ministro
Teori Albino Zavascki - DJ de 25.09.2006, p. 244).
3. Agravo de instrumento que se julga prejudicado.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, julgar
prejudicado o agravo de instrumento.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0047429-85.2006.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2006.01.00.047117-2/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
SERGIO LUIZ LANZA E CONJUGE
ADVOGADO
:
CLAUDIO JOSE DE BRITO E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Numeração Única: 0006113-92.2006.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2006.01.00.004686-8/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
ALEX DA SILVA PEREIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
ELBA TERESA ERHARDT DOS SANTOS E OUTRO(A)
AGRAVADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO EM QUE OS CANDIDATOS OBJETIVAM
AFASTAR O RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE OS CONSIDEROU "NÃO
RECOMENDADOS" E PROSSEGUIR NAS DEMAIS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO.
VALOR DA CAUSA. DEMANDA QUE NÃO CONTÉM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO.
1. Na ação em que se discute resultado de fase de concurso público, não há pretensão
econômica imediata, pois, mesmo na hipótese de êxito da demanda, a parte interessada não
sabe se será aprovada nas demais fases do certame, nem se alcançará classificação suficiente
para nomeação. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido para revogar a decisão de primeiro grau que determinou a
emenda da inicial para adequação do valor da causa.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento ao agravo de instrumento.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0009721-98.2006.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2006.01.00.007727-0/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
ALEX DA SILVA PEREIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
VANDERLEI SILVA PEREZ E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. EXAME
PSICOLÓGICO. CANDIDATOS "NÃO-RECOMENDADOS". PERFIL PROFISSIOGRÁFICO.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS NAS DEMAIS FASES DO CERTAME, INCLUSIVE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO. NOMEAÇÃO E
POSSE EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO.
1. A exigência de exame psicotécnico em concurso público para ingresso na Academia Nacional de Polícia é legítima, consoante jurisprudência consolidada na Súmula 239 do extinto
TFR.
2. O deferimento da antecipação de tutela recursal, contudo, possibilitou aos agravantes a
participação nas demais fases do processo seletivo, inclusive no Curso de Formação Profissional, bem como, a nomeação e posse dos interessados tidos por "não recomendados" nas
avaliações psicológicas.
3. A aprovação, no Curso de Formação Profissional, do único agravante reprovado nas avaliações físicas e psicológicas afasta o óbice apontado pela Administração à nomeação e posse,
pois tais etapas constituem a consequência natural do êxito alcançado pelo candidato no
aludido Curso de Capacitação.
4. A nomeação e posse deste litisconsorte ficam condicionadas ao trânsito em julgado da
decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse precária em cargo
público (AMS n. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF, e-DJF1 de 28.06.2010, entre outros).
5. Decisão antecipatória da tutela recursal mantida.
6. Agravo provido.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento ao agravo de instrumento.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500391
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AGRAVADO
ADVOGADO

4. Hipótese, porém, em que o candidato já se encontra nomeado e empossado por força de
ordem judicial que antecipou a tutela recursal, em agravo de instrumento, situação que deve
ser preservada para que não haja prejuízo à continuidade do serviço público.
5. Prejudicado o julgamento do agravo retido interposto de decisão que garantiu a participação
do candidato nas demais fases do certame e determinou a reserva de vaga no Curso de
Formação Profissional.
6. Apelo da União e remessa oficial desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, julgar
prejudicado o agravo retido e negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0002314-17.2006.4.01.3500
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.35.00.002321-1/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
LEONARDO DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO
:
ROMMEL LUIZ PARACAT LUCENA E OUTROS(AS)
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
BRENO RANGEL BORGES MARCHETTI
ADVOGADO
:
CARLOS AUGUSTO JORGE
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - GO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. AÇÃO QUE OBJETIVA ANULAR A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR. PARTICIPAÇÃO, COM ÊXITO, DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE EFETIVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impossibilidade jurídica do pedido somente se verificaria na hipótese de o autor postular
algo proibido pelo ordenamento jurídico, sendo certo, ademais, que a Constituição Federal, em
seu art. 5º, inciso XXXV, prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito.
2. A exigência de exame de avaliação psicológica em concurso público para ingresso na
carreira policial é legítima, consoante jurisprudência consolidada na Súmula 239 do extinto
Tribunal Federal de Recursos (TFR).
3. A matéria tem sido reiteradamente decidida neste Tribunal, prevalecendo o entendimento
que condiciona o prosseguimento no concurso à realização de novo exame, sem a exigência
de determinado perfil profissiográfico, de caráter sigiloso.
4. Em diversas oportunidades, este Tribunal tem manifestado entendimento no sentido de que ao
candidato sub judice não se reconhece direito à nomeação e posse, antes do trânsito em julgado da
decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse precária em cargo público
(AMS n. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF, e-DJF1 de 28.06.2010). No caso, porém, há peculiaridade
que deve ser levada em consideração. O interessado já se encontra nomeado e empossado por
força de ordem judicial que antecipou a tutela, nos autos de ação cautelar (AC n.
2007.01.00.010512-1/GO), apensados a estes, de modo que a situação deve ser preservada para
que não haja prejuízo à continuidade do serviço público, especialmente quando a própria Administração tem avaliado o desempenho do servidor de forma satisfatória.
5. Apelações da União e do litisconsorte passivo necessário, e remessa oficial, desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento às apelações da União e do litisconsorte passivo necessário, e à remessa oficial.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0003579-27.2006.4.01.3800 (2006.38.00.003628-0)/MG
Processo na Origem: 200638000036280
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
RELATOR(A)
: JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH (CONV.)
APELANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADOS
: ADILSON CARLOS FARIA E OUTROS
APELANTES
: ANTÔNIO JOSÉ HENRIQUE E OUTROS

:
:

EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
NEWTON DO ESPIRITO SANTO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO.
1. Com a superveniente prolação de sentença nos autos da ação principal, cujo resultado foi
confirmado por este Tribunal, no julgamento, na mesma sessão, do recurso de apelação, fica
sem objeto agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de pleito de antecipação
dos efeitos da tutela.
2. Agravo de instrumento que se julga prejudicado.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, julgar
prejudicado o agravo de instrumento.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0000929-52.2006.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.33.00.000928-5/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
VERUSCHKA FERNANDES REGO AGRELLI E OUTROS(AS)
APELADO
:
NATALIA AGUADE DO COUTO E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
ISMAILTO APARECIDO PEREIRA
EMENTA
AÇÃO REVISIONAL. FIES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o julgamento do REsp
1.155.684/RN, definido como parâmetro para o julgamento de feitos repetitivos, previstos na Lei
11.672/2008, firmou-se no sentido da não admissão da capitalização de juros nos contratos
firmados no âmbito do FIES, mesmo que expressamente avençada.
II. Apelação da CEF não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0001403-14.2006.4.01.3400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.34.00.001410-0/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
CLAUDIO FERREIRA VALADARES
ADVOGADO
:
JAIR AMARAL DA SILVA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO
FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. AÇÃO ANULATÓRIA
DO ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PARTICIPAÇÃO, COM
ÊXITO, DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE EFETIVADAS.
AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impossibilidade jurídica do pedido somente se verificaria na hipótese de o autor postular
algo proibido pelo ordenamento jurídico, sendo certo, ademais, que a Constituição Federal, em
seu art. 5º, inciso XXXV, prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito.
2. A exigência de exame de avaliação psicológica em concurso público para ingresso na
carreira policial é legítima, consoante jurisprudência consolidada na Súmula 239 do extinto
Tribunal Federal de Recursos (TFR).
3. A matéria tem sido reiteradamente decidida neste Tribunal, prevalecendo o entendimento
que condiciona o prosseguimento no concurso à realização de novo exame, sem a exigência
de determinado perfil profissiográfico, de caráter sigiloso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500392
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ADVOGADOS
APELADOS

Numeração Única: 0032188-20.2006.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.38.00.032742-1/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
URSULA PAULA DEROMA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
THALES POUBEL CATTA PRETA LEAL E OUTROS(AS)
APELADO
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
- DNPM
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM). MULTA. NÃO PAGAMENTO DA TAXA ANUAL POR HECTARE. PREVISÃO LEGAL. ART. 20, § 3º,
INCISO II, ALÍNEA A, DO DECRETO-LEI N. 227/1967.
1. O não pagamento da taxa anual por hectare dá ensejo à aplicação do disposto no art. 20,
§ 3º, inciso II, alínea a, do Decreto 227/1967.
2. Na hipótese, são inaplicáveis as disposições dos artigos 63 e 99 do Decreto-Lei n. 227/1967, pois se
referem ao não cumprimento das obrigações decorrentes das autorizações de pesquisa, das permissões de lavra garimpeira, das concessões de lavra e do licenciamento, assim como do inadimplemento
das obrigações decorrentes das autorizações de pesquisa ou das concessões de lavra.
3. Sentença confirmada.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0035340-76.2006.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.38.00.036135-2/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
SERGIO LUIZ LANZA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
CLAUDIO JOSE DE BRITO E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
HAMILTON EZEQUIEL DE RESENDE E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL JÁ ENCERRADA. IMÓVEL AJUDICADO PELO AGENTE FINANCEIRO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINADO.
1. Segundo a jurisprudência predominante, adjudicado o imóvel objeto de financiamento no
âmbito do SFH, inexiste espaço para discussão a respeito do reajuste e a forma de pagamento
das prestações da casa própria, em razão da falta de interesse processual, visto que não mais
existe contrato a ser revisado.
2. Corrobora esse entendimento o fato de que os autores não procederam aos depósitos das prestações vencidas e vincendas, conforme determinado na decisão que consta do Agravo de Instrumento n. 2006.01.00.047117-2/MG, mesmo intimados para a comprovação dessa condição.
3. Processo extinto, com base no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0001762-77.2006.4.01.4300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.43.00.001762-6/TO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ADVOGADO
:
MAURO JOSE RIBAS E OUTROS(AS)
APELADO
:
COMPANHIA DE ARMAZENS GERAIS E SELOS DO ESTADO DO TOCANTINS - LIQUIDACAO
PROCURADOR
:
ADELMO AIRES JUNIOR

:
:

LUÍS FERNANDO LARA DA SILVA E OUTROS
OS MESMOS
EMENTA
FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE FEVEREIRO/89. TAXA PROGRESSIVA
DE JUROS. OPÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 5.107/66. PRESUNÇÃO DE APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
I - O e. Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1111201/PE, julgado sob regime do art. 543C, reconheceu o direito ao cálculo da correção monetária das contas vinculadas ao FGTS incidente
no mês de fevereiro de 1989 com base na variação do IPC, no percentual de 10,14%.
II - Levando-se em consideração que a correção do saldo referente ao mês de fevereiro/89
deu-se com base em índice superior, na ordem de 18,35%, correspondente à variação da Letra
Financeira do Tesouro Nacional, indevido o índice pleiteado, por já creditado a maior.
III - É prevalente a orientação jurisprudencial no sentido da presunção de serem beneficiários
da progressão de juros, administrativamente, os autores que realizaram a opção pelo regime
de FGTS durante a vigência da Lei 5.107/66, que previa a taxa progressiva.
IV - "O direito à aplicação de juros progressivos em conta do FGTS não deve ser reconhecido
judicialmente ao trabalhador que, embora tenha feito opção simples em plena vigência da Lei
5.107/66 - que ainda assegurava a progressão de juros-, não comprova que não a vinha
percebendo regularmente para remunerar o saldo de sua conta do FGTS. A ausência de tal
comprovação enseja a presunção de que a instituição financeira já creditou administrativamente os juros" (TRF da 1ª Região: AC n. 2007.38.00.025467-7/MG - Relator Desembargador
Federal Fagundes de Deus - e-DJF1 de 27.02.2009).
V - Entende-se que os juros progressivos, em regra, somente não foram creditados para os que
fizeram opção retroativa, sendo presumida sua correta aplicação nos casos em que a opção se
deu ainda na vigência da lei instituidora da progressão.
VI - Apelação dos autores a que se nega provimento. Apelação da CEF provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação da CEF e
negar provimento à apelação dos autores.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 04.08.2014.
Juíza Federal HIND GHASSAN KAYATH
Relatora Convocada
Numeração Única: 0023983-02.2006.4.01.3800
REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.38.00.024315-0/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AUTOR
:
JAIME ROBERTO TEIXEIRA RIOS
ADVOGADO
:
MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM E OUTROS(AS)
RÉU
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGULAMENTAÇÃO PELO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 9º, INCISO III, DA LEI
N. 8.745/1993. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE
24 (VINTE E QUATRO) MESES DO ENCERRAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de
que a vedação imposta pelo art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.745/1993, que regulamentou o art. 37,
inciso IX, da Constituição Federal, diz respeito apenas às contratações para o mesmo cargo,
perante o mesmo órgão público, visando impedir sucessivas renovações de contrato com a
mesma pessoa, o que desvirtuaria o instituto da contratação temporária.
2. Hipótese em que o autor foi aprovado para ocupar cargo em instituição de ensino distinta da
anterior.
3. Sentença confirmada.
4. Remessa oficial desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500393
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EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). ARMAZENAGEM DE GRÃOS. DEVOLUÇÃO EM QUANTITATIVO MENOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO N.
1.102/1903. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 50 DESTE TRIBUNAL.
1. Consoante o disposto no art. 11, § 1º, do Decreto n. 1.102/1903, a indenização devida pelos
armazéns gerais, nos casos de não devolução da mercadoria armazenada, "prescreve em 3
(três) meses, contados do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue".
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse dispositivo continua em vigor, já que
o Código Civil de 1916, ao revogar as normas de direito civil com ele incompatíveis, "tratou apenas
de modo geral do contrato de depósito", não tendo revogado o Decreto n. 1.102/1903.
3. Neste Tribunal, a questão foi cristalizada na Súmula n. 50, verbis: "Prescreve em 3 (três)
meses para a CONAB, o prazo para propositura da ação de depósito, contado a partir do dia
em que a mercadoria foi ou deveria ser entregue (Decreto n. 1.102/1903, art. 11, in fine)".
4. No caso, decorridos mais de três meses entre a data da cobrança, pela Conab, da indenização pelas perdas dos produtos estocados e o ajuizamento da ação, prescrita se encontra
a pretensão da autora.
5. Sentença confirmada.
6. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0011149-81.2007.4.01.0000
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 2007.01.00.010512-1/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
REQUERENTE
:
BRENO RANGEL BORGES MARCHETTI
ADVOGADO
:
CARLOS AUGUSTO JORGE
REQUERIDO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO E POSSE LEVADAS A EFEITO. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO PREJUDICADO.
1. Deferido o pedido de antecipação da tutela cautelar para a nomeação e posse do autor no cargo
de Perito Criminal Federal, o que efetivamente ocorreu, conforme demonstra a documentação que
instrui a lide, configura-se situação fática cuja desconstituição não se recomenda.
2. Embora não se reconheça ao candidato sub judice o direito à nomeação e posse, antes do
trânsito em julgado da decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse
precária em cargo público (AMS n. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF - e-DJF1 de 28.06.2010),
no caso, contudo, o requerente já se encontra no exercício das funções do cargo, situação que
deve ser mantida para que não haja prejuízo na continuidade de prestação do serviço público.
Precedentes.
3. Pedido cautelar julgado procedente. Confirmada a decisão que garantiu a posse e nomeação
do candidato.
4. Prejudicado o agravo regimental interposto da decisão que antecipou a tutela requerida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, julgar
procedente o pedido e prejudicado o agravo regimental.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0004456-84.2007.4.01.3200
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.32.00.004507-0/AM
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
SERRARIA MARAJOARA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
:
ARACY CASTANHO RODRIGUES JARDIM E OUTRO(A)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500394

APELADO

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. O mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída do fato que
demonstre o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, de modo a se evidenciar manifesta a sua violação, considerando a impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental.
2. Hipótese em que a madeira apreendida estava sendo transportada com a cobertura de guia
de transporte de produto florestal vencida, e que não abrangia a totalidade da madeira, seja
quanto às espécies encontradas em conjunto; seja no tocante ao volume em si, muito superior
ao descrito no documento pré-falado.
3. Sentença confirmada.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0000748-17.2007.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.00.000747-7/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
FABIANA DE CASTRO TEIXEIRA
ADVOGADO
:
CLAUDIA ANDRADE FREITAS E OUTROS(AS)
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. VISÃO MONOCULAR. CANDIDATA QUE CONCORREU À
VAGA RESERVADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE (RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR). SÚMULAS N. 377 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ) E 45 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU).
1. O pleito da autora, portadora de visão monocular, no sentido de participar do concurso
público para provimento do cargo de Analista do Ministério Público da União, concorrendo às
vagas destinadas a deficiente físico, encontra ressonância na jurisprudência pátria, cujo entendimento já foi consolidado na Súmula n. 377 do STJ e registrado na Súmula n. 45 da AGU.
Ressalvado o ponto de vista do relator.
2. Sentença confirmada.
3. Apelação e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0009768-32.2007.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.00.009770-8/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
EMILIA FRANCISCONE AFONSO BARBOSA E OUTROS(AS)
APELADO
:
ALEXANDRE FREIRE DE CARVALHO GUSMAO
ADVOGADO
:
ALEXANDRE FREIRE DE CARVALHO GUSMAO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DE CONTA DE POUPANÇA). PEDIDO
PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
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1. "Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a
exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita
à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista
e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da
relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver
exibidos os extratos" (STJ: REsp 1.133.872/PB, Relator Ministro Massami Uyeda, DJe de
28.03.2012).
2. Sentença confirmada.
3. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0006310-95.2007.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.34.00.006363-1/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
ANTONIO FERREIRA LIMA
ADVOGADO
:
JOBERVAL MIQUETT DUARTE DA SILVA
APELADO
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
PROCURADOR
:
GLAIDSON IVAN DA SILVA COSTA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA ADMISSÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO
PLEITO. CONFIRMAÇÃO DA REPROVAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE
AGIR.
I - Oportunizada a interposição de recurso administrativo contra o resultado da primeira etapa
do processo seletivo para ingresso no programa de pós-graduação em Administração da UnB,
julgado improcedente, contudo, verifica-se a perda superveniente do interesse de agir, uma vez
confirmada a reprovação no certame, mormente quando realizou as etapas posteriores do
concurso, por força de medida liminar judicial, também não sagrando-se vitorioso. Precedentes.
II - Feito paralelo em que pede prosseguimento de recurso administrativo quanto ao julgamento
noticiado no presente feito, também extinto por perda de objeto.
III - Apelação do impetrante não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0015728-57.2007.4.01.3400
REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.34.00.015820-7/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
THIAGO NACFUR MACEDO
ADVOGADO
:
ALFREDO BRANDAO E OUTRO(A)
RÉU
:
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
ADVOGADO
:
LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO E OUTROS(AS)
RÉU
:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA - INEP
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - DF
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE. NÃO INSCRIÇÃO DE ALUNOS. OMISSÃO IMPUTADA À INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA: POSSIBILIDADE. ART. 5º, §§ 6º E 7º, DA LEI Nº 10.861/2004. SENTENÇA MANTIDA.

1. "Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a
exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita
à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista
e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da
relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver
exibidos os extratos". (STJ: REsp 1.133.872/PB - Relator Ministro Massami Uyeda - DJe de
28.03.2012).
2. Sentença confirmada.
3. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0010401-43.2007.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.00.010408-3/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
EMILIA FRANCISCONE AFONSO BARBOSA E OUTROS(AS)
APELADO
:
ZENILDE SOUZA LIMA
ADVOGADO
:
TANIA MARIA FERREIRA BITTENCOURT E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DE CONTA DE POUPANÇA). PEDIDO
PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. "Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a
exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita
à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista
e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da
relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver
exibidos os extratos" (STJ: REsp 1.133.872/PB, Relator Ministro Massami Uyeda, DJe de
28.03.2012).
2. Sentença confirmada.
3. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0010427-41.2007.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.00.010434-7/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
GERALDO REZENDE DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
APELADO
:
MARISA MONTEIRO VILLAAS BOAS
ADVOGADO
:
EDVALTER SOUZA SANTOS JUNIOR E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DE CONTA DE POUPANÇA). PEDIDO
PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500395
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3. Na presente hipótese, indicado o número da conta de poupança, da qual se pleiteia os
extratos, bem como demonstrada a solicitação prévia dos aludidos documentos à instituição
financeira, não há que se falar em inexistência de interesse processual da requerente no
ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos cumulada com o protesto interruptivo
da prescrição, até mesmo porque a demora da exibição dos extratos na via administrativa
implica no perecimento do seu direito de cobrança de diferenças relativas aos planos econômicos, em face da prescrição do direito de ação.
4. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento.
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 20134.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0017318-33.2007.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.00.017501-3/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ANTONIO EUSTAQUIO CAMPOS
ADVOGADO
:
DANIEL DE SOUSA DE ARAUJO LIMA E OUTRO(A)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
JANUARIO SPISLA E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DE CONTA DE POUPANÇA). INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DA TITULARIDADE DE CONTA NO PERÍODO INDICADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. "Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da
prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de
extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa
administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com
indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de
modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos" (STJ: REsp 1.133.872/PB,
Relator Ministro Massami Uyeda, DJe de 28.03.2012)
2. O Superior Tribunal de Justiça "pacificou entendimento no sentido de ser admissível a
apresentação de prova documental na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e
observado o contraditório" (AgRg no Ag 652.028/SP, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de
22.08.2005).
3. Na presente hipótese, apesar de apresentada, juntamente com a apelação, prova documental, demonstrando a existência e titularidade de conta de poupança no período a que se
referem os extratos cuja exibição se pleiteia, não mais subsiste o interesse processual do
requerente na exibição de documentos para instrução de ação de cobrança de valores não
creditados em sua conta de caderneta de poupança, considerando que a ação que se visava
instruir já foi ajuizada, tendo, inclusive, transitado em julgado a sentença que julgou improcedente o pedido, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por superveniente perda do seu objeto.
4. Por força do princípio da causalidade, extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão
da perda superveniente do interesse de agir, os honorários advocatícios são devidos pela
requerida, uma vez que existente tal interesse no momento em que ajuizada a ação.
5. Processo extinto, sem resolução de mérito, por superveniente perda do objeto.
6. Apelação prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, declarar
extinto o processo, sem resolução do mérito, e julgar prejudicada a apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator

I - A teor do disposto no § 6º do art. 5º da Lei nº 10.861/2004, é de responsabilidade do
dirigente da instituição de ensino superior a inscrição junto ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP de todos os alunos habilitados à participação no
ENADE, razão pela qual a eles não podem ser imputados os efeitos do descumprimento de
obrigação legal cuja observância não era de sua responsabilidade.
II - Sentença mantida. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0005172-66.2007.4.01.3700
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.37.00.005313-3/MA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
VALERIA DE SOUZA PORTUGAL E OUTROS(AS)
APELADO
:
ROSALINA MARIA DOS SANTOS TRINDADE
ADVOGADO
:
TACYARA CARVALHO DUARTE E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PROPOSTA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PELO
PROPONENTE.
1. Nos termos do art. 427 do Código Civil de 2002 (art. 1.080 do anterior), "A proposta de
contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do
negócio, ou das circunstâncias do caso".
2. Tendo a autora aceitado proposta de quitação do financiamento para pagamento do valor,
conforme estipulado pelo agente financeiro, tem direito à efetivação da citada negociação.
Precedente.
3. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0015991-53.2007.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.00.016170-0/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MARIZA CATELLI PORTO ASSIS
ADVOGADO
:
THIAGO BAO RIBEIRO E OUTRO(A)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DE CONTA DE POUPANÇA). COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA
INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE
AGIR CONFIGURADO. INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA E DEMONSTRAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DOS EXTRATOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ANULADA.
1. "Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a
exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita
à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista
e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da
relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver
exibidos os extratos" (STJ: REsp 1.133.872/PB - Relator Ministro Massami Uyeda, DJe de
28.03.2012).
2. "Em se cuidando de relação jurídica entre instituição financeira e depositário em caderneta
de poupança, este tem interesse de agir no pedido de exibição de documentos, ainda que
aquela tenha lhe enviado extratos bancários e não haja pedido administrativo prévio" (STJ:
AgRg no AREsp n. 95.573/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 1º.08.2013).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500396
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Numeração Única: 0005050-35.2007.4.01.3900
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.39.00.005316-5/PA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO
:
MARCOS ROBERTO DE MELO E OUTROS(AS)
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO DE PRODUTO AGROPECUÁRIO DURANTE GREVE
DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FIM DO MOVIMENTO GREVISTA E RETORNO ÀS ATIVIDADES NORMAIS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO.
1. Objetivando o mandado de segurança, a expedição de autorização para exportação de
produto agropecuário durante a greve dos Fiscais Federais Agropecuários, o fim do movimento
grevista, com o retorno da categoria às atividades normais, faz cessar o interesse processual
que motivou a impetração, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, por
superveniente perda do seu objeto.
2. Confirmação da sentença que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, porém
por fundamento diverso (superveniente perda do objeto).
3. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e confirmar a sentença que declarou extinto o processo, sem resolução
do mérito, por fundamento diverso.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0000612-54.2007.4.01.4000
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.40.00.000612-7/PI
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELANTE
:
ESTADO DO PIAUI
PROCURADOR
:
CLAUDIA VIRGINIA DE SANTANA RIBEIRO
APELADO
:
ANTONIO DE SOUSA DA SILVA
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APELANTE
:
HOSPITAL SAO MARCOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PI
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tanto a União quanto o Estado e o Município ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo de ação mediante a qual se busca o fornecimento de medicamento imprescindível à
manutenção da saúde de pessoa carente, portadora de doença grave. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais
graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como
parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser
resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode
ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente
garantidos como exigíveis deles de forma solidária.

Numeração Única: 0028740-05.2007.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.00.029298-9/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
PATRICIA SOARES ANTONACCI E OUTROS(AS)
APELADO
:
WILL HERNANE PEREIRA COSTA
ADVOGADO
:
ANA PAULA AZEVEDO PEREIRA
EMENTA
AÇÃO REVISIONAL. FIES. CLÁUSULA-MANDATO. ABUSIVIDADE. OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. EXTIRPAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA.
I. "2 - '6. A denominada "cláusula mandato" deve ser anulada porquanto, ao permitir a utilização
e o bloqueio pelo agente financeiro do saldo de quaisquer contas ou aplicações de titularidade
do devedor, de seu representante legal ou do fiador para amortizar ou liquidar as obrigações
decorrentes do contrato do FIES, contra a vontade do devedor e sem o devido processo legal,
constitui exercício arbitrário das próprias razões.' (AC 0010490-55.2006.4.01.3800/MG, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJF1 p.101 de
07/02/2012). (AC n. 2009.33.00.003128-4/BA - Relator Juiz Federal Reginaldo Márcio Pereira
(Convocado) - Sexta Turma, DJ de 30.09.2013, p. 223). 3 - Apelação improvida." (AC 001325284.2009.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO,
Rel.Conv. JUÍZA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA (CONV.), SEXTA TURMA, e-DJF1
p.435 de 18/06/2014).
II. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0038960-62.2007.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.00.039730-1/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARCOS AGUIAR BARBOSA
ADVOGADO
:
ADRIANA PASSOS FERREIRA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MESTRADO. PROCESSO SELETIVO.
TERCEIRA ETAPA. ANÁLISE DE CURRÍCULO, HISTÓRICO DE GRADUAÇÃO E ENTREVISTA. CARÁTER CLASSIFICATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA NOTA OBTIDA NESSA ETAPA
PARA APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO POR FORÇA DE LIMINAR. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Estando previsto, no edital de regência, que o processo seletivo para ingresso no mestrado
seria constituído de três etapas, sendo as duas primeiras etapas (avaliação do projeto de
pesquisa e prova escrita) eliminatórias, e a terceira etapa (análise de currículo, histórico de
graduação e entrevista) meramente classificatória, não se mostra legítimo o cômputo da nota
obtida nessa etapa, para aprovação ou reprovação do candidato.
2. Assegurada ao impetrante, por medida liminar, confirmada pela sentença, a matrícula no
curso de Mestrado em Lazer, em 09.01.2008, impõe-se a aplicação da teoria do fato consumado, haja vista que o decurso do tempo consolidou uma situação fática, cuja desconstituição não se recomenda.
3. Sentença confirmada.
4. Apelação e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500397
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I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o julgamento do REsp
1.155.684/RN, definido como parâmetro para o julgamento de feitos repetitivos, previstos na Lei
11.672/2008, firmou-se no sentido da não admissão da capitalização de juros nos contratos
firmados no âmbito do FIES, mesmo que expressamente avençado.
II. A mera aplicação da Tabela Price não implica capitalização mensal de juros. Precedentes.
III. Inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o financiamento em
análise não encerra serviço bancário, mas programa de governo em benefício de classe
estudantil específica. Precedentes do STJ.
IV. Apelação da autora parcialmente provida. Excluída a cláusula expressa de capitalização de
juros.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo para reformar a
sentença e extirpar da avença a capitalização mensal de juros.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0039525-28.2008.4.01.3400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.34.00.040106-7/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
JONATHAN SANTOS SOUSA
ADVOGADO
:
JOACIR LUCENA DA ROCHA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE ESTÁGIO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI
6.494/77. LEI REVOGADA PELA LEI 11.788/08 QUE PASSOU A REGER OS CONTRATOS
DE ESTÁGIO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE E DO GOZO DE RECESSO TRAZIDOS COM A NOVEL LEGISLAÇÃO. ILEGALIDADE DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 07 DO MINISTÉIRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
I - As disposições da Lei nº 11.788/2008, atinentes à percepção do auxílio transporte e gozo do
período de recesso de 30 (trinta) dias sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a
1 (um) ano, são extensíveis aos estagiários contratados sob a égide da Lei nº 6.494/77. Isto
porque, o art. 22 da Lei nº 11.788/2008 expressamente revogou a Lei nº 6.494/77, passando o
primeiro diploma a reger os contratos firmados ao tempo da lei revogada, como no caso em
espécie. Assim, revela-se ilegal o art. 27 da Orientação Normativa nº 07, da Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o qual excluiu os
estagiários contratados sob a égide da Lei nº 6.494/77 do recebimento de auxílio transporte e
gozo de recesso previstos na Lei nº 11.788/2008.
II - "Esta Corte Superior de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, há muito já
sedimentaram o entendimento de que não há cogitar nulidade do acórdão por ausência de
fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o Colegiado
estadual, ao fundamentar o decisum, reporta-se à sentença condenatória, ou mesmo ao parecer do Ministério Público, valendo-se da denominada fundamentação per relationem." (STJ,
HC 242.995/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).
III - Recurso de apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0023421-49.2008.4.01.3500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.35.00.023638-1/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
:
FERNANDO IUNES MACHADO E OUTROS(AS)
APELADO
:
OLINTO TEIXEIRA NETO
ADVOGADO
:
RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS
LITISCONSORTE PASSIVO
:
MUNICIPIO DE GOIANIA

3. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp
1.136.549/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010,
DJe de 21.06.2010).
4. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
5. A possibilidade de a Defensoria Pública da União receber honorários de sucumbência em decorrência de sua atuação está expressamente prevista no art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar n.
80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e na conformidade do que dispõe
a Súmula n. 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando
ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
6. Remessa oficial parcialmente provida para excluir a União da condenação em honorários
advocatícios.
7. Apelações desprovidas.
8. Sentença parcialmente reformada.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à remessa oficial e negar provimento às apelações.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0006429-40.2008.4.01.3200
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.32.00.006556-6/AM
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
JESSICA SOUZA CANDIDO E SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
:
JERONIMO JOSE SA PEIXOTO PINHEIRO
ADVOGADO
:
JERONIMO JOSE SA PEIXOTO PINHEIRO
APELADO
:
MARIA FATIMA DE OLIVEIRA MENTA
ADVOGADO
:
FERNANDO BIVAQUA DE ARAUJO SOBRINHO
EMENTA
AÇÃO MONITÓRIA. FIES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO
DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO.
I. Se o fato sobre o qual se alega cerceamento de defesa é conhecido da parte adversa desde
a proposição dos embargos à ação monitória tendo a CEF oportunidade posterior de falar no
feito, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença.
II. "Nos casos de falecimento ou invalidez permanente do estudante tomador do financiamento,
devidamente comprovados, na forma da legislação pertinente, o saldo devedor será absorvido
conjuntamente pelo Fies e pela instituição de ensino." (Art. 6º-D da Lei nº 10.260/2001, incluído
pela Lei nº 12.513/2011).
III. Conclusão da sentença pela extinção da obrigação do devedor tomador do empréstimo,
aposentado supervenientemente ao contrato por invalidez permanente, que não se censura.
IV. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0008637-85.2008.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.33.00.008638-7/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
WESLLEY FABRICIO SANTOS MASSARANDUBA
ADVOGADO
:
DANIEL MARQUES BASTOS E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
GERALDO REZENDE DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
EMENTA
AÇÃO REVISIONAL. FIES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. INAPLICABILIDADE DO CDC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500398
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PROCURADOR
APELADO
EMBARGANTE

EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. COMPROVAÇÃO. POSSE.
I - A teor do enunciado nº 266 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "o diploma
ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição
para o concurso público".
II - Sentença mantida. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0000352-55.2008.4.01.3801
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.38.01.000352-2/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UMBERTO DE OLIVEIRA MENDES
ADVOGADO
:
VANIA PAULA R. MENDES
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
RODRIGO TREZZA BORGES E OUTROS(AS)
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADJUDICADO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DECRETO-LEI N.
70/1966. REQUISITOS ATENDIDOS. TAXA DE OCUPAÇÃO.
1. A ação de imissão de posse ajuizada pelo agente financeiro contra o devedor, ou terceiro
ocupante do imóvel, é via processual adequada para reclamar a posse do imóvel adjudicado,
conforme art. 37, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/1966.
2. Comprovada a transcrição, no Registro Geral de Imóveis, da carta de adjudicação, e não
demonstrada qualquer irregularidade no procedimento de execução extrajudicial, impõe-se a
imissão da credora na posse do imóvel.
3. Registrada a carta de arrematação ou adjudicação é devida taxa mensal de ocupação, nos
termos do art. 38 do Decreto-Lei n. 70/1966.
4. Sentença confirmada.
5. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0009729-44.2008.4.01.3900
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.39.00.009755-7/PA APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.39.00.0097557/PA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MANOEL MARIA VALENTE DO CARMO
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
PATRICK RUIZ LIMA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
SUPERIOR (FIES). PERÍCIA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 121/STF. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. POSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência deste eg. TRF1 é firme no sentido da desnecessariedade de perícia técnica
em processos revisionais de contrato de financiamento estudantil - o FIES, porquanto a demanda encerra matéria eminentemente de direito" (TRF da 1ª Região: AC 004808968.2009.4.01.3300/BA, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian).
2. É legítima a adoção da Tabela Price no contrato de financiamento estudantil, notadamente
quando nele está prevista, pois constitui mera fórmula matemática que não se destina a
incorporar juros não liquidados ao saldo devedor. Precedentes: AC 002059545.2011.4.01.3500/GO, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma,

:
:
:

MARCONI SERGIO DE AZEVEDO PIMENTEIRA
LEANDRO SOUZA
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0009530-49.2008.4.01.3600
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.36.00.009530-3/MT
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
Z PORTO LIMA E CIA LTDA - ME
ADVOGADO
:
JAMILLY CASTRO DA SILVA E OUTRO(A)
APELADO
:
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
PROCURADOR
:
LUIZ FERNANDO VILLARES E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI).
CONTRATO VERBAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INDEFERIMENTO (TÁCITO) DE PROVAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Tratando-se de ação concernente ao pagamento de serviços prestados mediante contratação informal com a Administração, indispensável a prova da efetiva prestação do serviço.
2. Nulidade da sentença, suscitada pela parte autora, que se acolhe, considerando o indeferimento (tácito) de prova essencial ao esclarecimento de questões relativas à suspensão
do prazo prescricional e quanto aos fatos que embasam o pedido inicial.
3. Sentença anulada.
4. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0003995-33.2008.4.01.3700
REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.37.00.004125-2/MA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
DARLON MARTINS LIMA
ADVOGADO
:
IGHOR MIRANDA SOUZA
RÉU
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500399
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I - Nos termos do enunciado nº 365 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a
intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a
competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo
Estadual". Apesar de o enunciado sumular estar amparado em precedentes daquela Corte em
sede de conflitos de competência instaurados entre juízes federais e estaduais por ocasião da
execução de sentenças proferidas pela Justiça Estadual antes da sucessão da RFFSA pela
União, deve ser aplicado às hipóteses em que a sucessão ocorreu após a interposição do
recurso de apelação. Inaplicabilidade do enunciado nº 55 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, pelo qual "Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão
proferida por Juiz Estadual não investido de jurisdição federal", por não se referir a situações
fáticas como a ora analisada. Competência desta Corte para o exame do presente recurso de
apelação.
II - Regra fundamental nos contratos de compra e venda é a de que somente o proprietário
pode dispor de bem que alega ser seu, de modo que, se a extinta RFFSA promove licitação
para a venda de imóvel que afirma ser de sua propriedade, deve assegurar ao promitente
comprador a execução de todos os atos tendentes à transferência do domínio, que, no caso de
bem imóvel, ocorre com o registro em cartório do contrato de compra e venda (art. 1.245 do
Código Civil).
III - Não dispondo a RFFSA de título que comprove a propriedade de imóvel objeto de licitação
para compra e venda, impedindo, pois, que o vencedor do certame registre em cartório o
contrato de promessa de compra e venda, a questão somente pode ser resolvida por perdas e
danos ou pela substituição de bem imóvel com as mesmas características daquele licitado,
solução adotada na sentença recorrida.
IV - Não há sentido em realizar licitação para venda de bem imóvel e, ao mesmo tempo, não
assegurar ao vencedor do certame a concretização, por meio do registro do título em cartório,
do negócio realizado entre as partes, sendo irrelevante cláusula contratual no sentido de que
"nada poderá o promitente vendedor reclamar do promitente vendedor a qualquer tempo e a
qualquer título".
V - O prazo de trinta dias conferido pela sentença para que a extinta RFFSA, hoje sucedida
pela União, cumpra a obrigação de fazer nela imposta - substituição do bem imóvel licitado por
outro cujos documentos relativos ao domínio estejam regularizados, observadas a dimensão e
a valorização do bem - é razoável na medida em que somente será efetivada após seu trânsito
em julgado.
VI - Multa diária por descumprimento de decisão judicial somente deve ser imposta se eventualmente não for observado pela União o prazo conferido no título judicial a ser executado
futuramente. Reforma da sentença neste ponto.
VII - Fixados os honorários de sucumbência, em relação à extinta RFFSA, em 15% do valor
atribuído à causa, e, em relação ao autor, em 10% do valor conferido à demanda, observada
a necessária compensação em razão da sucumbência recíproca (art. 21 do Código de Processo Civil), não há que se falar em exorbitância do respectivo valor.
VIII - Apelação e remessa oficial, tida por interposta, às quais se dá parcial provimento (item
VI).
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela extinta RFFSA e à remessa oficial, tida por interposta..
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0008445-27.2009.4.01.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009.01.00.009413-0/PA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AGRAVANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
AGRAVADO
:
JOAO MARIA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 15 DA LEI Nº 5.010/66. DECISÃO REFORMADA.
I - Nos termos do art. 15 da Lei nº 5.010/66, nas comarcas do interior onde não funcionar Vara
da Justiça Federal, os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar, dentre
outros, os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores
domiciliados nas respectivas Comarcas.

e-DJF1 de 04.11.2013; AC 0007328-72.2008.4.01.3900/PA, Relator Desembargador Federal
João Batista Moreira, Quinta Turma, e-DJF1 de 14.01.2014; AC n. 003277429.2011.4.01.3300/BA, Relator Desembargador Federal João Batista Moreira, e-DJF1 de
16.05.2014.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.155.684/RN (sessão realizada em 12.05.2010), submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do
Código de Processo Civil), manteve o entendimento já pacificado naquele Tribunal de que, em
se tratando de crédito educativo, não se admite a capitalização mensal de juros, pois inexiste
autorização expressa por norma específica. Aplicação da Súmula 121/STF.
4. A Lei n. 12.202/2010, ao alterar a Lei n. 10.260/2001, determinou que a redução dos juros
do financiamento incida sobre o saldo devedor dos contratos do Fies já formalizados, tendo a
Resolução n. 3.842/2010 do Banco Central estabelecido que, a partir de sua publicação
(10.03.2010), a taxa efetiva de juros seria de 3,4% ao ano, a incidir sobre os contratos já em
vigor.
5. Agravo retido desprovido.
6. Sentença reformada em parte.
7. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo retido e dar parcial provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0010242-12.2008.4.01.3900
REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.39.00.010269-6/PA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
SIMONE DE LIMA ASSUNCAO DE SOUZA
ADVOGADO
:
ROSIVALDO BATISTA FILHO E OUTRO(A)
RÉU
:
UNIVERSIDADE DA AMAZONIA - UNAMA
ADVOGADO
:
LEILA MASOLLER WENDT E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - PA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EXTEMPORÂNEA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO NO CALENDÁRIO ESCOLAR. ÓBICE AFASTADO. SENTENÇA
MANTIDA.
I - Assente nesta Corte o entendimento de não ser razoável impedir a realização de matrícula
em instituição de ensino superior apenas pela não observância dos prazos fixados em calendário escolar, ainda mais quando a sua efetivação não representa prejuízo algum para
terceiros.
II - O transcurso de lapso de tempo superior a 9 anos desde a concessão de medida liminar
que assegurou ao(à) impetrante a renovação de matrícula consolida situação de fato cuja
desconstituição não se recomenda, devendo ser perpetuados os efeitos jurídicos dela decorrentes.
III - Sentença mantida. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0019235-55.2008.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.99.019376-3/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
:
ANTONIO RIBEIRO NERY
ADVOGADO
:
RITA DE CASSIA LACERDA B BARRETO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA DE IMÓVEL POR MEIO DE
LICITAÇÃO. REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE DOMÍNIO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500400
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III. Pedido recursal atinente ao reconhecimento da ilegalidade da capitalização mensal de juros
não conhecido, por carência de interesse recursal, porquanto a sentença lhe foi favorável no
ponto.
IV. Agravo retido não conhecido (item I). Apelação parcialmente conhecida e no ponto provida
(item III).
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente da apelação e no ponto lhe
dar provimento.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0023026-32.2009.4.01.3400
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2009.34.00.023157-2/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
KATIA CILENE COSTA MATIAS MEDEIROS
ADVOGADO
:
MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - DF
EMBARGANTE
:
UNIAO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0026677-72.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.027191-5/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
NIRVANA RIBEIRO VELOSO
ADVOGADO
:
IMARA DALONI PEREIRA DA SILVA
APELADO
:
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIARIOS ANTAQ
ADVOGADO
:
ARISTARTE GONCALVES LEITE JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA REPROVADA NA PROVA DISSERTATIVA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA JUNTAMENTE COM A RESPOSTA DA RÉ. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A apresentação da documentação, cuja exibição foi requerida pela parte autora, junto com a
resposta oferecida pela ré, dá ensejo à extinção do processo com resolução do mérito, pelo
reconhecimento do pedido.
2. Estando a lide devidamente instruída, é possível o julgamento do mérito, conforme autoriza
o disposto no art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil,
3. Apelação provida.
4. Pedido julgado procedente.

II - Não se confundindo as ações de execução de acórdão exarado pelo Tribunal de Contas da
União com os executivos fiscais a que se refere o art. 15 da Lei nº 5.010/66, que se consubstanciam em ações judiciais para cobrança de Dívida Ativa da União e de suas autarquias
e são regidos pela Lei nº 6.830/80, não há que se falar em competência da Justiça Estadual
para seu processamento e julgamento. Reforma da decisão que declinou da competência em
favor da Comarca de Novo Progresso/PA, foro de domicílio do executado e no qual não há Vara
da Justiça Federal.
III - Agravo de instrumento a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0002796-66.2009.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.002803-8/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
CARLA PATRICIA PEREIRA ALVES
ADVOGADO
:
MARA DINIZ MARQUES E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0013501-26.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.013585-1/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
MARIA RAFAELLA FLORES BRANDAO LEAO
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO E OUTROS(AS)
EMENTA
AÇÃO DE COBRANÇA. FIES. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. REDUÇÃO DOS JUROS
PARA 3,4% ANUAIS. POSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
I. Não se conhece de agravo retido se a sua apreciação não foi requerida nas razões de
apelação, na forma do art. 523, § 1º, do CPC.
II. V. "(...) 1. A Lei n. 12.202/2010, ao alterar a Lei n. 10.260/2001, determinou que a redução
dos juros do financiamento incida sobre o saldo devedor dos contratos do Fies já formalizados,
tendo a Resolução n. 3.842/2010 do Banco Central estabelecido que, a partir de sua publicação (10.03.2010), a taxa efetiva de juros seria de 3,4% a.a (três vírgula quatro por cento
ao ano) a incidir sobre os contratos já em vigor. (...)".(AC 0004373-59.2007.4.01.3300/BA, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.96 de
02/05/2012).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500401
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ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0035533-25.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.036419-6/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
NIRVANA RIBEIRO VELOSO
ADVOGADO
:
IMARA DALONI PEREIRA DA SILVA E OUTRO(A)
APELADO
:
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIARIOS ANTAQ
ADVOGADO
:
VIVIANE AMARAL SOUZA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. CANDIDATA REPROVADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A anulação de questão de prova ou alteração de pontuação pelo Poder Judiciário somente
tem lugar em caso de flagrante ilegalidade na sua elaboração ou avaliação, por parte da banca
examinadora, sem o respeito às normas veiculadas no edital.
2. Na hipótese, pretendendo a autora a modificação da nota que lhe foi atribuída pela banca
examinadora, na prova discursiva, na qual não obteve pontuação suficiente para aprovação, a
alteração dessa avaliação, pelo Judiciário, sem a demonstração de erro de avaliação ou
desrespeito ao edital, representaria indevida ingerência na esfera administrativa.
3. Sentença mantida.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0002868-44.2009.4.01.3500
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.35.00.002919-0/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E
CULTURA - ASOEC
ADVOGADO
:
FLAVIA MARINHO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
:
RODRIGO FARIA BASTOS CAMPOS
ADVOGADO
:
WELINGTON PEREIRA TELES E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - GO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA CONCOMITANTE EM DISCIPLINAS QUE APRESENTAM, ENTRE SI, RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA/PRÉ-REQUISITO. POSSIBILIDADE.
I - A emissão de certidão atestando a conclusão de curso de graduação, decorrente do
cumprimento de sentença concessiva da segurança, não impede a interposição de recurso de
apelação pela instituição de ensino para questionar a (im)possibilidade de realização de matrícula concomitante em disciplinas que entre si apresentam relação de pré-requisito. Alegação
de litigância de má-fé afastada.
II - Assente nesta Corte o entendimento de ser possível se assegurar ao aluno que se encontra
na iminência de concluir curso superior o direito de realizar matrícula concomitante em disciplinas que apresentem, entre si, relação de dependência/pré-requisito, desde que ausentes
incompatibilidade de horários e prejuízo à sua formação acadêmica.
III - Sentença confirmada. Remessa oficial e recurso de apelação aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação e julgar procedente o pedido.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0032175-52.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.032772-9/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
JULIO CESAR JEHA
ADVOGADO
:
MARCOS MELLO FERREIRA PINTO E OUTROS(AS)
APELADO
:
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO - CNPQ E OUTRO(A)
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. BOLSA CAPES/CNPQ. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. VALIDADE. SUPORTE LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
I - A situação de regularidade fiscal é exigência válida para a prévia concessão de bolsa
CAPES/CNPq, prevista em ato infralegal (item 3.2, letra 'a', da Portaria n. 15/2005 do Ministério
da Educação), a teor do art. 6º da Lei nº 10.522/2002, sem que isso importe cobrança
coercitiva de tributos, porquanto a adesão aos programas não constitui óbice à continuidade do
exercício da profissão do Impetrante, que é professor da UFMG.
II - "Esta Corte Superior de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, há muito já
sedimentaram o entendimento de que não há cogitar nulidade do acórdão por ausência de
fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o Colegiado
estadual, ao fundamentar o decisum, reporta-se à sentença condenatória, ou mesmo ao parecer do Ministério Público, valendo-se da denominada fundamentação per relationem." (STJ,
HC 242.995/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).
III - Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0034115-52.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.034720-0/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
JOSE EURIPEDES DA SILVA
ADVOGADO
:
JAIME DE OLIVEIRA
APELADO
:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. QUERELA
NULLITATIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO APRECIADA NA SENTENÇA CUJA NULIDADE REQUER O AUTOR/APELANTE SEJA DECLARADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I - A querela nullitatis é admitida para a hipótese de decisão judicial desfavorável ao réu em
processo que correu à sua revelia, seja por ausência de citação, seja por sua nulidade, bem
como para questionar outros vícios insanáveis em decisão judicial transitada em julgado que a
torne juridicamente inexistente.
II - Hipótese dos autos em que não se fazem presentes os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de nulidade de sentença, por já ter sido debatida nos autos do processo em
que proferida a sentença, cuja nulidade requer o apelante, a questão relativa à sua (i)legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual.
III - Precedente desta Corte na AC 0002874-43.2012.4.01.3307/BA, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL HILTON QUEIROZ, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.106 de 11/12/2012.
IV - Recurso de apelação a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500402
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Numeração Única: 0004447-27.2009.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.35.00.004501-2/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
CLEIDE STELLA JESUS COSTA PINTO BORGES E OUTROS(AS)
APELADO
:
GISELE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
ENIL HENRIQUE DE SOUZA NETO E OUTROS(AS)
EMENTA
AÇÃO REVISIONAL. FIES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o julgamento do REsp
1.155.684/RN, definido como parâmetro para o julgamento de feitos repetitivos, previstos na Lei
11.672/2008, firmou-se no sentido da não admissão da capitalização de juros nos contratos
firmados no âmbito do FIES, mesmo que expressamente avençada.
II. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0010465-37.2009.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.00.010869-5/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
:
GABRIEL TENSOL RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
:
TIAGO COSTA CAMILO E OUTROS(AS)
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 14A VARA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMA DE COTAS. CONSTITUCIONALIDADE. FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
I. Comprovada a desnecessariedade da dilação probatória requerida, não se censura a decisão
vergastada que acertadamente indeferiu o pleito, dentro do livre convencimento motivado do
juiz, destinatário das provas, afastada a alegação de cerceamento de defesa. Agravo retido
conhecido e não provido.
II. "4. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 'erradicar a pobreza
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" (art. 3º, III, da Constituição).
Nesse rumo, os direitos e garantias expressos na Constituição "não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte' (art. 5º, § 2º). A Constituição, ao proteger os direitos
decorrentes do regime e dos princípios, "evidentemente consagrou a existência de direitos
fundamentais não-escritos, que podem ser deduzidos, por via de ato interpretativo, com base
nos direitos fundamentais do 'catálogo', bem como no regime e nos princípios fundamentais da
nossa Lei Suprema" (Ingo Wolfgang Sarlet). 5. É o caso da necessidade de discriminação
positiva dos negros e índios, cuja desigualdade histórica é óbvia, dispensando até os dados
estatísticos, além de reconhecida expressamente pela Constituição ao dedicar-lhes capítulos
específicos. Não se trata de discriminar com base na raça. A raça é apenas um índice, assim
como a circunstância de estudar em escola pública. O verdadeiro fator de discriminação é a
situação social que se esconde (melhor seria dizer 'que se estampa') atrás da raça e da
matrícula em escola pública. Há um critério imediato - a raça - que é apenas meio para
alcançar o fator realmente considerado - a inferioridade social. 6. Nas ações afirmativas não é
possível ater-se a critérios matemáticos, próprios do Estado liberal, que tem como valores o
individualismo e a igualdade formal. Uma ou outra 'injustiça' do ponto de vista individual é
inevitável, devendo ser tolerada em função da finalidade social (e muitas vezes experimental)
da política pública." (AC 0014187-45.2010.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJF1 p.608 de 30/09/2011).
III. Recentemente o STF firmou a constitucionalidade das cotas universitárias (ADPF nº 186/DF).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500403

IV. Conclusão da sentença vergastada mantida com apoio na aplicação da teoria do fato
consumado. É que desde julho de 2009, por força de medida liminar judicial proferida em sede
de agravo de instrumento (fls. 145/147), confirmada por sentença, cursa o autor a graduação
de Medicina na UFMG, estando em vias de concluir, por presunção, o curso, conjectura fática
cuja desconstituição não se recomenda, sob pena de prejuízo ímpar ao impetrante, desproporcional por conseguinte. Precedentes.
IV. Na condenação em honorários de advogado o julgador deve observar a regra dos §§ 3º e
4º do art. 20 do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar
de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Assim, mantenho a verba honorária fixada
na sentença.
V. Agravo retido e apelos conhecidos e não providos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo retido e aos
apelos.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Numeração Única: 0003171-28.2009.4.01.3801
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2009.38.01.003195-7/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG
PROCURADOR
:
RICARDO CALAZANS MARQUES
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
ANDRE ROBALINHO DE ALBUQUERQUE E MELLO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
OS MESMOS
APELADO
:
DANIEL LUIS DE MOURA
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator não está
obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que
produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a
convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0002152-78.2009.4.01.3803
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2009.38.03.002184-4/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
AURELIO PASSOS SILVA
APELADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
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PROCURADOR
APELADO
LITISCONSORTE PASSIVO
LITISCONSORTE PASSIVO
PROCURADOR
REMETENTE

Numeração Única: 0005737-41.2009.4.01.3803
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.38.03.005854-1/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
RAFAEL ASSED DE CASTRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
OLINDA DOS SANTOS
ADVOGADO
:
RAFAEL VILELA DE MOURA
APELADO
:
MUNICIPIO DE UBERLANDIA
PROCURADOR
:
ANA ROSA LEITE DE OLIVEIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto a União quanto o Estado e o Município ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo de ação mediante a qual se busca o fornecimento de medicamento imprescindível à
manutenção da saúde de pessoa carente, portadora de doença grave. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Assim, conclui-se que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o
acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não
podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei
n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos
entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à
pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos
como exigíveis deles de forma solidária.
3. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp
1.136.549/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010,
DJe de 21.06.2010).
4. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
5. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento às apelações e à remessa oficial, tida por interposta.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0013953-88.2009.4.01.3803
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.03.008593-6/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
FREDERICO PELLUCCI
APELADO
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
JOAO LUCAS ALBUQUERQUE DAUAD E OUTRO(A)
APELADO
:
MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
PROCURADOR
:
ANA ROSA LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG

:
:
:
:
:
:

CLEBER EUSTAQUIO NEVES
APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES
MUNICIPIO DE UBERLANDIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU
ADRIANA MAIA VENTURINI
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator não está
obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que
produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a
convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0005228-13.2009.4.01.3803
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2009.38.03.005291-0/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
JOSE MARIA BRITO DOS SANTOS
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
ANDRE SALES MOREIRA
APELADO
:
MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
PROCURADOR
:
ANA ROSA LEITE DE OLIVEIRA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
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ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0006162-59.2009.4.01.4000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.40.00.006223-9/PI
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DO PIAUI
PROCURADOR
:
JOAO EMILIO FALCAO COSTA NETO
APELADO
:
ELZANIR MARIA SOUSA FIALHO
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0025682-05.2009.4.01.4000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2009.40.00.009106-5/PI
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELANTE
:
ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR
:
ERLLS MARTINS CAVALCANTI
APELADO
:
OS MESMOS
APELADO
:
MUNICIPIO DE TERESINA - PI
PROCURADOR
:
JULIO CESAR DA SILVA CARVALHO
APELADO
:
ESTADO DO PIAUI
PROCURADOR
:
JOAO EMILIO FALCAO COSTA NETO
APELADO
:
MANOEL GOMES VILARINDO
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - PI
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as

EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto a União quanto o Estado e o Município ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo de ação mediante a qual se busca o fornecimento de medicamento imprescindível à
manutenção da saúde de pessoa carente, portadora de doença grave. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Assim, conclui-se que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o
acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não
podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei
n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos
entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à
pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos
como exigíveis deles de forma solidária.
3. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com
o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à
realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp 1.136.549/RS, Relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe de 21.06.2010).
4. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
5. Apelações e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento às apelações e à remessa oficial.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0004222-59.2009.4.01.4000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2009.40.00.004274-4/PI
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MUNICIPIO DE TERESINA - PI
PROCURADOR
:
JULIO CESAR DA SILVA CARVALHO
APELANTE
:
ESTADO DO PIAUI
PROCURADOR
:
SOSTENES CAMILO MAGALHAES COSTA
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
OLINDA RODRIGUES DA SILVA
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PI
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
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alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0000491-37.2009.4.01.4200
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.42.00.000491-0/RR
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
CRISTIAN RAFAEL DIAS ALTOE
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE
ENSINO MÉDIO. APRESENTAÇÃO ANTES DO INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSOLIDADO.
I - A concessão de medida liminar satisfativa, em regra, não conduz à extinção do processo
sem resolução de mérito por superveniente falta de interesse, sob pena de, em se adotando
conclusão em sentido contrário, retornarem as partes à situação de fato existente antes da
submissão da controvérsia ao Poder Judiciário. Preliminar de perda de objeto suscitada pelo
Ministério Público Federal afastada.
II - Assente nesta Corte e no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de ser
possível a realização de matrícula de aluno que, embora não apresente certificado de conclusão de ensino médio no respectivo ato, o faz antes do início do período letivo.
III - O lapso de tempo decorrido desde a concessão de medida liminar que assegurou ao
impetrante a realização de matrícula (cinco anos), somada à comprovação de que concluído o
ensino médio, consolida situação de fato cuja desconstituição não se recomenda.
IV - Remessa oficial e recurso de apelação aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0000879-75.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
LUCAS RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
:
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Tanto a União quanto o Estado e o Município ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo de ação mediante a qual se busca o fornecimento de medicamento imprescindível à
manutenção da saúde de pessoa carente, portadora de doença grave. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais
graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação deEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500406

corrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como
parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser
resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode
ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente
garantidos como exigíveis deles de forma solidária.
3. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp
1.136.549/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010,
DJe de 21.06.2010).
4. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0002544-20.2010.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 2010.35.00.000640-8/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
GRACIELE LOPES DA COSTA ALVES
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tanto a União quanto o Estado e o Município ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo de ação mediante a qual se busca o fornecimento de medicamento imprescindível à
manutenção da saúde de pessoa carente, portadora de doença grave. Preliminar rejeitada.
2. O fornecimento do medicamento pleiteado, por força do cumprimento da decisão que deferiu
a antecipação da tutela, bem como a superveniente cura da parte autora, não enseja a extinção
do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.
3. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais
graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como
parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser
resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode
ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente
garantidos como exigíveis deles de forma solidária.
4. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp
1.136.549/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010,
DJe de 21.06.2010).
5. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
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6. A possibilidade de a Defensoria Pública da União receber honorários de sucumbência em
decorrência de sua atuação está expressamente prevista no art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e na conformidade do que dispõe a Súmula n. 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença".
7. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida, para excluir a União da condenação em honorários advocatícios.
8. Apelação desprovida.
9. Sentença parcialmente reformada.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à remessa oficial, tida por interposta, e negar provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0006901-43.2010.4.01.3500
REEXAME NECESSÁRIO N. 2010.35.00.002406-7/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
CRISTIANE LEMES RODRIGUES
ADVOGADO
:
LUCIANO ALVES BATISTA FRANCO
RÉU
:
FACULDADE PADRAO
ADVOGADO
:
NILSON PEDRO DA SILVA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
JOAO PAULO RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
:
LUIZ FERNANDO DIAS RODRIGUES
ADVOGADO
:
ANA PAULA RODRIGUES DA CUNHA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO. EXPEDIÇÃO. COBRANÇA DE TAXA: IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I - Assente nesta Corte o entendimento de ser ilegal a cobrança de taxa para expedição de
diploma de conclusão de curso superior.
II - Sentença mantida. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0045838-25.2010.4.01.3500/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
WEBERSON JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
GISELLE DA CUNHA MENEZES E OUTROS(AS)
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
ALLINNY GRACIELLY DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
:
APEMAT CREDITO IMOBILIARIO S/A
ADVOGADO
:
THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADA. DECRETO-LEI N. 70/1966.
1. Conforme já decidiu esta Turma, "não há ilegalidade na nomeação unilateral do agente
fiduciário devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil nos contratos firmados no
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, ex vi do disposto no art. 30, I, § 2º, do DL 70/66"
(AC 2000.36.00.005306-8/MT - Relator Juiz Federal Moacir Ferreira Ramos (Convocado) - DJ
de 23.04.2007, p. 63).
2. Rejeitada a alegação de que a alienação do imóvel se deu por preço vil, quando o agente
financeiro, por intermédio do agente fiduciário, observou o que dispõem o art. 32 e parágrafos,
do Decreto-Lei n. 70/1966, e a alienação se deu de acordo com o valor indicado no laudo de
avaliação, que é superior ao da dívida e ao quantum indicado no Documento Único de Arrecadação Municipal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500407

3. Comprovado, nos autos, que o procedimento de execução extrajudicial observou as normas
previstas no Decreto-Lei n. 70/1966, não merece acolhimento a alegação de vícios apontados
pelo mutuário inadimplente, tanto mais que foi regularmente notificado para purgar a mora, bem
como do leilão levado a efeito pela parte credora.
4. Sentença mantida.
5. Apelação do autor não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0002805-67.2010.4.01.3602/MT
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
THALITA TONIAL PAULETTO
ADVOGADO
:
TIAGO REZENDE SAVIAN
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 5A VARA CIVEL DA COMARCA
DE RONDONOPOLIS - MT
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. GUARDA DO SÁBADO. PRETENSÃO DE ABONO DE
FALTAS. DEFERIMENTO DA LIMINAR, CONFIRMADA PELA SENTENÇA. SITUAÇÃO DE
FATO CONSOLIDADA.
1. Embora a Constituição Federal proteja a liberdade de crença e de exercício de culto
religioso, "não prescreve, em nenhum momento, o dever estatal de facilitar, propiciar, promover
o exercício ou o acesso às prescrições, ritos e rituais de cada religião", razão por que a
jurisprudência "assegura a liberdade de crença como direito individual do cidadão, sob a
condição de que não ofenda o interesse público, ou seja, que não seja invocado para a isenção
de obrigação legal a todos imposta" (AMS - Numeração Única: 0005365-94.2010.4.01.3500/GO
- Relatora Desembargadora Federal Selene de Almeida - e-DJF1 de 25.03.2011, p. 284).
2. Tendo sido deferida medida liminar em junho de 2010, no entanto, acha-se consolidada a
situação de fato, cuja desconstituição não se recomenda, pois a impetrante já deve ter concluído o curso respectivo.
3. Sentença confirmada, por esse fundamento.
4. Apelação e remessa oficial desprovida
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0005692-21.2010.4.01.3700
REEXAME NECESSÁRIO N. 2010.37.00.001227-2/MA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
JOSIVAN DE JESUS SOARES VIEGAS
ADVOGADO
:
ADILSON TEODORO DE JESUS
RÉU
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO: NÃO APRESENTAÇÃO. MATRÍCULA: IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSOLIDADO.
I - Nos termos do disposto no art. 44, II, da Lei nº 9.394/96, os cursos de graduação em nível
superior são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo, de modo que legítima a conduta de instituição
de ensino superior em recusar a matrícula de aluno que ainda não concluiu o ensino médio.
II - Legítima, ainda, a conduta da instituição de ensino em recusar a matrícula de aluno que não
comprova a conclusão do ensino médio, embora assim afirme, mas apenas apresenta declaração da instituição de ensino informando ainda não ter expedido o respectivo certificado de
conclusão por existirem notas pendentes de lançamento, hipótese dos autos.
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ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0010615-72.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
ALAN LOURENCO NOGUEIRA
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
PROCURADOR
:
FERNANDA PEREIRA BARBOSA
APELADO
:
MARIA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
:
ABNER PEREIRA MOURA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto a União quanto o Estado e o Município ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo de ação mediante a qual se busca o fornecimento de medicamento imprescindível à
manutenção da saúde de pessoa carente, portadora de doença grave. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais
graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como
parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser
resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode
ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente
garantidos como exigíveis deles de forma solidária.
3. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com
o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à
realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp 1.136.549/RS, Relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe de 21.06.2010).
4. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
5. Apelações e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento às apelações e à remessa oficial.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0013350-78.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
RAFAEL ASSED DE CASTRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELANTE
:
MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
PROCURADOR
:
LUIZ GUSTAVO DAHER LEITE

III - O lapso de tempo decorrido desde a prolação do ato judicial que assegurou ao impetrante
a realização de matrícula (superior a quatro anos) consolida situação de fato cuja desconstituição não se recomenda.
IV - Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0050911-48.2010.4.01.3800/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JULIANA SARAIVA MOREIRA
ADVOGADO
:
ADRIANO DE CASTRO ANTONIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGA. ABERTURA DE NOVO PROCESSO
SELETIVO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO ESTABELECIDO POR ESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, DESPROVIDAS.
1. A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação, senão expectativa de direito.
O surgimento de vaga e a abertura de novo processo seletivo para provê-la, dentro do prazo
de validade do certame anteriormente realizado, dá ensejo ao direito à nomeação do candidato
aprovado. Precedentes.
2. Sentença confirmada.
3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000748659.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
ALAN LOURENCO NOGUEIRA E OUTROS(AS)
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
:
FREDERICO PELLUCCI
APELADO
:
MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
PROCURADOR
:
ANA ROSA LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator não está
obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que
produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a
convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500408

408

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
APELADO
DEFENSOR
EMBARGANTE

4. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
5. A possibilidade de a Defensoria Pública da União receber honorários de sucumbência em
decorrência de sua atuação está expressamente prevista no art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e na conformidade do que dispõe a Súmula n. 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença".
6. Remessa oficial parcialmente provida para excluir a União da condenação em honorários
advocatícios.
7. Apelações desprovidas.
8. Sentença parcialmente reformada.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial
provimento à remessa oficial e negar provimento aos recursos de apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0013494-43.2010.4.01.4000/PI
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
LILIA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO
:
ANA RAQUEL PINTO GUEDES FERREIRA E OUTROS(AS)
APELADO
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - FUFPI
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICAÇÃO. INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME ANTE A
REPROVAÇÃO NA PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. PREVISÃO
EDITALÍCIA DE QUE REFERIDA ETAPA SERIA TÃO-SOMENTE CLASSIFICATÓRIA. PREVISÃO EM RESOLUÇÃO INTERNA DA IES NO SENTIDO DE QUE A MENCIONADA FASE
NÃO SERIA ELIMINATÓRIA. ILEGALIDADE.
I - Não se antevê perda do objeto ante a realização de uma nova prova de proficiência em
Inglês para ingresso no Mestrado cujo resultado foi a reprovação da Impetrante. É que o pedido
do presente mandamus é a nulidade do ato administrativo que desligou a Impetrante da
seleção do Mestrado ante a reprovação na prova de língua estrangeira sob a causa de pedir de
que a prova de proficiência em Inglês é meramente classificatória, argumento que, uma vez
acolhido, importa procedência do pleito, incólume, por conseguinte, o interesse de agir. Sentença anulada por error in procedendo.
II - Com apoio no princípio da causa madura, disposto no art. 515, § 3º, do CPC, diploma legal
aplicável subsidiariamente ao procedimento sumário do mandado de segurança, passa-se ao
exame do mérito, porquanto o processo se encontra pronto para imediato julgamento, já que
versa matéria exclusivamente de direito.
III - Ante disposição expressa do Edital do Certame para Ingresso no curso de Mestrado de que
a prova de Proficiência em Língua Inglesa será tão-somente classificatória, não há que se
cogitar em eliminação de candidato do certame por reprovação nessa etapa da seleção.
IV - Muito embora o § 1º do art. 24 da Resolução nº 189/2007, parte final, preveja a possibilidade de reprovação na etapa da proficiência em Língua Estrangeira, oportunizada a
repetição do exame, tal previsão há de ser compatibilizada com a parte primeira, do mesmo
dispositivo, que reza que a referida etapa do certame não será eliminatória. Assim, a exegese
conciliatória diz que será possível repetir a prova de Língua Estrangeira acaso o rendimento na
etapa seja insatisfatório, sem que isso implique na eliminação do certame, porquanto, repita-se,
a prova de proficiência em língua estrangeira não é eliminatória.
V - Ato administrativo que eliminou a candidata do certame para ingresso no curso de Mestrado, uma vez reprovada na prova de proficiência em Língua Inglesa, reveste-se de ilegalidade.
VI - Apelação provida. Sentença Cassada. Segurança concedida. Reingresso no curso de
Mestrado.

:
:
:

BRUNA MARQUES DE FREITAS
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Numeração Única: 0002694-53.2010.4.01.4000
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2010.40.00.000830-6/PI
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELANTE
:
HOSPITAL SAO MARCOS
ADVOGADO
:
LORENA FREITAS DE SOUSA E OUTROS(AS)
APELANTE
:
ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR
:
ERLLS MARTINS CAVALCANTI
APELADO
:
AURELIANO JOSE DA SILVA
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - PI
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tanto a União quanto o Estado e o Município ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo de ação mediante a qual se busca o fornecimento de medicamento imprescindível à
manutenção da saúde de pessoa carente, portadora de doença grave. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais
graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como
parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser
resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode
ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente
garantidos como exigíveis deles de forma solidária.
3. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com
o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à
realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp 1.136.549/RS, Relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe de 21.06.2010).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500409
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III - O inadimplemento da obrigação, por si só, não configura violação de lei apta a ensejar a
responsabilização dos sócios e o redirecionamento da execução nas lides que tratam de
cobrança de dívidas referentes ao FGTS, uma vez que a hipótese não comprova abuso da
personalidade jurídica, fraude ou má-gestão na atividade empresarial. Precedentes desta Corte
e do STJ.
IV - "Indício de dissolução irregular da sociedade, não é, por si só, apto a ensejar a responsabilidade
pessoal dos sócios, já que se depreende pela interpretação do art. 50 do CC que sua aplicação
depende da verificação de que a personalidade jurídica esteja sendo utilizada com abuso de direito
ou fraude nos negócios e atos jurídicos. (AgRg no REsp 1378736/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 05/05/2014)
V - Dessa forma, entendo que a orientação deve ser mantida, mesmo diante do fato de constar
o nome do sócio da pessoa jurídica executada como corresponsável pelas contribuições cobradas, uma vez que, mesmo havendo presunção relativa na CDA, tal presunção não se
sobrepõe ao entendimento predominante, em favor do embargante, de que a sua responsabilização, em casos de execução da pessoa jurídica, somente se configura plausível quando
houver excesso de mandato ou infringência à lei, não sendo considerado como suficiente à
responsabilização o não recolhimento das contribuições ou o indício de dissolução irregular.
VI - Apelação da Caixa Econômica Federal a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 04.08.2014.
Juíza Federal HIND GHASSAN KAYATH
Relatora Convocada
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0052544-96.2011.4.01.3400/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
ALVARO TREMEA
ADVOGADO
:
IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - DF
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO
FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. SUBMISSÃO DO
CANDIDATO A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO, POR PARTE DO DEMANDANTE, APTO A
AUTORIZAR O EXAME DA MATÉRIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A exigência de avaliação psicológica em concurso público é legal e constitucional.
2. A matéria tem sido reiteradamente decidida neste Tribunal, prevalecendo o entendimento
que condiciona o prosseguimento no concurso público à realização de novo exame, sem a
exigência de determinado perfil profissiográfico, de caráter sigiloso.
3. Hipótese em que a sentença apenas declarou a nulidade da avaliação psicológica, sem
determinar a necessária submissão do candidato a novo exame.
4. A parte interessada, por seu turno, nada arguiu, no ponto, de modo que não há como
avançar na questão em face da inexistência de recurso próprio a autorizar o conhecimento da
matéria.
5. Apelação e remessa oficial providas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação e à remessa oficial.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
REEXAME NECESSÁRIO N. 0002582-92.2011.4.01.3501/GO
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
JOAO FELIPE GONCALVES VILLANI
ADVOGADO
:
WASHINGTON CLEIO DE CARVALHO E OUTROS(AS)
RÉU
:
UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV
ADVOGADO
:
CHRISTIANO BITTAR E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LUZIANIA - GO

ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao apelo e cassar a sentença,
conceder a segurança, anular o Ofício Nº 15/10 - MCS/CCS (fl. 12), e determinar a reinserção
da apelante no curso de Mestrado requerido, desde que o único empecilho para o desiderato
seja a reprovação na etapa de proficiência em Língua Inglesa.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 002065281.2011.4.01.3300/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
:
ANDRE MONTEIRO DO REGO
APELANTE
:
MUNICIPIO DO SALVADOR - BA
PROCURADOR
:
MANOELZITA ROCHA DE OLIVEIRA
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
OS MESMOS
APELADO
:
ESTER DE SOUZA PORTO SENA
ADVOGADO
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - BA
EMBARGANTE
:
ESTADO DA BAHIA
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator não
está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0001881-22.2011.4.01.3311/BA
Processo na Origem: 18812220114013311
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
RELATOR(A)
: JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH (CONV.)
APELANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADOS
: LAVÍNIA MARIA DUARTE CARVALHO E OUTROS
APELADO
: JOSÉ ODUQUE TEIXEIRA
ADVOGADO
: EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DE VERBAS RELATIVAS AO
FGTS. EMPRESA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 353 DO STJ.
I - A teor do enunciado de Súmula n. 353 do STJ - "As disposições do Código Tributário
Nacional não se aplicam às contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".
II - Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal para cobrança de contribuições
devidas ao FGTS a sócio da pessoa jurídica executada, em função da inaplicabilidade do art.
135, III, do CTN. Precedentes desta Corte e do e. STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500410
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA
EM PERÍODO APTO À REALIZAÇÃO DO SEMESTRE LETIVO. VEDAÇÃO DA REMATRÍCULA POR EXTEMPORANEIDADE. ARBITRARIEDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. PRESTÍGIO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA RELATIVIZADA. FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO.
I - Muito embora a legislação permita a vedação, pela instituição de ensino superior privada, de
matrícula de aluno inadimplente, referido óbice, contudo, deverá pautar-se na razoabilidade e
proporcionalidade da medida, sob pena de burla ao princípio da legalidade, a que a autonomia
universitária se subsume, porquanto não é absoluta. Assim, é ilegal o óbice à matrícula de
aluno que renegociou e quitou a dívida em período apto à realização do semestre letivo,
embora escoado o prazo do calendário acadêmico para o requerimento do ato, prestigiado o
direito à educação, que tem sede constitucional. Precedentes.
II - Noutra parte, concedido o pedido liminar que garantiu, em dezembro de 2011, a matrícula
do Impetrante no 4º período do curso de Direito, confirmada por sentença, a essa altura a
Requerente já colou grau ou está em vias de fazê-lo, consolidada uma situação de fato que
deve ser prestigiada. Precedentes.
III - Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
REEXAME NECESSÁRIO N. 0002792-40.2011.4.01.3600/MT
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
ADAO CATARINO DE CAMPOS
ADVOGADO
:
BRAZ PAULO PAGOTTO
RÉU
:
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT / UNIVAG
ADVOGADO
:
ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMENTA
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA RELATIVA A CURSO ANTERIOR. ABANDONO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO
DIVERSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I - Nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/99, "os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual".
II - A possibilidade de recusa de renovação de matrícula a aluno inadimplente não prevalece na
hipótese em que a inadimplência se verifica em relação a curso anterior cursado na mesma
instituição de ensino e não mais freqüentado pelo impetrante.
III - Sentença mantida. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 001135332.2011.4.01.3801/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
LUCAS PINHEIRO DE OLIVEIRA SENA
APELANTE
:
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG
PROCURADOR
:
RICARDO CALAZANS MARQUES
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
MIRACI CIZINIA MAIA BATISTA
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500411

EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0014410-58.2011.4.01.3801/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
PROCURADOR
:
RICARDO CALAZANS MARQUES
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
LUCAS PINHEIRO DE OLIVEIRA SENA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
LIDIA NUNES SILVA TAJIMA
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA - MG
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Tanto a União quanto o Estado e o Município ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo de ação mediante a qual se busca o fornecimento de medicamento imprescindível à
manutenção da saúde de pessoa carente, portadora de doença grave. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais
graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como
parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser
resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode
ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente
garantidos como exigíveis deles de forma solidária.
3. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp
1.136.549/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010,
DJe de 21.06.2010).
4. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
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5. A possibilidade de a Defensoria Pública da União receber honorários de sucumbência em
decorrência de sua atuação está expressamente prevista no art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e na conformidade do que dispõe a Súmula n. 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença".
6. Remessa oficial e apelações desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial e às apelações.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 001598504.2011.4.01.3801/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG
PROCURADOR
:
RICARDO CALAZANS MARQUES
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
DEBORA VAL LEAO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
JESUS LOPES
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 001616350.2011.4.01.3801/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTRO(A)
PROCURADOR
:
MARIANA SANTOS DE BRITO ALVES
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
WELLINGTON BUZINARI MARQUES
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500412

EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000127655.2011.4.01.3803/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
RAFAEL ASSED DE CASTRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
PROCURADOR
:
ANA ROSA LEITE DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
APELADO
:
MARIA FERREIRA RIBEIRO
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000451652.2011.4.01.3803/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
PROCURADOR
:
ANA ROSA LEITE DE OLIVEIRA
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
NILTON DE OLIVEIRA PEREIRA
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APELANTE
PROCURADOR
APELADO
DEFENSOR
REMETENTE

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0002413-63.2011.4.01.4000/PI
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
LUIS ALVES DE MOURA
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
LITISCONSORTE PASSIVO
:
HOSPITAL SAO MARCOS SOCIEDADE PIAUIENSE DE
COMBATE AO CANCER
ADVOGADO
:
JOAQUIM BARBOSA DE ALMEIDA NETO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - PI
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto a União quanto o Estado e o Município ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo de ação mediante a qual se busca o fornecimento de medicamento imprescindível à
manutenção da saúde de pessoa carente, portadora de doença grave. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Assim, conclui-se que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o
acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não
podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei
n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos
entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à
pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos
como exigíveis deles de forma solidária.
3. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp
1.136.549/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010,
DJe de 21.06.2010).
4. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
5. Apelações e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento às apelações e à remessa oficial.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006812-38.2011.4.01.4000/PI
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - FUFPI
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOAO DUTRA DE ARAUJO NETO
ADVOGADO
:
TIAGO DE MELO LIMA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - PI
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. APROVEITAMENTO
EXTRAORDINÁRIO DE ESTUDOS. IMINENTE POSSE EM CARGO PÚBLICO DE NÍVEL
SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NORMA RESTRITIVA DA IES.
AFASTAMENTO POR ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO.

:
:
:
:
:

UNIAO FEDERAL
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
ROMILDA DE FREITAS ARAUJO
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator não está
obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que
produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a
convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0039414-91.2011.4.01.3900/PA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
GISELLE RABELO COSTA
ADVOGADO
:
HELIANA MAIA FEITOSA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
EMENTA
AÇÕES AFIRMATIVAS. SISTEMA DE COTAS. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. PROCESSO DE SELEÇÃO DESTINADO A QUEM ESTUDOU O ENSINO MÉDIO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. EXAME SUPLETIVO. RESOLUÇÃO 3.361/2005 DA CONSEPE. POSSIBILIDADE.
I - O sistema de cotas tem como beneficiários os alunos egressos de escolas públicas.
II - O processo de seleção de estudantes pela via do sistema de cotas integra um conjunto de
ações afirmativas instrumentalizadas para a promoção da igualdade efetiva, respeitando o
princípio da isonomia aristotélica em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais,
na medida de sua desigualdade. Assim, políticas deste jaez buscam realinhar os meios de
acesso e formas de competitividade a fim de assegurar condições para que grupos raciais,
sociais ou étnicos, bem como indivíduos que necessitam da proteção específica do Estado,
possam exercer os direitos consagrados na Constituição da República e nos diversos documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, especialmente a Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, integrada em nosso
ordenamento jurídico pelo Decreto n. 65.810/1969.
III - É do entendimento jurisprudencial deste Tribunal que não se pode afastar exigência
expressa de edital para buscar a justiça social.
IV - O art. 207 da Constituição Brasileira confere autonomia didático-científica, bem como
administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades, o que lhes dá o direito de
regulamentar seu funcionamento e editar as regras de acesso ao ensino superior, nos termos
da Lei n. 9.394/96.
V - Todavia, no caso sub judice, é de se admitir a equiparação do exame do sistema supletivo
na rede pública de ensino, à freqüência de curso regular em escola pública.
VI - Apelação da Universidade Federal do Pará e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500413
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0008738-38.2012.4.01.3800/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
HAMILTON EZEQUIEL DE RESENDE E OUTROS(AS)
APELANTE
:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARCIO SANTOS SOUZA
ADVOGADO
:
AFRANIO RODRIGUES DE AMORIM ABRAS
REC. ADESIVO
:
MARCIO SANTOS SOUZA
EMENTA
AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE DA CEF E DO FNDE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DO PLEITO ADESIVO. CANCELAMENTO
IRREGULAR DO FIES. RETOMADA. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
I. Sendo o mérito do processo afeto a disposições contratuais acerca de possível renovação do
financiamento estudantil ante o cancelamento supostamente deliberado de financiamento realizado pelo autor e tendo o pacto sido perfectibilizado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Caixa Econômica Federal (CEF), inconteste a legitimidade
passiva de ambas as instituições para figurarem no polo passivo da presente ação.
II. Se o ingresso posterior do autor em instituição pública de ensino superior, que dispensa o financiamento estudantil, se deu em curso diverso da IES privada, tendo as rés dado causa ao
desiderato, já que atrasaram o repasse de recursos àquela IES, dando azo à inadimplência do autor,
e não tendo este desistido expressamente da ação, tem-se por não configurada a preliminar de
perda superveniente do objeto, preservado o interesse no prosseguimento da demanda.
III. Não tendo a sentença examinado vergastada examinado e solucionado o pleito relativo à
indenização do autor por perdas e danos, à míngua de embargos de declaração para corrigir
a omissão, precluso o tema no particular.
IV. Não tendo as rés se desincumbido da prova de fato impeditivo do direito alegado pelo autor,
tem-se que o cancelamento do fies se deu de modo irregular, uma vez que o autor reunia todos
os requisitos para a continuação do financiamento, o qual, por esse motivo, deve ser retomado,
afastada a cobrança das mensalidades de semestre letivo em desfavor do requerente, matéria
afeta ao âmbito exclusivo da IES e das rés.
V. Na condenação em honorários de advogado o julgador deve observar a regra dos §§ 3º e 4º
do art. 20 do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Assim, mantém-se a verba honorária fixada na
sentença.
VI. Apelações dos réus e remessa oficial tida por interposta não providas. Recurso adesivo do
autor parcialmente conhecido e nesta parte não provido.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento aos apelos dos réus e à remessa
oficial tida como interposta, conhecer em parte do recurso adesivo do autor e, também, negarlhe provimento nesta parte.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0032613-37.2012.4.01.3800/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
RAFAELLA BARBOSA LEAO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
OS MESMOS
APELADO
:
JOAO DAMIAO DA SILVA
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APELADO
:
MUNICIPIO DE CONGONHAS/MG
PROCURADOR
:
MARIA GERALDA ZACARIAS E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I - A abreviação da graduação mediante o extraordinário aproveitamento dos estudos é possibilidade prevista no § 2º do art. 47 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional).
II - No caso, demonstrado o extraordinário aproveitamento nos estudos (Índice de Rendimento Acadêmico 8.80, cumprimento da carga horária complementar e realização do ENADE/MEC), tem o
Impetrante direito à submissão à avaliação extraordinária de disciplinas faltantes para a conclusão do
concurso de Fisioterapia, mormente quando iminente a posse em cargo público de nível superior,
conquistado à partir da democrática disputa em concurso público. Precedentes.
III - Noutra parte, não se diga que norma interna da IES veda o aproveitamento extraordinário
com relação às disciplinas práticas. Essa disposição é desarrazoada e desproporcional, ferindo
a legalidade, daí porque não pode ser aplicada.
IV - "Esta Corte Superior de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, há muito já
sedimentaram o entendimento de que não há cogitar nulidade do acórdão por ausência de
fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o Colegiado
estadual, ao fundamentar o decisum, reporta-se à sentença condenatória, ou mesmo ao parecer do Ministério Público, valendo-se da denominada fundamentação per relationem." (STJ,
HC 242.995/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).
V - Outrossim, aplicável à espécie a teoria do fato consolidado, porquanto medida liminar
judicial, confirmada por sentença, proferida em abril de 2011, autorizou a avaliação extraordinária em favor do Impetrante, já tendo o mesmo, a essa altura, colado grau, incluso no
mercado de trabalho, por conseguinte, há mais de 3 (três) anos, conjectura fática cuja desconstituição não se recomenda, sob pena de prejuízo ímpar ao Requerente, desproporcional,
portanto. Precedentes.
VI - Apelação e reexame necessário não providos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 004854780.2012.4.01.3300/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELANTE
:
ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
:
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA
APELANTE
:
MUNICIPIO DO SALVADOR - BA
PROCURADOR
:
MANOELZITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
APELADO
:
BENEDITA MACEDO DA SILVA
DEFENSOR
:
MARIA ALNELY DA SILVA TAVARES
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - BA
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500414
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1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000410226.2012.4.01.3801/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELANTE
:
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG
PROCURADOR
:
RICARDO CALAZANS MARQUES
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
JULIANA RIZZATO SILVA
APELADO
:
LUIS EUGENIO GIOVANNINI
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000107796.2012.4.01.3803/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
:
ALAN LOURENCO NOGUEIRA
APELANTE
:
MUNICIPIO DE UBERLANDIA
PROCURADOR
:
ANA PAULA VIEIRA MARQUES E OUTRO(A)
APELANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
:
SEBASTIAO ESTEVES DA SILVA FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500415

DEFENSOR
REMETENTE

:
:

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000945978.2012.4.01.3803/MG
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
DEFENSOR
APELADO
PROCURADOR
REMETENTE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG
FERNANDA PEREIRA BARBOSA E OUTROS(AS)
UNIAO FEDERAL
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
ROSANA EMIKO KAI DE SOUZA
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
ESTADO DE MINAS GERAIS
ANDRE SALES MOREIRA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
EMBARGANTE
:
UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
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REEXAME NECESSÁRIO N. 0005166-34.2013.4.01.3802/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
GISELLY VIRGINIA SILVA FARIA
ADVOGADO
:
PEDRO HENRIQUE XIMENES E OUTRO(A)
RÉU
:
UNIVERSIDADE DE UBERABA
ADVOGADO
:
APARECIDO JOAO DAMICO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA CONCOMITANTE EM DISCIPLINAS QUE APRESENTAM, ENTRE SI, RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA/PRÉ-REQUISITO. POSSIBILIDADE.
I - Assente nesta Corte o entendimento de ser possível se assegurar ao aluno que se encontra
na iminência de concluir curso superior o direito de realizar matrícula concomitante em disciplinas que apresentem, entre si, relação de dependência/pré-requisito, desde que ausentes
incompatibilidade de horários e prejuízo à sua formação acadêmica.
II - Sentença confirmada. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
REEXAME NECESSÁRIO N. 0005334-36.2013.4.01.3802/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
AUTOR
:
BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
:
JARBAS DEGRAF
RÉU
:
UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE
ADVOGADO
:
APARECIDO JOAO DAMICO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA CONCOMITANTE EM DISCIPLINAS QUE APRESENTAM, ENTRE SI, RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA/PRÉ-REQUISITO. POSSIBILIDADE.
I - Assente nesta Corte o entendimento de ser possível se assegurar ao aluno que se encontra
na iminência de concluir curso superior o direito de realizar matrícula concomitante em disciplinas que apresentem, entre si, relação de dependência/pré-requisito, desde que ausentes
incompatibilidade de horários e prejuízo à sua formação acadêmica.
II - Sentença confirmada. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000746-62.2013.4.01.3809/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
ANTONIO RUI PAULINO
ADVOGADO
:
MATHEUS PIMENTA SANTIAGO
APELADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(CEF). ESCLARECIMENTOS DE LANÇAMENTOS EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA DO
CORRENTISTA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 259 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
1. Consoante a Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o correntista tem interesse
para exigir contas da instituição financeira".
2. A jurisprudência do STJ, no âmbito desse entendimento, registra que "tem legitimidade e
interesse processual o correntista para propor ação de prestação de contas em relação ao
banco, objetivando esclarecer os lançamentos efetuados em sua conta corrente. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 498.679/PR).
3. Apelação provida, com o retorno dos autos à vara de origem, para regular processamento.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008072-57.2013.4.01.3200/AM
RELATOR
APELANTE
DEFENSOR
APELADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
RAFAEL SEREJO DOS SANTOS
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FUA
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE.
DIVULGAÇÃO RESTRITA À INTERNET. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. É orientação jurisprudencial assente, neste Tribunal, a de que, ainda que a negativa de
renovação de matrícula extemporânea de aluno, prevista nos editais das universidades, seja
legítima, tais regras não são absolutas, devendo ser observada certa flexibilidade, pois há que
se privilegiar, no caso, o exercício do direito constitucional à educação (art. 205 da Constituição
Federal) em detrimento dos interesses da instituição de ensino.
2. Não se pode opor como obstáculo sequer o transcurso do prazo previsto no calendário
escolar para realização do ato, que é o caso dos autos, devendo ser observados os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na hipótese, o autor não observou o prazo fixado pela universidade, por motivos alheios à
sua vontade, porque não tinha acesso à rede mundial de computadores com facilidade, sendo
demasiado curto o prazo fixado pela Instituição de ensino para a efetivação da matrícula.
4. Sentença reformada.
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020999-28.2013.4.01.3500/GO
RELATOR
APELANTE
DEFENSOR
APELADO

:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
DIEGO CARDOSO DOS SANTOS PIRES
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS - IFG
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO
ATÉ O INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO NA UNIVERSIDADE. MATRÍCULA NA IES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.
I - "I - Nos termos do artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
a classificação em processo seletivo e a conclusão do ensino médio, são pressupostos para a
efetivação da matrícula em curso de nível superior. II - A jurisprudência deste Tribunal tem
adotado posição no sentido de assegurar direito à matrícula ao candidato aprovado em regular
processo seletivo para ingresso no ensino superior, se antes da data prevista para o início do
semestre letivo for comprovada a conclusão do ensino médio. III - Na hipótese dos autos,
entretanto, afigura-se ilegal permitir a matrícula em ensino superior do impetrante que, mesmo
aprovado em vestibular, não apresentou até neste momento processual o certificado de conclusão do ensino médio." (REOMS 0002815-52.2012.4.01.3502 / GO, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.146 de 11/03/2014).
II - Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500416
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ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000231-21.2013.4.01.3811/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
ANTONIO HENRIQUE MOURA SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
:
CERAMICA MG 050 LTDA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS RELATIVOS AO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA MEDIANTE CONVÊNIO. LEGITIMIDADE ATIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEI N. 8.844/1994.
1. O art. 2º da Lei n. 8.844/1994, com a redação dada pela Lei n. 9.467/1997, permite que a
cobrança judicial dos débitos relativos ao FGTS seja promovida pela CEF, mediante convênio
com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, a fim de anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.
6ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 21 de julho de 2014.
Desembargador Federal KASSIO MARQUES
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0000584-61.2013.4.01.3811/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
UNIVERSIDADE DE ITAUNA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
JOSE JANOU VIEIRA SALDANHA E OUTROS(AS)
APELADO
:
CARLA CRISTINA ANTONIO DE FARIA
ADVOGADO
:
DEMETRIUS BITTENCOURT DE FIGUEIREDO CESAR E
OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. POLO PASSIVO DO MANDAMUS. ERRO MATERIAL.
INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO.
I - Muito embora a inicial se refira à Fundação Universidade de Itaúna, ela se dirige, na
realidade, tão-somente à Universidade de Itaúna, tanto que o respectivo Reitor foi chamado a
prestar as informações correspondentes. Verifica-se, na realidade, a ocorrência de simples erro
material, rechaçada a preliminar de ilegitimidade passiva.
II - A cessação da situação de inadimplência autoriza a renovação de matrícula em curso
oferecido por instituição de ensino superior, ainda que transcorrido o prazo previamente fixado
no calendário escolar. Precedentes.
III - Confirmada a liminar por sentença que concedeu a segurança, deve o recurso ser recebido apenas
no efeito devolutivo (inteligência do art. 13, § 3º, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 520, VII, do CPC).
IV - Recurso de apelação e remessa oficial não providos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000055772.2013.4.01.3813/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - IFMG
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
MARCIO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
:
ISAQUE LOPES DE LIMA PACHECO E OUTRO(A)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500417

REMETENTE

JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG
EMBARGANTE
:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - IFMG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis, na forma do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando incorrer o acórdão em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda,
em situações excepcionais, quando houver erro material.
2. Inexistindo qualquer dos vícios acima apontados e, considerando, ainda, que o acórdão
embargado enfrentou a questão posta a julgamento, dando-lhe adequada solução, o relator
não está obrigado a examinar "um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF - RE-ED n. 97.558-6/GO, Relator Ministro
Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
REEXAME NECESSÁRIO N. 0002226-81.2013.4.01.3904/PA
RELATOR
AUTOR
ADVOGADO
RÉU
ADVOGADO
REMETENTE

:

DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
DINO LESSA REIS BITTENCOURT
JOSE MARIO RANGEL FORATINI E OUTROS(AS)
FACULDADES INTEGRADAS DE CASTANHAL - FACAT
ROGER BRITO HOFSTATTER
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE CASTANHAL - PA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. INADIMPLÊNCIA. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA FORA DO PRAZO PREVISTO NO CALENDÁRIO ESCOLAR: POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I - A cessação da situação de inadimplência autoriza a renovação de matrícula em curso
oferecido por instituição de ensino superior, ainda que transcorrido o prazo previamente fixado
no calendário escolar.
II - Sentença mantida. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003273-81.2013.4.01.4101/RO
RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
JONAS FERREIRA LIMA E OUTROS(AS)
WOLMY BARBOSA DE FREITAS
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO
DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À CONSIDERAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE
COISA JULGADA. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM
RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA.
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1. Não há que se falar em coisa julgada, se o processo indicado na sentença para caracterizála foi extinto sem resolução de mérito, uma vez que, indeferido o pedido de concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita, não foram pagas as custas processuais.
2. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem, para regular processamento do feito.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002765-98.2014.4.01.3811/MG
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
APELANTE
:
TAINARA RESENDE SILVA
ADVOGADO
:
MARCELO SILVA MAROMBA E OUTRO(A)
APELADO
:
UNIVERSIDADE DE ITAUNA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DE PLANO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS.
VIOLAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DA LEI Nº 12.016/2009. SENTENÇA CASSADA.
I - Fora dos casos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e do art. 285-A do CPC, inadmissível é a
denegação da segurança, de plano.
II - Outrossim, como bem posto pelo Ministério Público Federal desta superior instância, houve
violação do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, haja vista que deveria ter havido a
notificação da autoridade coatora para apresentação de informações desde o início da demanda. Ainda, deixou o juízo a quo de observar o art. 12 da mencionada Lei, que determina a
intimação do parquet de primeira instância.
III - Apelação provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao apelo e cassar a sentença devendo os autos retornar à origem para regularização do pleito e posterior julgamento.
Sexta Turma do TRF da 1ª Região - 25.08.2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038205-93.2014.4.01.9199/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
APELANTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
LEDA MARIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS(AS)
APELADO
:
PESQUIL PESSOTTI E GIMARAES LTDA

DESPACHOS/DECISÕES
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
RELATOR
:
AGRAVANTE
:
PROCURADOR
:
AGRAVADO
:
ADVOGADO
:
ADVOGADO
:
ADVOGADO
:

DECISÃO
A União interpõe agravo regimental, com pedido de reconsideração, de decisão que negou
seguimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mediante o qual impugnou decisão
proferida por magistrado de primeiro grau, que determinou, liminarmente, o fornecimento de
tratamento de saúde de que necessita a parte agravada e fixou multa diária em caso de
descumprimento da medida.
A insurgência se restringe à multa que fora imposta à agravante, a qual sustenta, em síntese,
a inadequação da fixação das astreintes, pois, segundo afirma, tão logo é intimada da determinação judicial concernente ao fornecimento de medicamento, adota as providências pertinentes, embora, em muitas situações, encontre entraves burocráticos e operacionais, os
quais, todavia, decorrem da observância do princípio da legalidade.
Ressalta que a fixação de multa contra a administração pública não é o meio adequado para
o cumprimento das obrigações, em face de seu caráter punitivo, o que representa "verdadeira
socialização da punição".
Pugna, pois, pela reconsideração da decisão agravada, a fim de afastar a multa em comento,
ou, caso seja mantido o decisum, que o agravo regimental seja levado a julgamento pelo órgão
competente.
Decido.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n. 1.069.810, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 06.11.2013, em procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível a utilização de meios coercitivos contra
a Fazenda Pública, nas hipóteses em que o cidadão pleiteia, em juízo, o fornecimento de
medicamento de alto custo.
Confira-se o acórdão lavrado na ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO
PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à
efetivação de suas decisões, podendo, se
necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o
seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.
Este Tribunal, em casos semelhantes, tem adotado o entendimento do STJ, reconhecendo a
possibilidade de se fixar a multa de que trata o art. 461-A, § 5º, do Código de Processo Civil,
para compelir a União a fornecer medicamento de alto custo à pessoa necessitada, conforme
determinado judicialmente.
Nesse sentido, encontram-se os seguintes julgados: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 0049806-19.2012.4.01.0000/Mg, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, e-DJF1 de 25.10.2013; Apelação Cível n. 2009.40.00.006226-0/PI, Relator Desembargador Federal Souza Prudente, e-DJF1 de 04.04.2014.
Entendo, todavia, que a imposição de multa contra a Fazenda Pública deve se limitar às hipóteses
em que há elementos fáticos que evidenciam o injustificado descumprimento da decisão, cabendo à
parte interessada alegar tal circunstância, o que não se verificou na hipótese dos autos, devendo, por
isso, ser afastada a sanção coercitiva arbitrada em primeiro grau.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INAPLICABILIDADE. PRAZO TRINTENÁRIO.
1. Não se aplica o disposto no art. 174 do CTN às execuções fiscais que tenham por objeto a
cobrança de contribuições para o FGTS, considerando que é de trinta anos o prazo prescricional para cobrança das referidas contribuições, consoante o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 210).
2. Sentença reformada.
3. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500418

0062212-43.2010.4.01.0000/BA (d)
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
UNIAO FEDERAL
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
ROQUILINA NORBERTA DOS SANTOS MIRANDA
ANTONIEL FIGUEIREDO OLIVEIRA
JOAO VICTOR MARQUES DA SILVA
ALEXANDRE MONTANHA CASTRO SETUBAL
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Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada e dou parcial provimento ao agravo,
com apoio no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso
XXV, do Regimento Interno deste Tribunal.
Intime-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0058818-91.2011.4.01.0000/MG (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
:
LITZA MONTEIRO DE CASTRO PAGE
ADVOGADO
:
THAIS APARECIDA MENDONCA
DECISÃO
A União interpõe agravo regimental, com pedido de reconsideração, de decisão que negou
seguimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mediante o qual impugnou decisão
proferida por magistrado de primeiro grau, que determinou, liminarmente, o fornecimento de
tratamento de saúde de que necessita a parte agravada e fixou multa diária em caso de
descumprimento da medida.
A insurgência se restringe à multa que fora imposta à agravante, a qual sustenta, em síntese,
a inadequação da fixação das astreintes, pois, segundo afirma, tão logo é intimada da determinação judicial concernente ao fornecimento de medicamento, adota as providências pertinentes, embora, em muitas situações, encontre entraves burocráticos e operacionais, os
quais, todavia, decorrem da observância do princípio da legalidade.
Ressalta que a fixação de multa contra a administração pública não é o meio adequado para
o cumprimento das obrigações, em face de seu caráter punitivo, o que representa "verdadeira
socialização da punição".
Pugna, pois, pela reconsideração da decisão agravada, a fim de afastar a multa em comento,
ou, caso seja mantido o decisum, que o agravo regimental seja levado a julgamento pelo órgão
competente.
Decido.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n. 1.069.810, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 06.11.2013, em procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível a utilização de meios coercitivos contra
a Fazenda Pública, nas hipóteses em que o cidadão pleiteia, em juízo, o fornecimento de
medicamento de alto custo.
Confira-se o acórdão lavrado na ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO
PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à
efetivação de suas decisões, podendo, se
necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o
seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.
Este Tribunal, em casos semelhantes, tem adotado o entendimento do STJ, reconhecendo a
possibilidade de se fixar a multa de que trata o art. 461-A, § 5º, do Código de Processo Civil,
para compelir a União a fornecer medicamento de alto custo à pessoa necessitada, conforme
determinado judicialmente.
Nesse sentido, encontram-se os seguintes julgados: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 0049806-19.2012.4.01.0000/Mg, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, e-DJF1 de 25.10.2013; Apelação Cível n. 2009.40.00.006226-0/PI, Relator Desembargador Federal Souza Prudente, e-DJF1 de 04.04.2014.
Entendo, todavia, que a imposição de multa contra a Fazenda Pública deve se limitar às hipóteses
em que há elementos fáticos que evidenciam o injustificado descumprimento da decisão, cabendo à
parte interessada alegar tal circunstância, o que não se verificou na hipótese dos autos, devendo, por
isso, ser afastada a sanção coercitiva arbitrada em primeiro grau.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500419

Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada e dou parcial provimento ao agravo,
com apoio no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso
XXV, do Regimento Interno deste Tribunal.
Intime-se. Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0017895-52.2013.4.01.0000/MG (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
EDNA DA PENHA SANTOS CUNHA - EPP
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que, nos autos da execução fiscal de
dívida ativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), indeferiu pedido de penhora
de bem objeto de contrato de alienação fiduciária.
A agravante alega que, diante da particularidade de a posse e a propriedade do bem alienado
fiduciariamente pertencerem a pessoas distintas, não há duvida sobre a inviabilidade de se
fazer a constrição do bem, o que, todavia, não foi pleiteado, no caso.
Diz que pretende, diversamente, é a penhora sobre "os créditos e direitos da parte executada
sobre o contrato de alienação fiduciária do veículo" (fl. 6), pois, em caso de inadimplemento do
contrato, o devedor fiduciante tem direito a saldo do valor apurado na alienação do imóvel.
Decido.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela impossibilidade de penhora de bem
alienado fiduciariamente, considerando que a propriedade do bem pertence a terceiro, cabendo
ao devedor, apenas, a posse direta. Os direitos decorrentes do contrato, contudo, podem ser
objeto de constrição judicial, pois, em caso de descumprimento do contrato, caberá ao devedor
o saldo que remanescer de eventual alienação.
Nesse sentido, encontra-se o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, XI, DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser
objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do
contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ
17/12/2004 p. 594)
2. Recurso especial conhecido e provido.
(Recurso Especial n. 1.171.341/DF - Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - DJe de 14.12.2011)
Do mesmo modo, este Tribunal tem admitido a penhora de direitos oriundos de contrato de
alienação fiduciária, desde que o credor fiduciário tenha prévia ciência da constrição.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE OS
DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA PRÉVIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de constrição judicial em execução por
débito do devedor fiduciário para com terceiro, eis que o veículo penhorado ainda não é de sua
propriedade.
2. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido da possibilidade de a penhora recair sobre os
direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária. Sucede que, para
que se cogite da penhora sobre os direitos do referido devedor, é imprescindível a anuência
prévia do credor fiduciário, situação essa não demonstrada pela Agravante.
3. Agravo de instrumento desprovido.
(Agravo de Instrumento n. 0019527-65.2003.4.01.0000/MG - Relator Juiz Federal Convocado
Wilson Alves de Souza - e-DJF1 de 27.11.2013)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE
NEGA PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE À APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXECUÇÃO. PENHORA EFETUADA SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.
1. Na esteira do entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte, o bem alienado fiduciariamente
não pode ser objeto de constrição judicial em execução por débito do devedor fiduciário para com
terceiro, pois o veículo penhorado não está ainda em seu domínio patrimonial.
2. Para constrição dos direitos do devedor fiduciante, é fundamental a anuência do credor
fiduciário, circunstância não demonstrada nos autos.
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III - "No caso dos autos, aplicou-se tão somente o entendimento das Turmas integrantes da
Primeira Seção no sentido de não ser possível a inclusão dos sócios no polo passivo do feito,
como pretende a agravante, na medida em que a execução fiscal tem por objeto a cobrança de
valores de FGTS, contribuição de natureza trabalhista e social que não possui caráter tributário,
sendo inaplicáveis, portanto, as disposições contidas no Código Tributário Nacional, entre as
quais as hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. (AgRg no REsp
1208897/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/02/2011, DJe 22/02/2011, sem grifo no original.)
IV - O inadimplemento da obrigação, por si só, não configura violação de lei apta a ensejar a
responsabilização dos sócios e o redirecionamento da execução nas lides que tratam de
cobrança de dívidas referentes ao FGTS, uma vez que a hipótese não comprova abuso da
personalidade jurídica, fraude ou má-gestão na atividade empresarial. Precedentes desta Corte
e do STJ.
V - Apelação do embargante/executado à qual se dá provimento.
(Apelação Cível n. 0014777-92.2008.4.01.9199 - Relator Desembargador Federal Jirair Aram
Meguerian - e-DJF1 de 19.06.2013)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO PARA
FIGURAR NO POLO PASSIVO DO PROCESSO EXECUTIVO DE COBRANÇA DE FGTS.
1. Legitimidade de parte é matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício pelo Relator.
2. O Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento, esposado na Súmula 353, de que
"as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS",
por não possuírem natureza tributária. Assim sendo, em se tratando de ação de cobrança de
tais contribuições, são inaplicáveis as regras do CTN relativamente à responsabilidade de
sócios de empresa.
3. A responsabilização dos sócios em relação a dívidas de natureza civil das pessoas jurídicas
só se configura em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50), não demonstrado no caso. Com efeito,
tem-se entendido que o inadimplemento da obrigação não configura violação de lei apta a
acarretar o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa devedora.
4. Agravo regimental da CAIXA desprovido.
(AGA n. 2008.01.00.000090-1/MG - Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus Quinta Turma, e-DJF1 de 08.05.2009, p. 169)
A decisão agravada, portanto, contrasta com a orientação jurisprudencial deste Tribunal e do
STJ sobre a matéria, razão pela qual dou provimento ao agravo, com apoio no art. 557, § 1ºA, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXV, do Regimento Interno
deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0022335-91.2013.4.01.0000/BA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
SIMPLICIO SOUZA LIMA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
AGRAVADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
PROCURADOR
:
MYRON DE MOURA MARANHAO E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute a possibilidade de expedição de alvará,
relativo aos honorários advocatícios, em nome da sociedade à qual pertence o advogado que
patrocina a causa.
Decido.
O Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes sobre o tema, firmou o entendimento
de que é possível a expedição de alvará em nome da sociedade de advogados, desde que
tenha sido indicada, no instrumento de mandato, a sociedade de que faz parte o causídico
nomeado.
Confiram-se os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO.
LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM
NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AO CAUSÍDICO.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental na Apelação Cível n. 0000979-06.2001.4.01.3801 - Relator Juiz Federal
Convocado Márcio Barbosa Maia - e-DJF1 de 21.06.2013)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PENHORA.
BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE E DA UTILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
HÁBEIS.
I - Assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de não ser possível a penhora de
bem alienado fiduciariamente, não havendo impedimento, contudo, à constrição dos direitos do
devedor fiduciante oriundos do contrato firmado com a instituição financeira.
II - Ademais, é imprescindível à constrição dos direitos do devedor fiduciante a anuência do
credor fiduciário e a demonstração das informações sobre o valor do débito, das quantias
pagas, do prazo ainda existente e da viabilidade da eventual assunção do crédito integral em
razão do pagamento do débito ainda existente, requisitos não satisfeitos na espécie. Precedentes desta Corte.
III - Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento n. 0021898-26.2008.4.01.0000/MG - Relator Desembargador Federal
Jirair Aram Meguerian - e-DJF1 de 27.08.2012)
No caso concreto, contudo, não há como deferir a constrição pretendida, ante a não demonstração de que o credor fiduciário tenha sido cientificado e manifestado anuência em
relação à pretensão da agravante.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, com apoio no art. 557, caput, do Código de
Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0018852-53.2013.4.01.0000/MG (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
WLADIMIR DOLABELLA BICALHO
ADVOGADO
:
HELCIO BATISTA DE ARAUJO
ADVOGADO
:
MAXIMO GORKI DOLABELLA BICALHO
AGRAVADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
MAURO SANABIO SILVA PEREIRA E OUTROS(AS)
DECISÃO
Wladimir Dolabela Bicalho interpõe agravo de instrumento de decisão que, nos autos da
execução fiscal de dívida ativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), rejeitou
exceção de pré-executividade, na qual o ora recorrente formulou pedido de exclusão de seu
nome do polo passivo da execução.
A agravante alega, em síntese, que o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido
da impossibilidade de se responsabilizar o sócio por dívida relativa ao FGTS.
Decido.
O pleito merece prosperar, pois encontra amparo no enunciado da Súmula 353 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual "as disposições do Código Tributário Nacional não se
aplicam às contribuições para o FGTS", por se tratar de crédito de natureza não tributária.
Este Tribunal, do mesmo modo, tem entendido pela impossibilidade de redirecionamento da
execução fiscal para a pessoa do sócio, exceto nas hipóteses em que se constata o abuso de
direito, não demonstrado na hipótese.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DE VERBAS RELATIVAS AO
FGTS. EMPRESA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 353 DO STJ.
I - A teor do enunciado de Súmula n. 353 do STJ - "As disposições do Código Tributário
Nacional não se aplicam às contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".
II - Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal para cobrança de contribuições
devidas ao FGTS a sócio da pessoa jurídica executada, em função da inaplicabilidade do art.
135, III, do CTN. Precedentes desta Corte e do e. STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500420
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1. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da
sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja
a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita
em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve
ser extraído em benefício do advogado que a patrocina.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula n. 168/STJ).
3. Embargos de divergência desprovidos.
(Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.372.372/PR - Relator Ministro João Otávio
de Noronha - DJe de 25.02.2014)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESCONTO, NA FONTE, DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE ORIGINÁRIA PARA
DISCUTIR A ALÍQUOTA APLICÁVEL. MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA AS PESSOAS JURÍDICAS.
(...)
2 - A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a legitimidade da parte e do seu
advogado para cobrar a verba honorária devida em razão de sucumbência judicial (a propósito,
confiram-se o AR 3.273/SC, de minha relatoria, Corte Especial, DJe de 18.12.2009). Destarte,
tratando-se de legitimidade concorrente, inexiste falta de pertinência subjetiva do recurso manejado pela própria parte em face de eventual desconto indevido nos honorários.
3 - A premissa, contida no acórdão recorrido, de que "a sociedade de advogados pode requerer
a expedição de alvará de levantamento dos honorários advocatícios, ainda que o instrumento
de procuração outorgado aos seus integrantes não a mencione [...]", não se coaduna com o
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Com efeito, a Corte
especial, nos autos do AgRg no Prc 769/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 23.3.2009, estabeleceu que "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser
outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a
procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se
que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído
em benefício do advogado, individualmente". Destarte, incide a alíquota de 27,5% para o
desconto do Imposto de Renda na fonte.
4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(Recurso Especial n. 1.320.313/SP - Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe de
12.03.2013)
Este Tribunal vem perfilhando igual entendimento sobre a matéria, conforme se vê, dentre
outros, do julgado relativo ao Agravo de Instrumento n. 2009.01.00.067831-8/DF, cujo acórdão,
de minha relatoria, publicado no e-DJF1 de 20.06.2011, estampa a seguinte ementa, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE
CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO, SEM INDICAR
A SOCIEDADE DE QUE FAZ PARTE. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM NOME DA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Precatório n. 769DF, assentou a seguinte orientação: "Na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as
procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de
que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional
faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o
precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente".
2. Confirma-se a decisão agravada, que decidiu em conformidade com essa orientação.
3. Agravo desprovido.
Na hipótese, constata-se que as procurações outorgadas ao advogado patrocinador da causa
indicam a sociedade da qual faz parte (fls. 12-14), razão pela qual deve ser viabilizada a
expedição de alvará em nome da sociedade de advogados, nos termos do pedido.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo, com apoio no art. 557, § 1º-A, do Código de
Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal.
Intime-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à origem.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500421

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
RELATOR
:
AGRAVANTE
:
PROCURADOR
:
AGRAVADO
:

0028019-94.2013.4.01.0000/AP (d)
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
CAIXA ESCOLAR VILA DO CUNANI
DECISÃO
A União (Fazenda Nacional) interpõe agravo de instrumento de decisão que, nos autos da
execução fiscal de dívida ativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), declarou
a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Subseção Judiciária que tem
jurisdição sobre o Município em que reside o devedor.
A agravante sustenta, em síntese, que a competência para o julgamento da execução fiscal é
do foro do domicílio do devedor, independentemente de ser ou não sede de vara federal.
Decido.
O Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o foro do domicílio do devedor é o competente para o ajuizamento de
execução fiscal. Entendeu, também, que o magistrado está autorizado declinar da competência
ainda que a questão não tenha sido suscitada pela parte interessada.
Confira-se o acórdão lavrado na ocasião:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
A execução fiscal proposta pela União e suas autarquias deve ser ajuizada perante o Juiz de
Direito da comarca do domicílio do devedor, quando esta não for sede de vara da justiça
federal.
A decisão do Juiz Federal, que declina da competência quando a norma do art. 15, I, da Lei nº
5.010, de 1966 deixa de ser observada, não está sujeita ao enunciado da Súmula nº 33 do
Superior Tribunal de Justiça.
A norma legal visa facilitar tanto a defesa do devedor quanto o aparelhamento da execução,
que assim não fica, via de regra, sujeita a cumprimento de atos por cartas precatórias.
Recurso especial conhecido, mas desprovido.
(Recurso Especial n. 1.146.194/SC - Relator para Acórdão Ministro Ari Pargendler - DJe de
25.10.2013)
Este Tribunal, na mesma linha de entendimento, tem decidido pelo caráter absoluto da competência do domicílio do devedor, nas hipóteses de ajuizamento de execução fiscal, podendo o
magistrado, de ofício, declarar sua incompetência.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM SEÇÃO
JUDICIÁRIA NA QUAL NÃO É DOMICILIADO O EXECUTADO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA FEDERAL INTERIORANA - PREVALÊNCIA DA SÚMULA N. 40/TFR - JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 15, I, DA LEI N.º 5.010/66) - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Se o executado é domiciliado em Comarca diversa da Seção Judiciária Federal em que
ajuizada a EF, não estão atendidos os pressupostos primários de competência, pois, ainda que
o Município ou Comarca em que domiciliado o executado pertença à jurisdição da Subseção
Judiciária, o ajuizamento deve respeitar o domicílio do devedor (jurisdição federal delegada).
Tal o contexto, a vara federal interiorana é manifestamente incompetente, por incompetência
absoluta, insuscetível, por isso, de prorrogação (Súmula nº 40 do ex-TFR).
2. "A delegação de competência aos Juízos Estaduais para processar e julgar os executivos
fiscais ajuizados pela União e suas autarquias contra devedores domiciliados em comarcas não
sede de varas federais, estabelecida pelo art. 109, § 3º, da CF/88 e art. 15, inciso I, da Lei nº
5.010/66, porque em razão da matéria, é erigida à condição de competência absoluta, abrangendo as ações incidentais" (TRF1, CC 0074726.28.2010.4.01.0000/GO, relator Des. Fed.
LUCIANO TOLENTINO AMARAL, S4, ac. un, julgado em 23/02/2011, eDJ 14/03/2011).
3. Precedente do STJ, REsp 1146194/SC.
4. Agravo de instrumento não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 22 de julho de 2014., para publicação do acórdão.
(Agravo de Instrumento n. 0032303-14.2014.4.01.0000 - Relator Juiz Federal Convocado Rafael Paulo Soares Pinto - e-DJF1 de 01.08.2014)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE DIREITO.
ART. 15, I, DA LEI 5.010/1966. ART. 109, § 3º, DA CF/1988. AÇÃO DE CONHECIMENTO
ANTERIORMENTE PROPOSTA NA VARA FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE DE REMESSA DA
EXECUÇÃO FISCAL PARA A VARA FEDERAL.
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1. O art. 15, I, da Lei 5.010/1966 dá competência aos juízes estaduais para processar e julgar
os executivos fiscais da União e suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas
respectivas comarcas.
2. Nos termos da Súmula 40 do extinto TFR, a execução fiscal da Fazenda Pública será
proposta perante o juiz de direito da comarca do domicílio do devedor, desde que não seja ela
sede de Vara da Justiça Federal.
3. Não sendo o domicílio do executado, tampouco do exequente, no foro da subseção judiciária
federal, esta é absolutamente incompetente para processar e julgar a execução fiscal. O
ajuizamento da execução fiscal deve ocorrer na comarca do domicílio do devedor.
4. A comarca de domicílio do executado que não seja sede de vara federal tem competência
absoluta para processar a execução fiscal, ainda que já exista ação anulatória do mesmo
débito fiscal em processamento na vara federal.
5. Conflito de competência conhecido para julgar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da
Comarca de Betim/MG, suscitado.
(Conflito de Competência n. 0038095-80.2013.4.01.0000 - Relatora Desembargadora Federal
Maria do Carmo Cardoso - e-DJF1 de 31.07.2014)
No caso, a ação foi corretamente proposta no domicílio do devedor, em Município que não é
sede de vara federal e, na linha dos precedentes acima transcritos, esse é o foro competente
para julgamento da execução fiscal.
A decisão agravada, portanto, contrasta com a orientação jurisprudencial deste Tribunal sobre
a matéria, razão pela qual dou provimento ao agravo, com apoio no art. 557, § 1º-A, do Código
de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0075940-49.2013.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os
depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a
vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500422

A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n. 110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já
foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II,
da norma em comento. O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso
das ações que tinham como objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de
índices inflacionários expurgados pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo
Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
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Entendo, ainda, que não merece prosperar o argumento utilizado pela Associação dos Concessionários Aeroportuários de Salvador, aqui agravada, de que o novo modelo de distribuição
acarretará aumento tarifário. De fato, após as alterações, cada concessionário passará a ser
cliente direto da companhia de energia elétrica. Ocorre que a tarifa até então praticada se
mostra mais favorável exatamente pelo fato de a Infraero, empresa pública prestadora de
serviços públicos, ser cliente diferenciada, que adquire considerável volume de energia elétrica.
Não se afigura razoável repassar esse benefício aos associados da agravada, que não se
diferenciam dos demais clientes, não situados na área aeroportuária.
Por fim, aguardar o desfecho da ação principal para, só então, autorizar o prosseguimento das
obras, é medida que destoa do princípio da continuidade dos serviços públicos, tendo em vista
que, na hipótese, o atual modelo de distribuição de energia elétrica no Aeroporto de Salvador
pode comprometer as atividades aeroportuárias, além de inviabilizar melhorias de que necessita a população.
Ante o exposto, reconsidero a decisão constante das fls. 378-380, para deferir a antecipação
da tutela recursal e suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se, com urgência.
Intime-se.
Publique-se.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013774-44.2014.4.01.0000/GO (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO
PROCURADOR
:
CRISTIANE MARTINS COTRIM
PROCURADOR
:
BRENO ROCHA PRATA
PROCURADOR
:
LUDIMILA LACERDA OLIVEIRA
PROCURADOR
:
MAYKON ALVES DE BRITO
PROCURADOR
:
REJAINE MARQUES BATISTA
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
O agravo de instrumento de que cuidam os presentes autos se encontra sem objeto, visto que,
na ação principal, a decisão agravada foi reconsiderada, por meio de decisum, cuja cópia foi
juntada aos autos.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, conforme o art. 29, inciso XXII, do Regimento
Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à instância de origem.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0018803-75.2014.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
TAP MANUTENCAO E ENGENHARIA BRASIL S/A
ADVOGADO
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.

É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0008602-24.2014.4.01.0000/BA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADO
:
LAIS VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
LUZYARA DE KARLA FELIX
ADVOGADO
:
ADRIANA NEDER DE FARO FREIRE
ADVOGADO
:
ALLAN WESLEY MOURA DOS SANTOS
ADVOGADO
:
AIRTON RODRIGUES CHAVES
ADVOGADO
:
ANA CAROLINA TORRES SOARES MAIA
ADVOGADO
:
CAIO DE MELO EVANGELISTA
ADVOGADO
:
ERIKA RODRIGUES ROCHA
ADVOGADO
:
EVELISE CRISTINA BALHESTEROS BERGAMO
ADVOGADO
:
JONATAS FERREIRA DE SOUSA
AGRAVADO
:
ASSOCIACAO DOS CONCESSIONARIOS AEROPORTUARIOS DE SALVADOR ACAP
ADVOGADO
:
MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
:
ANA FLAVIA CASTRO
ADVOGADO
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO
ADVOGADO
:
ANA PAULA DIDIER STUDART
DECISÃO
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) apresenta pedido de reconsideração de decisão (fls. 378-380) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
em agravo de instrumento, no qual pretendia assegurar a continuidade das obras relacionadas
à alteração do sistema de fornecimento de energia elétrica do Aeroporto de Salvador.
Alega que, diferentemente do que constou na decisão antes proferida, não afirmou que as adaptações não seriam necessárias e que custos financeiros não seriam gerados. Ao contrário, diz que as
obras que deseja implementar terão custo de cerca de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil
reais), que será rateado entre 127 (cento e vinte e sete) concessionários, tocando, individualmente,
quantia pouco acima de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Esclarece que as adaptações decorrentes do novo modelo de distribuição de energia elétrica
demandarão apenas 4 (quatro) horas de serviços técnicos, a cargo do concessionário.
Diz que a paralisação das obras implica interrupção de serviços essenciais, como climatização
geral, funcionamento de escadas rolantes e elevadores, restituição de bagagens por meio de
esteiras, bem como serviços de check in. Acrescenta que a modernização de tais serviços
ficará igualmente prejudicada, pois depende de modificações na carga de energia elétrica, que
advirá das alterações pretendidas.
Pugna, pois, pela reconsideração da decisão agravada, a fim de dar prosseguimento às obras
no sistema elétrico do Aeroporto de Salvador.
Decido.
Pretende a Infraero a reconsideração de decisão proferida pela magistrada que me substituiu,
a qual, ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, utilizou, entre outros, o fundamento concernente ao transtorno que poderia advir da adaptação de equipamentos e instalações às vésperas da realização da Copa do Mundo FIFA 2014.
Ocorre que, passado o evento desportivo, entendo que não mais persiste a necessidade de
paralisação das obras em comento. Ao contrário, mostram-se elas necessárias, considerando
que, cada vez mais, há importante aumento da demanda pelos serviços aeroportuários e,
consequentemente, maior consumo de energia elétrica.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500423

423

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os
depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a
vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n.
110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II, da norma em comento.
O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso das ações que tinham como
objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de índices inflacionários expurgados
pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500424

Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0023243-17.2014.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
:
JOAO JOAQUIM MARTINELLI
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os
depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a
vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
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A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n. 110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já
foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II,
da norma em comento. O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso
das ações que tinham como objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de
índices inflacionários expurgados pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo
Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500425

É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0026862-52.2014.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
RAIZEN ENERGIA S/A E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO
ADVOGADO
:
HEBERT LIMA ARAUJO
ADVOGADO
:
ANA FLAVIA CHRISTOFOLETTI DE TOLEDO
ADVOGADO
:
CARLOS MARCELO GOUVEIA
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Raízen Energia S.A. e outros interpõem agravo de instrumento de decisão (cópia - fl. 99) que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art.
1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Alega que a referida contribuição social foi instituída diante da necessidade de recomposição
de milhares de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de
titularidade dos trabalhadores, com a aplicação dos índices inflacionários verificados no período
de dezembro de 1988 a fevereiro de 1989 e em abril de 1990, em conformidade com decisões
exaradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Aduz que a exação, por ter natureza de contribuição social, distingue-se pela destinação
específica da arrecadação. Ocorre que a finalidade prevista na aludida lei complementar já se
exauriu, em razão de ter sido saneado o débito das contas vinculadas ao FGTS, conforme
cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo, continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a agravante, traduz desvio de
finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Acrescenta que o STF, ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.556 conclui pela
constitucionalidade da contribuição, mas o relator ressaltou que a contribuição social em comento "somente se justifica se preservadas sua destinação e finalidade" (fl. 10). Além disso,
inúmeras outras violações à Constituição Federal foram alegadas na referida ação de inconstitucionalidade, as quais, porém, não foram examinadas pelo STF, como, por exemplo, os
artigos 5º, inciso LIV; 150, inciso III, alínea b; 145, § 1º; 157, inciso II; 167, inciso IV, e o art. 10,
inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Assevera, por fim, para caracterizar o perigo da demora, que somente com a suspensão da
exigibilidade é possível se eximir do recolhimento da contribuição social de que se trata.
Ressalta que não se mostra razoável recolher o tributo para depois ser ressarcido por meio de
"incerta e longínqua ordem de pagamento por precatórios" (fl. 14).
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, a agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os depósitos
devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a vigência do
contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
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A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstancia, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n. 110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já
foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II,
da norma em comento. O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso
das ações que tinham como objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de
índices inflacionários expurgados pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo
Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500426

A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0027329-31.2014.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
M DIAS BRANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
ADVOGADO
:
JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER
RECORRIDO
:
RENATA ALVES DE ARAUJO
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os
depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a
vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
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Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n. 110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já
foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II,
da norma em comento. O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso
das ações que tinham como objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de
índices inflacionários expurgados pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo
Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500427

Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030302-56.2014.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM
ADVOGADO
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO
ADVOGADO
:
ELZA ALVES MARQUES GUEDES
ADVOGADO
:
CRISTIANO AUGUSTO GANZ VIOTTI DE AZEVEDO
ADVOGADO
:
MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM
ADVOGADO
:
FREDERICO DE ALMEIDA FONSECA
ADVOGADO
:
FÁBIO DINIZ APPENDINO
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os
depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a
vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:

427

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n.
110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II, da norma em comento.
O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso das ações que tinham como
objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de índices inflacionários expurgados
pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500428

Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0030527-76.2014.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
BANCO SAFRA S/A E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
FABRICIO RIBEIRO FERNANDES
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os depósitos
devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a vigência do
contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti
Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF, e-DJF1 de
17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da contribuição em
questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
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1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n. 110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já
foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II,
da norma em comento. O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso
das ações que tinham como objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de
índices inflacionários expurgados pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo
Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0034618-15.2014.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
:
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
ADVOGADO
:
CAMILA DE MORAIS LEITE
ADVOGADO
:
GUILHERME ANACHORETA TOSTES
ADVOGADO
:
CESAR ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADO
:
MARCELE LISDALIA DANTAS FERREIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500429

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

ANA PAULA CORREA DA SILVEIRA GOMES
LUIS PAULO BAMBIRRA SILVEIRA
MARCOS DOMINGOS NETO E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os depósitos
devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a vigência do
contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
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3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n. 110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já
foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II,
da norma em comento. O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso
das ações que tinham como objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de
índices inflacionários expurgados pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo
Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0040985-55.2014.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
ALUSA ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
:
LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500430

Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os
depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a
vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n.
110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II, da norma em comento.
O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso das ações que tinham como
objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de índices inflacionários expurgados
pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo Federal.
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Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação
emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de Adesão.
Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais,
mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0044220-30.2014.4.01.0000/MT (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
REQUERENTE
:
VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO
ADVOGADO
:
ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO
REQUERIDO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
:
IRAN NEVES BRITO JÚNIOR
DECISÃO
Valquíria de Carvalho Azevedo requer medida cautelar, com pedido de liminar, em face da
Caixa Econômica Federal, a fim de impedir a imissão na posse, pela ré ou pelo arrematante,
de imóvel objeto de mútuo habitacional, que fora levado a leilão, em decorrência do inadimplemento contratual.
Decido.
Primeiramente, constata-se que a medida cautelar foi ajuizada sem que fosse juntado qualquer
documento referente ao fato constitutivo do direito alegado, bem como à representação processual.
De outro turno, constata-se que a requerente requereu o arquivamento dos autos, "uma vez
que perdeu o objeto".
Desse modo, conclui-se pela ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, razão pela qual indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo, nos termos do art.
267, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Publique-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044941-79.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0032155-85.2014.4.01.3400
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES
AGRAVANTE
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
:
TERMINAL MARITIMO DO VALONGO S/A
ADVOGADO
:
JOAO BATISTA LIRA RODRIGUES JUNIOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500431

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

DJENANE LIMA COUTINHO
MARCONY FRANCISCO PEREIRA MACIEL
MARINA BERTUCCI FERREIRA
DECISÃO
Intime-se a parte agravada para oferecer resposta (art. 527, inciso V, do Código de Processo
Civil).
Após, apreciarei o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES
Relator
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0045729-93.2014.4.01.0000/MT (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
REQUERENTE
:
VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO
ADVOGADO
:
ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO
REQUERIDO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DECISÃO
Valquíria de Carvalho Azevedo requer medida cautelar, com pedido de liminar, em face da
Caixa Econômica Federal, a fim de impedir a imissão na posse, pela ré ou pelo arrematante,
de imóvel objeto de mútuo habitacional, que fora levado a leilão, em decorrência do inadimplemento contratual.
Decido.
Primeiramente, constata-se que a medida cautelar foi ajuizada sem que fosse juntado qualquer
documento referente ao fato constitutivo do direito alegado, bem como à representação processual.
De outro turno, constata-se que a requerente requereu o arquivamento dos autos, "uma vez
que perdeu o objeto".
Desse modo, conclui-se pela ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, razão pela qual indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo, nos termos do art.
267, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Publique-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 0046039-02.2014.4.01.0000/MT (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
REQUERENTE
:
VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO
ADVOGADO
:
ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO
REQUERIDO
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
DESPACHO
Valquíria de Carvalho Azevedo requer medida cautelar, com pedido de liminar, em face da
Caixa Econômica Federal, a fim de impedir a imissão na posse, pela ré ou pelo arrematante,
de imóvel objeto de mútuo habitacional, que fora levado a leilão, em decorrência do inadimplemento contratual.
Ocorre que não foram carreados aos autos os documentos necessários à compreensão da
controvérsia e à demonstração do direito alegado, tendo sido juntadas, apenas, a procuração
outorgada ao patrono, conta de energia elétrica e a cópia da carteira de identidade da requerente.
Intime-se, pois, a requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente, para juntada aos
autos, os documentos que considerar pertinentes ao exame da controvérsia, sob pena de
extinção do processo.
Publique-se.
Oportunamente, retornem-me os autos conclusos.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
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I. Comprovando os autos que a impetrante concluiu o Ensino Médio no prazo determinado, em
momento anterior ao início do período letivo do curso para a qual foi aprovada no exame
vestibular, não existe razão para a não-efetivação de sua matrícula.
II. Esta egrégia Corte tem entendido que é possível a matrícula de aluno sem apresentação de
certificado de conclusão de ensino médio, desde que o apresente antes do início das aulas (AC
0002051-43.2011.4.01.4200 / RR, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO DOLZANY DA COSTA (CONV.), SEXTA TURMA, e-DJF1 p.91 de 13/02/2013)
III. Na hipótese, há fundamento de direito que autoriza a confirmação de liminar expedida em
20/04/2009, que reconheceu à estudante direito de matrícula em razão de aprovação em
exame vestibular. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp- 900.263/RO, Primeira
Turma, Ministro Luiz Fux, DJ 12.12.2007; REsp-611.797/DF, Primeira Turma, Ministro Teori
Albino Zavascki, DJ de 27.9.2004.
IV. Remessa oficial a que se nega provimento.
(Remessa ex Officio em Mandado de Segurança n. 2009.37.01.000597-3/MA - Relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques - e-DJF1 de 26.11.2013)
Na hipótese, não há como dispensar o agravante da apresentação do certificado de conclusão
do ensino médio, pois tal providência encontra óbice na legislação. Inviável, também, a postergação da apresentação do certificado até o início das aulas, pois, conforme informado pelo
próprio agravante (fl. 7), a conclusão do ensino médio somente ocorrerá em seis meses.
Conclui-se que a situação do agravante não se amolda à exceção permitida pela jurisprudência.
A decisão agravada, portanto, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Tribunal
sobre a matéria, razão pela qual nego seguimento ao recurso, com apoio no art. 557, caput, do
Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do Regimento Interno deste
Tribunal.
Intime-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046615-92.2014.4.01.0000/BA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
HBA S/A ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
ADVOGADO
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
ADVOGADO
:
IZAAK BRODER
ADVOGADO
:
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
ROBERTA DE ALMEIDA MAIA
ADVOGADO
:
SAULO BAQUEIRO CEREJO
ADVOGADO
:
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO
ADVOGADO
:
LUCAS DE ALMEIDA MAIA
ADVOGADO
:
SINÉSIO CYRINO DA COSTA NETO
ADVOGADO
:
RAFAEL MARBACK DE MENEZES
AGRAVADO
:
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
RELATOR
:
AGRAVANTE
:
ADVOGADO
:
ADVOGADO
:
AGRAVADO
:
PROCURADOR
:

0046166-37.2014.4.01.0000/GO (d)
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
ITALO DA FONSECA MACHADO
ANTONIO CARLOS PATRÍCIO
REGIS DAVIDSON GONCALVES MENEZES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG
ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
Italo da Fonseca Machado interpõe agravo de instrumento de decisão (cópia - fls. 17-19) que
indeferiu o pedido de liminar, em mandado de segurança impetrado contra ato do reitor da
Universidade Federal de Goiás, mediante o qual pretendia assegurar a matrícula no curso de
Engenharia de Produção, para o qual se habilitou em concurso vestibular, sem que lhe fosse
exigido o certificado de conclusão do ensino médio.
Sustenta, em síntese, ser possível a flexibilização da Lei n. 9.394/1996, considerando que a exigência
de conclusão do ensino médio para o ingresso no ensino superior tem a finalidade de demonstrar a
consolidação do conhecimento adquirido, o que, no seu caso, fica inequívoco, por se tratar de estudante
com excelente desenvolvimento intelectual, demonstrado pela aprovação no vestibular.
Pugna, por isso, pela antecipação da tutela recursal, para que seja autorizada a matrícula no
curso pretendido, sem a exigência do certificado de conclusão do ensino médio. Ressalta a
urgência do provimento vindicado, em razão da necessidade de efetuar a matrícula o mais
breve possível.
Decido.
É certo que o ingresso em curso de nível superior depende da aprovação em processo seletivo,
bem como da conclusão do ensino médio ou equivalente, conforme estabelecido na Lei n.
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
O candidato aprovado em concurso vestibular só tem direito à matrícula se, na data estabelecida para a sua realização, já houver concluído seus estudos de nível médio ou equivalente, não lhe sendo lícito efetivá-la sem o preenchimento desse requisito, expressamente
estabelecido pelo art. 44, inciso II, da Lei 9.394/1996.
A jurisprudência, contudo, tem admitido exceção a essa regra, permitindo a matrícula do
candidato aprovado em regular processo seletivo, para ingresso no ensino superior, e que
ainda não tenha concluído o ensino médio, desde que venha a comprovar essa conclusão
antes da data prevista para o início do semestre letivo.
Confira-se, nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. ALUNO APROVADO NO VESTIBULAR ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO O SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS.
1. Deve o julgador prestigiar o aluno que, antes de concluído o ensino médio, logra aprovação
no vestibular, o que denota, sem sombra de dúvida, a capacidade intelectual para o ingresso na
Universidade.
2. Impõe-se seja observada a condição de que o certificado de conclusão do ensino médio
deve ser apresentado antes do início do período letivo.
3. Apresentado, no prazo da liminar, o certificado de conclusão do segundo grau, e concedida
a segurança tornando definitiva a matrícula, nega-se provimento à remessa oficial.
(REO 2000.35.00.002893-5/GO - Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro - DJ de
10.05.2004, p. 125)
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
APRESENTAÇÃO ATÉ O INÍCIO DAS AULAS, QUE JÁ OCORREU. INUTILIDADE DE DECISÃO FAVORÁVEL.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a não-apresentação do certificado de
conclusão do 2º grau, por ocasião da matrícula, não impede o ingresso do candidato no curso
superior, se o documento é apresentado antes do início do ano letivo - e, com maior razão, não
se deve impedir a continuidade dos estudos quando já matriculado, como no caso concreto.
(REO 2003.34.00.004546-4/DF, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, DJ
de 21.6.2004)" (AMS 0035418-87.2012.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Kassio
Nunes Marques, Sexta Turma, DJF1 de 25/10/2013)
2. Diante da inexistência de decisão favorável à apelante e do encerramento do período de
matrícula para o processo seletivo (2010-2), é inútil permitir a apresentação da documentação
exigida até o início das aulas, que há muito já ocorreu.
3. Apelação improvida.
(Apelação em Mandado de Segurança n. 0021845-32.2010.4.01.3700/MA - Relator Desembargador Federal João Batista Moreira - e-DJF1 de 10.04.2014)
ADMINISTRATIVO. ENSINO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO ANO LETIVO. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500432
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Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os depósitos
devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a vigência do
contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n. 110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já
foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II,
da norma em comento. O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso
das ações que tinham como objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de
índices inflacionários expurgados pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo
Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500433

A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047243-81.2014.4.01.0000/GO (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
ENERGETICA SERRANOPOLIS LTDA
ADVOGADO
:
FERNANDA TERRA DE CASTRO
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os
depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a
vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
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Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047453-35.2014.4.01.0000/GO (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
ADVOGADO
:
FERNANDA TERRA DE CASTRO
ADVOGADO
:
LIZ MARILIA GUEDES VECCI
ADVOGADO
:
SIDNEI CARVALHO PIMENTEL
ADVOGADO
:
ROZELY DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
:
NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA
ADVOGADO
:
VITOR SILVEIRA ROCHA
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito tributário, ajuizada contra a União (Fazenda Nacional), na qual se sustenta a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
O agravante alega, em síntese, que a referida contribuição social teve sua finalidade exaurida,
com o saneamento do débito das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme cronograma estabelecido na norma vergastada. A União, contudo,
continua cobrando a contribuição, sem previsão de termo final, o que, segundo entende a
agravante, traduz desvio de finalidade e desvinculação do produto arrecadado.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da
contribuição social de que trata o art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
Decido.
Como visto, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista
no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, verbis:
Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os
depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a
vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.
A questão já é conhecida neste Tribunal que, em inúmeras oportunidades, rechaçou a alegação
de inconstitucionalidade da exação.
Primeiramente, há que se consignar que a contribuição de que se trata foi instituída sem que
o legislador estabelecesse termo final de incidência. Verifica-se, apenas, menção, no art. 13 da
Lei Complementar n. 110/2001, de "destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar", nos anos
de 2001, 2002 e 2003, por meio das respectivas leis orçamentárias.
A exegese desse mesmo art. 13 não autoriza acolher a tese do desvio de finalidade sustentada
pelas recorrentes, pois não ficou consignado, no diploma normativo em comento, que a contribuição prevista no art. 1º seria destinada a suprir a defasagem de créditos nas contas
vinculadas ao FGTS, durante todo o tempo em que for exigível.
Mostra-se, por isso, pertinente a conclusão a que chegou o Desembargador Federal Néviton
Guedes, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 0016281-75.2014.4.01.0000/BA, e-DJF1 de
16.07.2014, no qual consignou:
A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.

A circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não
imposto não implica concluir que ela se destine, apenas, a cobrir os valores gastos com o
pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na LC110/2001.
O conteúdo da Lei Complementar n. 110/2001 não autoriza esta conclusão. Ao contrário, nela
está previsto que apenas nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação
integral do FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.
Assim, nos anos posteriores, nos quais a própria agravante reconhece a exigibilidade do
tributo, não havia comando legal que impusesse a destinação integral da receita ao FGTS.
O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n. 110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já
foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II,
da norma em comento. O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso
das ações que tinham como objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de
índices inflacionários expurgados pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo
Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500434
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O mesmo entendimento foi adotado pela eminente Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0052917-84.2007.4.01.0000/DF,
e-DJF1 de 17.11.2008, que já rechaçava a tese da inconstitucionalidade superveniente da
contribuição em questão, por suposto desvio de finalidade. Confira-se a ementa lavrada, na
ocasião:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110/2001. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância, reconhecida pelo STF (ADIn 2556-2/DF e 2568-6/DF), de ser a contribuição
instituída pelo art. 1º da LC 110/2001 contribuição social e não imposto não implica em que se
destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do
acordo previsto na LC 110/2001.
2. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, ao contrário da criada pelo art. 2º da
mesma lei, não tem vigência temporária. Falta de verossimilhança da tese de que não mais
seria exigível após o mês de fevereiro de 2007, quando, no entender das agravantes, teria o
FGTS adimplido todas as suas obrigações relacionadas ao pagamento das diferenças de
correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incluídos no referido acordo.
3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
Também o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao rejeitar a tese da inconstitucionalidade
por desvio de finalidade da contribuição prevista no art. 1º da lei complementar referida,
ressaltou que "a instituição das contribuições visava não só a cobrir o passivo decorrente da
decisão do Supremo Tribunal Federal", mas também, "atender ao direito social referido no
inciso III do art. 7º da Constituição Federal", "fortalecendo e consolidando o patrimônio do
FGTS - inclusive, como bem ressaltou o MINISTRO MOREIRA ALVES, para as atualizações
futuras dos saldos das contas de todos os empregados" (AC 2009.84.00.011334-1, Relator
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe de 13.05.2011).
Quanto ao ponto, ressalto que os acordos extrajudiciais firmados com base na Lei Complementar n. 110/2001, pelos trabalhadores que não intentaram ação judicial, presume-se, já
foram todos adimplidos, em razão do cronograma estabelecido nas alíneas do art. 6º, inciso II,
da norma em comento. O mesmo não se pode afirmar quanto aos acordos firmados no curso
das ações que tinham como objeto a recomposição das contas do FGTS, com aplicação de
índices inflacionários expurgados pelos diversos planos econômicos editados pelo Governo
Federal.
Com efeito, embora a validade do aludido Termo de Adesão tenha sido, inclusive, objeto da
Súmula Vinculante n. 1 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a desconstituição do acordo
somente se for demonstrado vício de consentimento, não há como afirmar que o crédito das
diferenças devidas, em razão do ajuste, tenha sido efetivado. Isso por que, em muitos casos,
houve a discordância dos termos do acordo, notadamente quanto aos honorários do advogado
do autor, o que levou muitos magistrados a não homologarem tais ajustes.
A questão foi resolvida na maioria dos processos, em que este Tribunal, acolhendo a orientação emanada do STF, por meio da Súmula Vinculante n. 1, homologou os ditos Termos de
Adesão. Ocorre que boa parte deles ainda tramita, com a interposição de recursos excepcionais, os quais, mesmo não sendo admitidos, em sua maioria, desafiam agravos para os
tribunais superiores.
Desse modo, não é sólida a afirmação dos empregadores de que foi adimplido o débito
decorrente do reconhecimento da dívida com os trabalhadores titulares de contas vinculadas
FGTS, pois, como dito, ainda há parte do débito a ser solvida com a arrecadação da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001.
É importante consignar que, conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), "não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue".
Quanto ao perigo da demora, que o empregador tenta justificar pela sujeição dos créditos à
regra do precatório, em caso de sucesso na demanda principal, é sabido que é facultado o
depósito do valor controvertido, que se reverterá em favor do demandante, em caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, por ser manifestamente improcedente, nego seguimento ao agravo, com apoio
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXIV, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500435

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0068962-56.2013.4.01.0000/BA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
FERNANDA DOREA DANTAS
ADVOGADO
:
DALZIMAR G TUPINAMBA
ADVOGADO
:
CARLOS DA SILVA MEGA
ADVOGADO
:
ANA PAULA MORAES TUPINAMBA
ADVOGADO
:
THIAGO FERREIRA DE JESUS
ADVOGADO
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBÁ
AGRAVADO
:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA/BA
ADVOGADO
:
ANTONIO CARLOS COSTA DE ALENCAR MARINHO
ADVOGADO
:
JOSE ANTONIO ROCHA SILVA
ADVOGADO
:
JOSE CARLOS ARAUJO SANTANA
DECISÃO
Fernanda Dórea Dantas interpõe agravo de instrumento de decisão (cópia - fls. 17-20)
que indeferiu pedido de liminar, em mandado de segurança mediante o qual pretende assegurar sua convocação para o cargo de Assistente Administrativo, em concurso realizado pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA).
Relata que o concurso foi realizado no ano de 2009, tendo se classificado na 264ª
posição. Diz que, em razão de terem sido oferecidas, apenas, 8 (oito) vagas, deixou de
acompanhar as publicações do Diário Oficial do Estado, como previa o edital do concurso.
Ocorre que, após quase quatro anos, foi surpreendida com pesquisa realizada pela internet,
que indicou que seu nome fora incluído em convocação publicada no Diário Oficial da União,
no dia 23.04.2013.
Sustenta que tem direito subjetivo ao cargo para o qual foi aprovada e que a recusa do
CREA em proceder à sua nomeação e contratação implica violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade, conforme precedentes jurisprudenciais que apontou.
Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao
CREA-BA a reabertura de prazo para apresentação de documentos e exames admissionais,
bem como para que proceda à contratação da agravante.
Decido.
Observo, inicialmente, que o Edital do concurso previu que as convocações seriam
realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (item 13.2 - fl. 116). O CREA-BA,
todavia, desvinculando-se dos termos do edital, publicou edital de convocação no Diário Oficial
da União, no dia 23.04.2013 (fl. 52), no qual convocou inúmeros candidatos aprovados no
concurso em comento.
Tal circunstância, por si só, é suficiente para caracterizar violação aos princípios da
publicidade e da vinculação ao edital do concurso.
Com efeito, disposição expressa no edital do concurso (item 13.2 - fl. 116), previu que
"todos os atos, Editais e Comunicados referentes a este Concurso Público" seriam veiculados
no "Diário Oficial do Estado". O CREA, em conduta contraditória, fez publicar a convocação de
candidatos no Diário Oficial da União, o que, inegavelmente, impediu que muitos candidatos,
como a agravante, tomassem conhecimento do chamado.
E, ainda que o edital de convocação tivesse sido publicado no Diário Oficial do Estado,
como previsto no edital de abertura do concurso, necessária a convocação do candidato, por
outro meio de comunicação (carta, telegrama, e-mail) mais efetivo, visto que, depois do decurso de quase quatro anos da homologação do concurso, o bom senso indica que não se
pode esperar que os candidatos acompanhem, diuturnamente, as publicações no jornal oficial,
notadamente quando convocados candidatos em número muito superior ao das vagas inicialmente previstas.
Foi o que ocorreu no presente caso, em que a agravante, aprovada na 264ª classificação, foi convocada somente após quase quatro anos, por meio de edital que inclui desde
o 91º até o 600º colocado.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS
MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO DE QUATRO ANOS. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
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1. Apesar de as disposições editalícias preverem que as comunicações com os candidatos
ocorrerão unicamente por meio da Imprensa Oficial, não é razoável exigir que o recorrente
acompanhe o DOE, diariamente, durante a vigência do concurso (no caso, quatro anos), até
verificar a referência a seu nome.
2. Tal exigência, além de desproporcional, fere o princípio da publicidade, que deve ser interpretado de forma mais ampla do que entende a Administração no caso concreto. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 27.060/RN - Relator Ministro Og
Fernandes - DJe de 01.10.2013)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. No caso dos autos, não há falar em decadência, já que o mandado de segurança foi
impetrado após um mês da ciência pessoal do ato coator, portanto antes dos 120 (cento e
vinte) dias do prazo decadencial para a impetração do writ.
2. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do
resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da
razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do
Diário Oficial, conforme recente jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 345.191/PI - Relator Ministro Humberto
Martins - DJe de 18.09.2013)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES FÍSICO E DE SAÚDE. MERA PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL DE QUATRO ANOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
1. Em obséquio ao princípio constitucional da publicidade, a convocação do ora recorrente,
candidato aprovado na primeira fase do concurso público, para a realização das subsequentes
etapas não poderia se dar por meio de simples publicação no Diário Oficial, cuja leitura diária
por mais de 4 (quatro) anos - período decorrido desde a inscrição até o malfadado chamamento para o exame de avaliação física - é tarefa desarrazoada e que não se revela exigível
em absoluto. Precedentes.
2. A segurança deve ser concedida para assegurar ao ora recorrente o direito de ser novamente convocado para avaliação física e de saúde e, caso aprovado, submeter-se às etapas
seguintes do certame, atendidos os requisitos exigidos dos demais candidatos convocados.
2. Recurso ordinário provido.
(Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 37.910/RN - Relator Ministro Castro Meira DJe de 26.04.2013)
Este Tribunal tem perfilhado o entendimento do STJ, conforme se constata, dentre
outros, dos seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL E DIVULGAÇÃO PELA INTERNET 23 MESES APÓS O RESULTADO DO
CERTAME. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
I - A jurisprudência do STJ e desta Corte posicionou-se no sentido de que, em respeito ao
princípio da publicidade, é necessária a notificação pessoal do candidato acerca de sua convocação para assumir vaga em concurso público, pois a exigência de acompanhamento diário
do Diário Oficial importa em violação ao princípio da razoabilidade.
II - "3. Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase
de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet,
quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente,
durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet. 4. Mesmo não
havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de
sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 1 ano e sete meses), comunicar pessoalmente a
candidata acerca de sua nomeação." (MS 15450/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500436

III - Apelação do autor provida.
(Apelação Cível n. 2009.34.00.039847-7/DF - Relator Desembargador Federal Jirair Aram
Meguerian - e-DJF1 de 30.07.2013)
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E CONVOCAÇÃO VIA EMAIL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO
CONCURSO E A NOMEAÇÃO. INEFICÁCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA
MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ e desta Corte tem entendido que, mesmo ausente previsão no edital
de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios
constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração deveria, diante do longo
lapso temporal decorrido entre as fases do certame, comunicar pessoalmente o candidato
sobre sua nomeação e convocação para posse.
2. A publicidade dos atos administrativos é um princípio constitucional (art. 37, caput), para
além de se constituir em corolário do Estado Democrático de Direito. A sua observância não
pode ser apenas formal, pelo que deve a Administração se valer de meios realmente eficazes
para tornar públicos seus atos, mormente em relação àqueles que têm interesses diretos nos
seus efeitos.
3. Na hipótese, a própria Administração, contrariando previsão editalícia de que os atos do
certame seriam comunicados apenas pelo Diário Oficial da União, enviou correspondência
eletrônica (e-mail) aos demais concursados para que tomassem posse, mas não o fez no caso
da impetrante, pois esta não havia informado seu endereço eletrônico no ato de inscrição.
4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
(Apelação em Mandado de Segurança n. 0035548-32.2011.4.01.3300/BA - Relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques - e-DJF1 de 29.11.2013)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo, com apoio no art. 557, § 1º-A, do Código de
Processo Civil, combinado com o art. 29, inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal, para
determinar que o agravado reabra o prazo para que a recorrente, em 10 (dez) dias, apresente
os documentos e exames admissionais e, caso atendidos os requisitos, promova a nomeação
e contratação da candidata.
Comunique-se, com urgência.
Intime-se.
Publique-se.
Oportunamente, baixem-se os autos à vara de origem.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0025458-63.2014.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
AGRAVANTE
:
PEDRO CIRINO TOMAZ FILHO E OUTRO(A)
DEFENSOR
:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRAVADO
:
NILVANIO PEDRO ALVES
ADVOGADO
:
WILMA DE MELLO GUIMARÃES
DECISÃO
Pedro Cirino Tomaz Filho e Maria de Lurde Araújo Tomaz Prado interpõem agravo de
instrumento de decisão (cópia - fl. 24) que recebeu, apenas no efeito devolutivo, a apelação
que interpuseram nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Nilvânio Pedro
Alves.
Relatam que, em 2002, adquiriram imóvel pertencente ao autor, ora agravado, tendo
sido a transação intermediada por outros corréus, os quais, de má-fé, induziram os adquirentes
a erro, mediante a utilização de documentos falsos, em nome do proprietário (o agravado).
Este, então, ajuizou ação de reintegração de posse, bem como ação de anulação de registro
público, tendo obtido êxito nas duas demandas.
Apresentado recurso de apelação em ambos os feitos, o magistrado condutor das
demandas recebeu o apelo, em ambos os efeitos, na ação anulatória, e, na ação de reintegração, apenas, no efeito devolutivo, tendo determinado, ainda, a expedição de mandado de
reintegração de posse, facultando aos ora agravantes a desocupação voluntária do imóvel, no
prazo de (30) trinta dias.
Aduzem que ambas as sentenças de procedência se basearam, exclusivamente, na
conclusão do incidente de falsidade, que apontou serem falsas as assinaturas, bem como os
documentos "utilizados pelos corretores de imóveis estelionatários" (fl. 07).
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Sustentam sua boa-fé no episódio, tanto que "transferiram para pessoa indicada pelo
corretor de imóveis Alei Garcia (possivelmente um cliente deste), um apartamento no Cruzeiro
pertencente aos agravantes na época, a título de entrada" (fl. 11).
Asseveram que a decisão que determinou a reintegração de posse deve ser revogada, pois
sua implementação, antes do trânsito em julgado da sentença, implicará ofensa à dignidade dos
agravantes, como também ao direito à moradia, porquanto residem no imóvel há mais de 12 (doze)
anos e ostentam a condição de idosos. Noticiam, ainda, que o agravante Pedro Cirino tem saúde
fragilizada, em decorrência de acidente vascular cerebral, ocorrido há quatro anos.
Pugnam, pois, pela antecipação da tutela recursal, a fim se atribuir efeito suspensivo ao
recurso de apelação e que seja obstada a expedição de mandado de reintegração de posse.
Decido.
Entendo que, na hipótese, não se faz presente a fumaça do bom direito a amparar a
pretensão dos agravantes.
Da exposição dos fatos, é possível inferir a boa-fé dos agravantes que, ao que parece,
foram vítimas de negócio fraudulento, intermediado por pessoas que, segundo os autos, utilizaram procuração falsa em nome do proprietário de imóvel localizado na SRE/Sul Quadra 10,
Bloco S, Casa 14, Cruzeiro Velho, Brasília (DF).
Ocorre que ficou demonstrado, também, que o legítimo proprietário do bem foi indevidamente desapossado do imóvel objeto da negociação fraudulenta, tendo sido julgado
procedente, por isso, seu pedido de reintegração na posse do imóvel. Dessa forma, entendo
que deve prevalecer, por ora, o quanto foi decidido na sentença.
A condição de idade e de saúde dos agravantes, assim como o direito à moradia, não
são suficientes para se prolongar situação fática a eles benéfica em detrimento de outrem, que,
em princípio, não concorreu para o engano jurídico.
Além disso, conforme disposto no art. 520, inciso VII, do Código de Processo Civil, a
apelação será recebida somente no efeito devolutivo, na hipótese em que a sentença confirmar
os efeitos da antecipação de tutela.
Com efeito, constata-se que, anteriormente, já havia sido deferida medida liminar em
favor do autor, ora agravado (fl. 37), na qual se determinou a reintegração de posse. Tal
decisão, embora tenha sido proferida por Juiz de Direito que, posteriormente, declinou da
competência para a Justiça Federal, não foi, até onde se sabe, objeto de impugnação pelos ora
agravantes.
Ante o exposto, indefiro o pedido.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta.
Publique-se.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator

APDO:
PROCUR:
RELATOR :

VISTA À PARTE EMBARGADA
0003706-35.2005.4.01.3400 (2005.34.00.003694-9) / DF
MINASGAS DISTRIBUIDORA DE GAS COMBUSTIVEL LTDA
DF00011099 CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO
E OUTROS(AS)
AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:
REU:

0001603-21.2006.4.01.3303 (2006.33.03.001604-2) / BA
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
IVONE LUIZA GORGEN E OUTROS(AS)
DIRCEU PAULO GORGEN
ELIZEU PEDRO GORGEN
SALETE VALENTINI GORGEN
MARIA DA CONCEICAO LACERDA GORGEN
LEOPOLDO HENRIQUE GORGEN
GILMAR CARLOS GORGEN
ELIANI DE FATIMA GORGEN
LUCIMAR ANTONIA GORGEN
ENOIR JOSE GORGEN

Ap
APTE:
ADV:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500437

REU:
ADV:
REC ADES:
ADV:
RELATOR :

REJANE APARECIDA FARINA GORGEN
BA00020681 ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA E OUTROS(AS)
BANCO DO BRASIL S/A
DF00015460 ADEMARIS MARIA ANDRADE
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES

ApReeNec

0019585-48.2006.4.01.3400 (2006.34.00.019823-8) / DF(AI
200701000046474 /DF)
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA - PA
PA00012543 CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES

APTE:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
REMTE:
RELATOR :
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
RELATOR :
Ap
APTE:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
REU:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0031424-02.2008.4.01.3400 (2008.34.00.031589-9) / DF(AI
200901000039480 /DF)
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
MUNICIPIO DE JEQUITIBA/MG
MG00061191 WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES
0001499-21.2009.4.01.3304 (2009.33.04.001513-8) / BA
AUTO POSTO CAMARO LTDA
BA00010363 JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA E OUTROS(AS)
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES
0038668-45.2009.4.01.3400 (2009.34.00.040162-2) / DF(AI
125674920104010000 /DF)
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
LEIA FERREIRA MIQUELINO DE MELO
DF00025459 REGIA BRASIL MARQUES DA COSTA
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES
0000835-61.2012.4.01.3602 / MT(AI 162087420124010000 /MT)
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
BALTHAZAR TRANSPORTES LTDA-ME E OUTRO(A)
GABRIEL CESARIO DOS SANTOS
MT00009866 DANILLO HENRIQUE FERNANDES E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES

ApReeNec
APTE:

0010387-35.2012.4.01.3801 / MG
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO:
SANDRO LUCIO SILVA MOREIRA
ADV:
MG00118770 WELLINGTON APARECIDO PEREIRA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ
DE FORA - MG
RELATOR :
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES
NOS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS, FICA(M) A(S) PARTE(S) EMBARGADA(S) INTIMADA(S) A SE MANIFESTAR SOBRE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.
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Numeração Única: 557154720094010000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0055715-47.2009.4.01.0000 (2009.01.00.056547-7)/AM
Processo na Origem: 200332000032885
RELATOR(A)
AGRAVANTE

COORDENADORIA DA 7ª TURMA
ACÓRDÃOS

DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
GETHAL AMAZONAS S/A - INDUSTRIA DE MADEIRA COMPENSADA
ADVOGADO
: FERNANDO DE FARIA TABET
ANA CLAUDIA LA PLATA DE MELLO FRANDO
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: SERGIO LAURIA FERREIRA
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gethal Amazonas S/A - Indústria de
Madeira contra decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do
Estado do Amazonas, que deferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal formulado pelo Ministério
Público Federal nos autos da Ação Ordinária n. 3289-71.2003.4.01.3200/BA, para fins de que
sejam fornecidos, pela Receita Federal, as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda
dos requeridos BRUNO MIGUEL STERN VOGEL, JOEL CARLOS ALÍPIO DOS SANTOS e
GETHAL DA AMAZÔNIA S/A, referente aos anos calendário de 2002 a 2008 (fls. 321/322).
Autos conclusos. Decido.
3.
Considerando que, no feito de origem, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido, conforme se verifica do extrato de acompanhamento processual disponível no sítio eletrônico deste Tribunal, julgo prejudicado o presente agravo de
instrumento, por perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 29, XXII, do Regimento
Interno desta Corte.
Publique-se. Intimem-se.
Decorrido o prazo baixem-se os autos à origem.
Brasília/DF, 22 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
*REPUBLICADO POR SAIDO COM INCORREÇÃO NA AUTUAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0025071-47.2011.4.01.3300/BA
RELATOR
APELANTE

:
:

APELAÇÃO CÍVEL N. 319007/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BISELLI NORDESTE S/A VIATURAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 29.07.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 394394/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BISELLI NORDESTE S/A VIATURAS E EQUIPS INDUSTRIAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".

:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
ADVOGADO
:
FERNANDA MASCARENHAS DE S DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
:
OLHOS DAGUA SERVICOS POSTAIS LTDA
ADVOGADO
:
RENATA LOBO QUADROS E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
:
OLHOS DAGUA SERVICOS POSTAIS LTDA
DECISÃO
Olhos D'água Serviços Postais Ltda. e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), sob o fundamento de que chegaram a uma composição amigável, requerem a homologação do acordo estabelecido entre as partes, bem como a extinção do processo (fls. 365366).
Ante o exposto, considerando que os autores assinam conjuntamente com o advogado,
e que o causídico representante da ECT tem poder para transigir, conforme se verifica pela
procuração que consta da fl. 367, homologo o referido acordo, nos termos estabelecidos, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, declaro extinto o processo,
com resolução do mérito, conforme o art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500438
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3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 29.07.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 488348/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BISELLI NORDESTE S/A VIATURAS E EQUIPS INDUSTRIAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 29.07.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 626317/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BISELLI NORDESTE S/A VIATURAS E EQUIPS INDUSTRIAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500439

1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 29.07.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 653730/BA
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
BISELLI NORDESTE S/A VIATURAS E EQUIPS INDUSTRIAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 29.07.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

439

:
:
:
:

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 29.07.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0001425-09.1992.4.01.4000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 92.00.01428-3/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EXPRESSO SAO FRANCISCO LTDA
APELADO
: JOSE AUGUSTO PINHEIRO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000284-18.1993.4.01.4000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 93.00.00284-8/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EXPRESSO SAO FRANCISCO LTDA
APELADO
: JOSE AUGUSTO PINHEIRO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.

Numeração Única: 0001986-38.1988.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 686174/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: VIRGILIO PEDREIRA JUNIOR
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0004762-40.1990.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 90.00.04765-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BISELLI NORDESTE S/A VIATURAS E EQUIP INDUSTRIAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500440
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0001127-59.1996.4.01.3100
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 96.00.01127-3/AP
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: TROPICAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
APELADO
: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CHUCRE
APELADO
: JOSE EMILIO SILVA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. MATÉRIA EXAURIDA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apreciada e decidida a questão debatida à luz dos preceitos infraconstitucionais aplicáveis à
espécie, não se verifica vício processual no julgado apto a autorizar o manejo dos aclaratórios.
2. Embargos de declaração não se prestam a modificar o julgamento da lide, mas, tão-só, a
esclarecê-lo ou complementá-lo (Precedentes: STF, EdclaGai 265.905-5/PR, rel. Min. Celso de
Mello, DJ 04.05.2001; EdclaARegAgInst 682.650-9/RJ, rel. Min. Eros Grau, DJe-142,
01.08.2008).
3. Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0001665-22.1996.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 96.00.01665-8/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CONSELG CONSER E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E
OUTRO(A)
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000343-06.1993.4.01.4000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 93.00.00343-7/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EXPRESSO SAO FRANCISCO LTDA
APELADO
: JOSE AUGUSTO PINHEIRO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002821-16.1994.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 94.00.02821-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ADMINISTRE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADO
: IONIO MAZONEVE DE MOURA
APELADO
: KATIA REGINA SILVA DE MOURA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500441
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2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a primeira suspensão
do processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do
prazo prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0002958-56.1998.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.33.00.002958-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BISELLI NORDESTE S/A VIATURAS E EQUIP INDUSTRIAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 22.07.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002958-56.1998.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.33.00.002958-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BISELLI NORDESTE S/A VIATURAS E EQUIP INDUSTRIAIS

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0020182-32.1997.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 1997.34.00.020229-1/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MT PIRETTI E OUTRO(A)
CURADOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a primeira suspensão
do processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do
prazo prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0000735-31.1997.4.01.3700
APELAÇÃO CÍVEL N. 1997.37.00.000751-8/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: TRATOMAQ TRATORES E MAQUINAS DO NORDESTE LTDA
APELADO
: ALEXANDRE CESAR TROVAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500442
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração para
corrigir erro material, sem efeitos modificativos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0005279-98.1998.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.40.00.005280-6/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: C M ANDRADE PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a primeira suspensão
do processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do
prazo prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0005480-90.1998.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.40.00.005481-0/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: C M ANDRADE PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 29.07.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003094-96.1998.4.01.3900
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.39.00.003100-5/PA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: PEDRO JOSE COELHO PINTO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS, EM PARTE, APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante quanto à
alegação de contradição no julgado às fl. 259.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeito modificativo, apenas para corrigir erro
material. Onde se lê: "Trata-se de recurso de apelação do BANCO DO BRASIL em face da sentença
de fls. 214/220, mediante a qual o juiz da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Leia-se: Trata-se de recurso de apelação do
BANCO DO BRASIL em face da sentença de fls. 214/220, mediante a qual o juiz da 2ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Estado do Pará julgou improcedente ação de repetição de indébito fiscal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500443

443

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a primeira suspensão
do processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do
prazo prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0005482-60.1998.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.40.00.005483-6/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: C M ANDRADE PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a primeira suspensão
do processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do
prazo prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0005523-27.1998.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.40.00.005524-9/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ARMARINHOS SAO PEDRO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500444

1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002844-45.1998.4.01.4100
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.41.00.002850-1/RO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EXITO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: DANIELLE PRESTES DE BORTOLI E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000534-07.1999.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.33.00.000533-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: R B MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0036608-51.1999.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.34.00.036666-0/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FISCAIS DA PREVIDENCIA
SOCIAL - ANFIP
ADVOGADO
: MARISTELA PINTO DA MOTA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FISCAIS DA PREVIDENCIA
SOCIAL - ANFIP
EMBARGANTE
: UNIAO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ADICIONAL DE FÉRIAS - GRATIFICAÇÃO NATALINA - HORAS EXTRAS -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500445

Numeração Única: 0001050-88.1999.4.01.3700
APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.37.00.001062-3/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EUDE P MORAES E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0001982-49.1999.4.01.4000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REEXAME NECESSÁRIO N. 1999.40.00.001982-1/PI
RELATOR(A)
: JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS
AUTOR
: JOSE FREDERICO DE ALBUQUERQUE FORTES BRITO
ADVOGADO
: RAIMUNDO EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS ROCHA
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - PI
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO CUJO NOME CONSTA
DA CDA - DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - LEI Nº 8.620/93 - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante à fl .53.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

445

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0001994-56.2000.4.01.3700
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.37.00.002035-3/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: J A S CASTELO BRANCO ME
APELADO
: JOSE AMERICO SERRA CASTELO BRANCO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0005348-77.2000.4.01.3801
APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.38.01.005324-4/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: KILOGRAMAS REFEICOES LTDA - MASSA FALIDA
APELADO
: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região -19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0037287-17.2000.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2000.34.00.037866-0/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: NORPLAST PLASTICOS DO NORTE S/A E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: EDILSON JAIR CASAGRANDE E OUTRO(A)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
EMBARGANTE
: NORPLAST PLASTICOS DO NORTE S/A E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
2000.35.00.014922-0/GO - Processo na Origem: 148610220004013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SUZI MEYRE PEREIRA MACHADO CIA LTDA
APELADO
: SUZI MEYRE PEREIRA MACHADO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 270/275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500446
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1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0006098-73.2000.4.01.3803
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.38.03.006226-3/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: FRAMA IND E COM DE PLASTICOS LTDA
APELADO
: EDUARDO FRANCO
APELADO
: ODRAUDE FRANCO
APELADO
: NICE DO AMARAL FRANCO
APELADO
: FERNANDA FRANCO
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500447

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 2000.40.00.007284-8/PI
Processo na Origem: 72869220004014000
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 123/129
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
Numeração Única: 0000699-27.2000.4.01.4300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.43.00.000699-3/TO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ERENICE GERALDA DE ANDRADE ME
APELADO
: ERENICE GERALDA DE ANDRADE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
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3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003758-79.2001.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.33.00.003758-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AGUALIVRE SERVICO DE DRAGAGEM LTDA ME
APELADO
: ALEXANDRE CESAR DE FARIAS COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

Numeração Única: 0030736-02.2001.4.01.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.01.00.036013-8/AM
Processo Orig.: 83.00.15832-4
RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR
EMBARGANTE

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
PETROLEO SABBA S/A
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
PETROLEO SABBA S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO CONDICIONAL. REDUÇÃO DO LUCRO REAL DE PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O voto-condutor do acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante, como visto às fls. 526.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003445-21.2001.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.33.00.003445-0/BA
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
APELADO

:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
RECICLE TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
SERGIO AUGUSTO DE ALMEIDA COUTO CARNEIRO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500448
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Numeração Única: 0006471-27.2001.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.33.00.006471-5/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: M F AUTO PECAS LTDA
APELADO
: ALBERTO GUIMARAES MENDES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 2001.40.00.000609-4/PI
Processo na Origem: 6117920014014000
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 29/35
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500449

4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 2001.40.00.000788-7/PI
Processo na Origem: 7901320014014000
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 68/74
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
Numeração Única: 0001163-26.2001.4.01.4200
REEXAME NECESSÁRIO N. 2001.42.00.001162-2/RR
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR
PROCURADOR
: MARYVALDO BASSAL DE FREIRE
RÉU
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - RR
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Numeração Única: 0000769-93.2002.4.01.3000
REEXAME NECESSÁRIO N. 2002.30.00.000766-4/AC
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
ADVOGADO
: ANTONIO CESAR CAVALCANTI JUNIOR E OUTROS(AS)
RÉU
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR
: EDUARDO FLORIANO ALMEIDA
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL : CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA
ADVOGADO
: GUSTAVO FREIRE DE ARRUDA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - AC
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007735-45.2002.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.33.00.007719-4/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: IDEIALOGICA INFORMATICA LTDA E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0035721-77.2002.4.01.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.01.00.040021-0/MG
Processo Orig.: 94.03.00717-6
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LUCIA HELENA FRANCO MELO
ADVOGADO
: MARLUCIA CESAR RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELADO
: IMABRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500450
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2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 2002.40.00.001942-3/PI
Processo na Origem: 19426220024014000
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: J PEREIRA CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE EXAME DO ASPECTO PRESCRICIONAL NA INSTÂNCIA
REVISORA
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, c, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso em reexame, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudesse
recair a penhora, o d. Juiz suspendeu o feito em 28/05/2004, nos termos do art. 40 da LEF, conforme
requerido pela Fazenda. Transcorrido o prazo estipulado por lei, o feito foi ao arquivo provisório em
08/06/2005. A partir de tal data, os autos ficaram sem movimentação até 13/08/2012, quando a
Fazenda foi instada a se pronunciar sobre seu interesse no prosseguimento do feito.
7. A Fazenda Nacional foi intimada, nesta instância, para se manifestar sobre a prescrição
intercorrente, se limitando a sustentar a inocorrência de tal figura extintiva. Verifica-se, portanto,
que a própria FN foi intimada e não apresentou qualquer causa de suspensão ou de interrupção da prescrição.

4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0020820-53.2002.4.01.3800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2002.38.00.020786-1/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: PAUL WURTH DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RODOLFO DE LIMA GROPEN E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA - MG
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. ERRO NA DECLARAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE DÉBITO DEMONSTRADA EM PROVA PERICIAL
CONTÁBIL - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O acórdão embargado abordou de forma expressa a insurgência da embargante à fl.365.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000466-86.2002.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.40.00.000466-3/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AGRIPEC RACOES BALANCEADAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500451
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8. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
9. Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sem qualquer
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Fazenda Nacional foi
devidamente intimada e já se manifestou nos autos, não apresentando qualquer causa de
interrupção ou de suspensão do prazo prescricional (artigos 151 e 174, § único, do CTN), não
merece reparos a sentença que extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição
do crédito tributário.
10. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2002.40.00.001943-7/PI
Processo na Origem: 19434720024014000
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: J PEREIRA CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE EXAME DO ASPECTO PRESCRICIONAL NA INSTÂNCIA
REVISORA
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, c, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso em reexame, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudesse
recair a penhora, o d. Juiz suspendeu o feito em 28/05/2004, nos termos do art. 40 da LEF, conforme
requerido pela Fazenda. Transcorrido o prazo estipulado por lei, o feito foi ao arquivo provisório em
08/06/2005. A partir de tal data, os autos ficaram sem movimentação até 13/08/2012, quando a
Fazenda foi instada a se pronunciar sobre seu interesse no prosseguimento do feito.
7. A Fazenda Nacional foi intimada, nesta instância, para se manifestar sobre a prescrição
intercorrente, se limitando a sustentar a inocorrência de tal figura extintiva. Verifica-se, portanto,
que a própria FN foi intimada e não apresentou qualquer causa de suspensão ou de interrupção da prescrição.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500452

8. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
9. Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sem qualquer
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Fazenda Nacional foi
devidamente intimada e já se manifestou nos autos, não apresentando qualquer causa de
interrupção ou de suspensão do prazo prescricional (artigos 151 e 174, § único, do CTN), não
merece reparos a sentença que extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição
do crédito tributário.
10. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2002.40.00.002144-7/PI
Processo na Origem: 21443920024014000
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: J PEREIRA CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE EXAME DO ASPECTO PRESCRICIONAL NA INSTÂNCIA
REVISORA
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, c, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso em reexame, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudesse
recair a penhora, o d. Juiz suspendeu o feito em 28/05/2004, nos termos do art. 40 da LEF, conforme
requerido pela Fazenda. Transcorrido o prazo estipulado por lei, o feito foi ao arquivo provisório em
08/06/2005. A partir de tal data, os autos ficaram sem movimentação até 13/08/2012, quando a
Fazenda foi instada a se pronunciar sobre seu interesse no prosseguimento do feito.
7. A Fazenda Nacional foi intimada, nesta instância, para se manifestar sobre a prescrição
intercorrente, se limitando a sustentar a inocorrência de tal figura extintiva. Verifica-se, portanto,
que a própria FN foi intimada e não apresentou qualquer causa de suspensão ou de interrupção da prescrição.
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0004570-35.2003.4.01.3500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.35.00.004554-5/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MILTON PEREIRA DIAS
ADVOGADO
: PAULO GUSTAVO PEDREIRA E SOUSA
APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: ACELMA CRISTINA SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: TADEU FERNANDO DE ALMEIDA PIMENTEL E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: MILTON PEREIRA DIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP. ERRO EM DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE SAQUE INDEVIDO.
ERRO MATERIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DA INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. NEXO CAUSAL AUSENTE. MATÉRIA EXAURIDA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO COMANDO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apreciada e decidida a questão debatida à luz dos preceitos infraconstitucionais aplicáveis à
espécie, não se verifica vício processual no julgado apto a autorizar o manejo dos aclaratórios.
2. Embargos de declaração não se prestam a modificar o julgamento da lide, mas, tão-só, a
esclarecê-lo ou complementá-lo (Precedentes: STF, EdclaGai 265.905-5/PR, rel. Min. Celso de
Mello, DJ 04.05.2001; EdclaARegAgInst 682.650-9/RJ, rel. Min. Eros Grau, DJe-142,
01.08.2008).
3. Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0009527-61.2003.4.01.3700
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.37.00.010132-1/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AUGUSTO ESTANISLAU GOMES MENDES
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

8. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
9. Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sem qualquer
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Fazenda Nacional foi devidamente
intimada e já se manifestou nos autos, não apresentando qualquer causa de interrupção ou de
suspensão do prazo prescricional (artigos 151 e 174, § único, do CTN), não merece reparos a
sentença que extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição do crédito tributário.
10. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0004377-09.2002.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.40.00.004378-5/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: TECNEL SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007584-45.2003.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.33.00.007566-7/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COSLIFE COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500453
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0010421-37.2003.4.01.3700
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.37.00.011069-4/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MARIA DE LOURDES BORGES DE LOUREIRO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000597-27.2003.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.40.00.000585-0/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AGRIPEC RACOES BALANCEADAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500454

1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002019-37.2003.4.01.4000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.40.00.002008-2/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: HANGAR PROJETOS LTDA
APELADO
: ELDRO CESAR MENDES
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002020-22.2003.4.01.4000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.40.00.002009-6/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: HANGAR PROJETOS LTDA
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2004.30.00.001796-0/AC
Processo na Origem: 200430000017960
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: ANA CAROLINA WEST WANDERLEY
APELADO
: SLUMP ENGENHARIA
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO DE LIMA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AC
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA. DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL REGULAR. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
1. É de se destacar que esta Sétima Turma vem salientando que "o STJ abona o método de
'aferição indireta ou por estimativa' para apuração do 'quantum debeatur', quando, como no
caso, ausente a documentação regular para vislumbrar o exato retrato da materialidade dos
fatos geradores (AgRg-REsp nº 1.121.052/SC)" (AMS 0013918-62.2012.4.01.3500/GO, rel. Juiz
Federal Rafael Paulo Soares Pinto (conv.), 23/05/2014 e-DJF1, p. 658).
2. Na hipótese, contudo, o laudo pericial produzido nestes autos infirma o arbitramento realizado pela autoridade fiscal, já que "constatou que a escrita contábil da empresa, em sua
grande parte, merecia fé e não deveria ter sido repudiada". Precedentes desta Corte.
3. "(...) 1. Não cabe aferição indireta (arbitramento) do débito nas hipóteses em que o contribuinte apresenta elementos suficientes para apuração do valor real da base de cálculo da
contribuição previdenciária. Precedentes desta Corte e do STJ. 2. A embargante carreou aos
autos documentação suficiente para viabilizar uma perfeita apuração da regularidade fiscal da
empresa autuada, não tendo o INSS à época, em momento algum nos autos administrativos,
sinalizado a insuficiência de documentos apresentados. 3. A aferição indireta com base unicamente em suposta irregularidade nos lançamentos contábeis foi determinada de forma arbitrária pelo fiscal sem qualquer base nos fatos, consoante registrado no laudo da perícia
judicial juntada ao presente feito. 4. Não se amoldando o procedimento adotado pela autoridade fazendária, para a apuração do débito, aos ditames da lei, correta a sentença ao
desconstituir o lançamento tributário, posto que eivado de nulidade insanável.5. Apelação e
remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.". (AC 2004.30.00.001798-8/AC, rel. JUIZ FEDERAL CLODOMIR SEBASTIÃO REIS (CONV.), 07/06/2013 e-DJF1 P. 1239).
4. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0008279-62.2004.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2004.33.00.008280-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GENIVALDO RIBEIRO MASCARENHAS ME
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

APELADO
EMBARGANTE

: ELDRO CESAR MENDES
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0005399-68.2003.4.01.4000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.40.00.005394-0/PI
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
APELADO
EMBARGANTE

:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
CALCADOS TENTACAO LTDA
MOISES ANGELO DE MOURA REIS E OUTROS(AS)
FRANCISCO EDNARDO BASTOS BRITO
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500455
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1. Os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 535 do CPC, têm a finalidade de
esclarecer, complementar e aperfeiçoar essas decisões judiciais em face da existência de
vícios (omissão, contradição e/ou obscuridade) contidos na sentença ou no acórdão. Assim,
não é cabível a oposição de embargos de declaração, objetivando viabilizar a revisão ou
anulação de decisões, ainda mais se a matéria foi debatida, mesmo que implicitamente.
2. Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ: "Deveras, é cediço que inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reexame da questão atinente ao reconhecimento da violação do art. 535, do CPC, o que é inviável de ser revisado em sede de
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EDcl nos EREsp 693.711/RS, DJ 06.03.2008; EDcl no
AgRg no MS 12.792/DF, DJ 10.03.2008 e EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, DJ
25.02.2008".
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 2005.32.00.001833-0/AM
Processo na Origem: 200532000018330
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MUNICIPIO DE URUCURITUBA
PROCURADOR
: DEBORAH SABBA
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
- IBGE
PROCURADOR
: ANTONIO MARTINIANO JUNIOR
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
- IBGE
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 514/519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator

4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0036845-12.2004.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2004.34.00.045940-0/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: ROGERIO SANTOS MUNIZ
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA - INCRA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ATP - TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
EMBARGANTE
: ATP - TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A
EMBARGADO
: ACORDAO DE F. 3.045/3.047.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 535/CPC): NÃO PROVIMENTO.
1- A amplitude do bem fundamentado acórdão embargado outras digressões dispensa, na
medida em que explicitou, com harmonia e á exaustão, suas razões, examinando a causa com
o devido vagar, profundidade e pertinência (conforme retrata seu relatório, voto e ementa, aqui
invocados para integrar - "per relationem" - a fundamentação deste julgado).
2- O rol dos possíveis vícios porventura ventiláveis pela via dos Embargos de Declaração (art.
535/CPC: omissão, obscuridade ou contradição) tem sentido técnico-processual que as recorrentes não podem dilatar ao seu alvedrio, alegando o que quiserem e bem entenderem, em
nítido intento de perverter o espaço de controvérsia formal em detrimento dos, se e quando,
recursos próprios cabíveis e oportunos (litigar sob o manto do devido processo legal exige
meios e modos).
3- Suposta violação a preceitos normativos ou confronto jurisprudencial, instalado ou só potencial, não constam do rol do art. 535 do CPC.
4- Embargos de declaração não providos.
5- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 2004.38.00.029831-7/MG
Processo na Origem: 296625120044013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: LOCGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: ELOA L CUNHA VELLOSO E OUTROS(AS)
APELADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: MARIANA BASTOS DE REZENDE E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: LOCGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES LTDA
EMBARGADO
; V. ACÓRDÃO DE FLS. 703/706
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500456

456

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0036361-60.2005.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.34.00.036904-0/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: BENCHIMOL IRMAO CIA LTDA
APELANTE
: SOCIEDADE FOGAS LTDA
ADVOGADO
: LEO KRAKOWIAK E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. STF
EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. COFINS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. LEI 10.833/2003. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
2. O E. STF, quando do julgamento dos RREE nºs 390.840-5/MG e 346.084-6/PR, declarou a
inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 que, via lei ordinária,
ampliou a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (de faturamento para
receita bruta), extrapolando os contornos da norma constitucional que, em sua redação original
(anterior à EC nº 20/98), autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o
faturamento.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, deverão ser
observadas as seguintes leis: (a) para a Contribuição para o PIS, a LC 07/70, com as modificações introduzidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei nº 9.715/98, até o advento e a
plena aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 66, de 29/08/2002, posteriormente
convertida na Lei nº 10.637/2002; (b) para a COFINS, a LC 70/91, até o advento e a plena
aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.833/2003.
4. Constitucionalidade das alterações procedidas pela MP n. 135/2003, de 30/10/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, para a COFINS e MP n. 66/2002, de 29/08/2002, convertida na
Lei n. 10.637/2002, para o PIS. Precedentes. (AC 2005.34.00.037769-1/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Conv. Juiz Federal Antonio Claudio Macedo Da Silva (conv.),
Sétima Turma, e-DJF1 de 25/07/2011, p. 135) e
5. Sobre o montante a ser compensado incidirá a Taxa SELIC (art. 39, § 4º, Lei nº 9.430/96),
com exclusão de qualquer outro índice representativo de correção monetária ou juros moratórios.
6. A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A,
do CTN, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
7. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas, para determinar que seja
observada a prescrição qüinqüenal e que a compensação seja realizada somente após o
trânsito em julgado da sentença.
8. Apelação da autora provida em parte, apenas para reconhecer o seu direito à restituição ou
à compensação dos valores recolhidos indevidamente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento parcial às apelações e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

Numeração Única: 0021343-08.2005.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.33.00.021356-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 9
REGIAO BAHIA
ADVOGADO
: WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: MARCUS VINICIUS GOMES GALVAO
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 9
REGIAO BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0021353-52.2005.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.33.00.021366-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS CRECI/BA - 9A REGIAO
PROCURADOR
: WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS
APELADO
: NILVANITA ARGOLO DE SANTANA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS CRECI/BA - 9A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500457
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Numeração Única: 0003235-89.2005.4.01.3700
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.37.00.003397-0/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ARAUJO DANTAS CIA LTDA E OUTROS(AS)
APELADO
: CARLOS ALCYR JUCA DANTAS
ADVOGADO
: WASHINGTON RIBEIRO VIEGAS NETTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 2005.37.02.001724-0/MA
Processo na Origem: 17184320054013702
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MARIA DA CONCEICAO ANDRADE DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL. MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500458

3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudesse recair a penhora,
o Juízo a quo suspendeu o processo em 31/08/2006. Ciente do despacho determinando a suspensão, os autos foram ao arquivo provisório em 12/03/2008. A partir de tal data, os autos permaneceram sem movimentação até 2/08/2013, quando o INMETRO foi intimado para se manifestar
sobre eventuais causas suspensivas ou interruptivas, se limitando a sustentar a inocorrência de tal
figura extintiva Verifica-se, portanto, que o próprio INMETRO foi intimado e não apresentou qualquer
causa de suspensão ou de interrupção da prescrição.
7. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis"
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
8. Considerando o decurso de prazo suficiente à configuração da prescrição e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional (artigos 151 e 174, § único, do
CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu o processo.
9. As multas de natureza não tributária, desde que inscritas em dívida ativa, são cobradas em
juízo por meio de execução fiscal, aplicando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em
razão do Decreto 20.910/32. Precedentes.
10. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0012441-21.2005.4.01.3800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.38.00.012532-3/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: ELVIO GUSMAO SANTOS
APELADO
: LILIAN FURMAN E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ROBERTA ESPINHA CORREA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA - MG
EMBARGANTE
: LILIAN FURMAN E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORABILIDADE DE VAGAS
DE GARAGENS DE APARTAMENTO. MATRÍCULA PRÓPRIA EM REGISTRO DE IMÓVEIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O item 2 do acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante,
como visto às fls. 396.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
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Numeração Única: 0045176-10.2005.4.01.3800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.00.045902-2/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS - SOCIEDADE SIMPLES
ADVOGADO
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0001234-13.2005.4.01.3804
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.04.001108-9/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ROSENDAL REIS LEMOS
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0045025-44.2005.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.38.00.045751-9/MG
RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
REMETENTE

:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
THYSSENKRUPP METALURGICA SANTA LUZIA S/A
ANA CAROLINA SILVA BARBOSA E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. STF
EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. COFINS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. LEI 10.637/2002. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
2. O E. STF, quando do julgamento dos RREE nºs 390.840-5/MG e 346.084-6/PR, declarou a
inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 que, via lei ordinária,
ampliou a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (de faturamento para
receita bruta), extrapolando os contornos da norma constitucional que, em sua redação original
(anterior à EC nº 20/98), autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o
faturamento.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, deverão ser
observadas as seguintes leis: (a) para a Contribuição para o PIS, a LC 07/70, com as modificações introduzidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei nº 9.715/98, até o advento e a
plena aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 66, de 29/08/2002, posteriormente
convertida na Lei nº 10.637/2002; (b) para a COFINS, a LC 70/91, até o advento e a plena
aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.833/2003.
4. Constitucionalidade das alterações procedidas pela MP n. 135/2003, de 30/10/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, para a COFINS e MP n. 66/2002, de 29/08/2002, convertida na
Lei n. 10.637/2002, para o PIS. Precedentes. (AC 2005.34.00.037769-1/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Conv. Juiz Federal Antonio Claudio Macedo Da Silva (conv.),
Sétima Turma, e-DJF1 de 25/07/2011, p. 135) e
5. Sobre o montante a ser compensado incidirá a Taxa SELIC (art. 39, § 4º, Lei nº 9.430/96),
com exclusão de qualquer outro índice representativo de correção monetária ou juros moratórios.
6. A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A,
do CTN, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
7. Apelações e remessa oficial às quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento às apelações e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500459
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Numeração Única: 0006939-80.2005.4.01.3807
REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.38.07.007191-5/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
PROCURADOR
: HENDERSON GERALDO TEIXEIRA OGANDO E OUTRO(A)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: JOAQUIM PEDRO DA SILVA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MONTES
CLAROS - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0005571-48.2005.4.01.3900
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.39.00.005571-0/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: LAR DE ISMAEL
ADVOGADO
: MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: HIGSON FRANCISCO DOS SANTOS
.
: .
EMBARGANTE
: LAR DE ISMAEL
EMBARGADO
: V. ACORDAO DE F.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. O rol dos possíveis vícios porventura ventiláveis pela via dos Embargos de Declaração (art.
535/CPC: omissão, obscuridade ou contradição) tem sentido técnico-processual que não se
pode dilatar ao alvedrio de quem recorre, alegando o que quiser e bem entender, em nítido
intento de perverter o espaço de controvérsia formal em detrimento dos, se e quando, recursos
próprios cabíveis e oportunos (litigar sob o manto do devido processo legal exige meios e
modos).
2. Suposta violação a preceito normativo ou eventual alegada afronta à jurisprudência não se
encaixa em quaisquer das hipóteses do art. 535/CPC. O acórdão embargado foi amplo, explícito e lógico em suas razões, conforme evidencia a leitura de sua ementa.
3. Embargos de declaração não providos.
4. Peças liberadas pelo Relator, Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.

Numeração Única: 0001571-02.2005.4.01.3804
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.04.001446-8/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EDIMO JOSE MEDEIROS CIA LTDA
ADVOGADO
: IVAN ZOLINI
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003182-87.2005.4.01.3804
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.04.003059-6/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: JOSE LUIZ MATTHES E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. COFINS - ART. 8º, DA LEI Nº
9.718/98. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA (2% PARA 3%). CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos RREE nºs 390.840-5/MG e
346.084-6/PR, declarou a inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98
que, via lei ordinária, ampliou a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (de
faturamento para receita bruta), extrapolando os contornos da norma constitucional que, em
sua redação original (anterior à EC nº 20/98), autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o faturamento.
2. Quando do julgamento do RE-AgR 419.010/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, o Supremo
Tribunal Federal entendeu ser constitucional a majoração de alíquota, promovida pelo art. 8º,
da Lei nº 9.718/98 (2% para 3%), bem como a restrição à compensação do montante correspondente à majoração, apenas, para débitos da CSLL, compreendidos no mesmo período
de apuração.
3. Apelações e remessa oficial às quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento às apelações e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500460
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0012599-87.2006.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.33.00.012606-8/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS
CRECI DA 9 REGIAO
PROCURADOR
: WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS E OUTRO(A)
APELADO
: ADILSON PINTO BRANDAO
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS
CRECI DA 9 REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0012607-64.2006.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.33.00.012614-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS CRECI/BA - 9A REGIAO
PROCURADOR
: WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS E OUTRO(A)
APELADO
: ANTONIO FERREIRA SALES
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS CRECI/BA - 9A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0008223-38.2005.4.01.3900
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.39.00.008233-3/PA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ESTADO
DO PARA - CRA/PA
PROCURADOR
: SOFIA MIRANDA MUFFAREJ
APELADO
: PROGRESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO REQUERIDA
PELA EXEQUENTE - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA
DA CREDORA.
1. À exequente cabe o interesse maior de localizar e indicar bens do(a) executado(a) ou de
seus corresponsáveis para a satisfação da dívida tributária. Se, em vez disso, o feito é suspenso por prazo superior ao estipulado na SÚMULA 314/STJ sem qualquer causa interruptiva
da prescrição, inafastável que a paralisação se debita à exequente, devendo ser extinto pela
prescrição intercorrente.
2. Se o feito é suspenso a pedido da exequente, mostra-se desnecessária a intimação dele
quando da suspensão ou arquivamento do feito. Inteligência do §1º do art. 40 da Lei n.
6.830/80.
3. Apelação não provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0002541-93.2005.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.40.00.002543-1/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: METAL-SERVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500461
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4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0008053-74.2006.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.33.04.008059-7/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COSMEPE COSMETICOS E PERFUMES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0009631-63.2006.4.01.3307
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.33.07.009633-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MIX DISTRIBUIDOR LTDA
ADVOGADO
: JOSE RILTON TENORIO MOURA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REC. ADESIVO
: MIX DISTRIBUIDOR LTDA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE VITORIA
DA CONQUISTA - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº
240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500462

2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas, para determinar a observância
da prescrição quinquenal.
6. Apelação da impetrante a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da União e à remessa
oficial e negar provimento à apelação da impetrante.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 2006.33.08.001184-1/BA
Processo na Origem: 11848320064013308
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BRASCAR COMERCIO E VEICULOS LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: BRASCAR COMERCIO E VEICULOS LTDA E OUEMBARGADO
: TROS(AS)
V. ACÓRDÃO DE FLS. 265/272
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
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I - RE N. 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - imposto retido pelo contribuinte
por obrigação legal, não é receita da empresa, sendo valor de titularidade do fisco municipal.
Ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa
jurídica', não pode ser considerado faturamento, e, portanto, não pode ser incluído na base de
cálculo de PIS ou COFINS.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da impetrante parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 2006.34.00.034313-0/DF
Processo na Origem: 333785420064013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. NULIDADE
DA PORTARIA MS Nº 971/2006. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A declaração de nulidade de ato normativo pode perfeitamente ser efetuada incidenter
tantum em ação ajuizada pelo rito ordinário.
2. Na espécie, contudo, o pedido do autor consiste na decretação de nulidade da Portaria nº
971/2006, ou seja, a declaração de nulidade do ato normativo é o pedido principal desta
demanda.
3. Com razão, então, o juiz a quo, ao afirmar, litteris: "Observo que, em verdade, a postulante
se volta contra norma de efeitos abstratos, por meio de ação ordinária, sem apontar a existência de efeitos concretos desta norma para os seus substituídos, caracterizando o ataque de
norma jurídica em tese. Portanto, na hipótese de procedência do pedido, estar-se-ia atribuindo
efeito erga omnes a uma declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, ou seja, estarse-ia utilizando do controle concentrado de constitucionalidade pelo juiz de primeiro grau de
jurisdição. O pedido de declaração de nulidade (inconstitucionalidade, que a tornaria inválida)
só pode ser conhecido pelo juiz de primeiro grau no exame incidenter tantum, que pressupõe
o julgamento de caso concreto, jamais a validade da norma em tese - incumbência do STF no
controle concentrado".
4. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONTROLE DIFUSO DA CONSTITUCIONALIDADE
DAS LEIS. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAR ESTRITAMENTE
A QUESTÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE. INVASÂO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. No controle difuso da constitucionalidade das leis, a declaração de
inconstitucionalidade é causa de pedir e não pedido. Tal espécie de declaração só poderá ser
feita, no controle difuso, se implicar em algum efeito concreto "inter partes". Do contrário,
teríamos ação declaratória sobre "lei em tese", o que somente é possível pela via do controle
concentrado, nas ações de competência do Supremo Tribunal Federal (ADIN e ADC). Não há
mais razão para analisar as alegadas inconstitucionalidades, dada a impossibilidade de efeitos

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
2006.33.10.003923-6/BA - Processo na Origem: 39232320064013310
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA
PROCURADOR
: VINICIUS MACHADO MARQUES E OUTROS(AS)
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE EUNAPOLIS - BA
EMBARGANTE
UNIAO FEDERAL
EMBARGADO
V. ACORDÃO DE FLS. 422/436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJULGAMENTO - ART. 543-C, DO
CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO REPETITIVO (REsp 1.270.439/PR) - ADEQUAÇÃO DO JULGADO - ART. 462 DO CPC - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF - COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA) - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI Nº 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM CURSO.
1. Consoante o disposto no § 7º, do art. 543-C, do CPC, tanto os tribunais de segunda
instância como o próprio STJ devem rever seus julgados, a fim de adequá-los ao novo entendimento firmado pela Corte Superior.
2. Aplicação do disposto no art. 462 do Código Processual Civil.
3. Recebidos os autos para juízo de retratação, nos pontos em que o julgado encontrar-se
discordante do leading case.
4. Nesses termos, "os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública
após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção
monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem", devendo, contudo, tais acessórios,
relativos a períodos anteriores, seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente"
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/10/2011, DJe 02/02/2012).
5. Assim, deve-se aplicar à hipótese o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada apela
Lei nº 11.960/2009, que estabelece que "nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança".
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, para, em consequência, dar parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, a fim de determinar que o cálculo do valor
da condenação obedeça aos critérios de atualização da Lei nº 11.960/2009, ou seja, aplicação
"uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança", mantida, até a vigência daquela lei, a "atualização monetária por índices oficiais (Manual de Cálculos da Justiça Federal) desde cada repasse a
menor, agregados juros de mora de 1% ao mês desde a citação (havida na vigência do novo
Código Civil), consoante os art. 405 e art. 406 do CC/2002 c/c art. 161, §1º, do CTN" (AC
2003.33.00.030726-0/BA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.577 de 19/12/2008).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
em parte os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 22 de julho de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0028080-81.2006.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.34.00.028837-3/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: BRASCOMP COMPENSADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE GAEDE E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500463
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ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2006.35.00.012536-5/GO
Processo na Origem: 125121620064013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO
: ANDREA REBELLO TEIXEIRA SOARES
ADVOGADO
: DIONISIO TEIXEIRA JAPIASSU
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO
AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES DA CORTE E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
1. "EMBARGOS DE TERCEIRO À EXECUÇÃO FISCAL - IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO
AJUIZAMENTO (CITAÇÃO/PENHORA). 1- Confirma-se a sentença (JUN/2006) que desconstituiu, em Embargos de Terceiro à EF, a penhora sobre o imóvel, havida em 1997 (ano, ainda,
do ajuizamento da execução em si), pois o bem restou adquirido de boa-fé pelos embargantes
em 1994 (consoante provam documentos hábeis), antes, pois, da citação e do gravame, via
promessa de compra e venda, tudo em conformidade com os ditames da SÚMULA nº 84/STJ:
"É admissível a oposição de Embargos de Terceiros fundados em alegação de posse advinda
do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". 2- Apelação
não provida. 3- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 7 de abril de 2014., para publicação
do acórdão." (AC 0009333-09.2004.4.01.3803 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.711 de 25/04/2014)
2. No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos embargos
de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça, atento ao princípio da causalidade, editou a Súmula
303, consignando que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios".
3. In casu, correta a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que, julgado procedente o
pedido formulado nos embargos de terceiros, para revogar a penhora determinada nos autos
da execução fiscal nº 96.0008878-0/GO, deve a Fazenda Nacional responder pelas despesas
processuais.
4. Ademais, verifica-se que a Fazenda Nacional opôs resistência ao mérito deduzido na inicial,
sustentando, inclusive, fraude à execução. Assim, se a Fazenda Nacional ofereceu impugnação
aos embargos, deve suportar o ônus pelo pagamento da verba honorária, vez que atraiu a
aplicação do princípio da sucumbência.
5. A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade,
bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado
a defesa da parte.
6. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2006.35.00.019565-6/GO
Processo na Origem: 200635000195656
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: BASSAM THOME
ADVOGADO
: JOSE RUBENS DE ARAUJO JUNIOR E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO

concretos na relação jurídica das partes. Apelação improvida. (AC 06837256119914036100,
JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/10/2010 PÁGINA: 154 ..FONTE_REPUBLICACAO:.). Precedentes do TRF/2ª e 3ª Regiões.
5. Apelação não provida. Sentença confirmada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2006.35.00.002983-6/GO
Processo na Origem: 200635000029836
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: RUBENS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO URANY DE CASTRO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO DE
BENS E DIREITOS. ART. 64 DA LEI N. 9.532/1997. REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. NECESSIDADE PARA A OPERACIONALIZAÇÃO EFICAZ DO INSTITUTO E PARA
A PROTEÇÃO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1. Da análise do art. 64, da Lei 9.532/1997, observa-se que o registro nos órgãos competentes
não implica em restrição a alienação, oneração ou transferência do bem arrolado. Na verdade,
a divulgação do Termo de arrolamento de bens vai de encontro à finalidade da referida medida
acautelatória, qual seja, conferir maior garantia aos créditos tributários da União, assegurando
a futura excussão de bens e direitos do sujeito passivo suficientes à satisfação do débito
fiscal.
2. O arrolamento de bens significa tão-somente que o Fisco passa a ter controle direto sobre
o patrimônio do sujeito passivo, obrigando-o a notificar as alienações, as onerações ou transferências realizadas, sendo certo que tal conduta não configura ilegalidade ou abuso de poder,
a autorizar a concessão de mandado de segurança.
3. Nesse diapasão, "(...) O registro do arrolamento não fere o art. 198 do Código Tributário
Nacional, pois não se trata de divulgação da situação econômica ou financeira do sujeito
passivo ou de terceiros ou da natureza ou estado de seus negócios ou atividades. A publicidade que é feita é apenas do arrolamento. A medida do registro, aliás, é imprescindível
para (a) resguardar os interesses de terceiros de boa-fé, como também para (b) permitir a
própria operacionalização eficaz do arrolamento" (AMS 200051010023584. Relator(a) Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES. QUARTA TURMA ESPECIALIZADA. DJU de
12/12/2008. Página 227). Precedentes deste Tribunal e do colendo STJ.
4. A espécie de arrolamento em discussão, inserida na Lei 9.532/97, art. 64, distingue-se do
arrolamento administrativo previsto no Decreto nº 70.235/72; vez que este trata de forma
alternativa de garantia de instância; enquanto aquele constitui medida acautelatória para conferir maior garantia aos créditos tributários da União.
5. Segundo essa linha de raciocínio, o STF afirmou que: "voltando-se a impetração contra o
arrolamento de bens previsto no art. 64 da Lei nº 9.532/97, não se aplica ao caso o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 1976, que reconheceu a inconstitucionalidade do disposto no art. 32 da Lei 10.522/02, por constituir óbice desarrazoado ao
direito de recorrer" (Informativo STF nº 461, publ. DJ 18/05/2007).
6. O arrolamento previsto no art. 64, da Lei nº 9.532/97, não traduz qualquer ilegalidade, desde
que o auto de infração exceda a 30% do patrimônio do sujeito passivo da obrigação tributária
e seja superior a R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais), o que se verifica na espécie.
7. "Considera-se legal o arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que a soma
do valor dos créditos tributários sob sua responsabilidade exceder a 30% (trinta por cento) de
seu patrimônio conhecido e, simultaneamente, for superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais). Inteligência do art. 64, caput e § 7º, da Lei 9.532/97"(STJ: REsp n. 1.073.790/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, T2, DJe de 27/04/2009).
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500464

464

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. ART. 64 DA
LEI N. 9.532/1997. REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. NECESSIDADE PARA A
OPERACIONALIZAÇÃO EFICAZ DO INSTITUTO E PARA A PROTEÇÃO DE TERCEIROS DE
BOA-FÉ. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1. Da análise do art. 64, da Lei 9.532/1997, observa-se que o registro nos órgãos competentes
não implica em restrição a alienação, oneração ou transferência do bem arrolado. Na verdade,
a divulgação do Termo de arrolamento de bens vai de encontro à finalidade da referida medida
acautelatória, qual seja, conferir maior garantia aos créditos tributários da União, assegurando
a futura excussão de bens e direitos do sujeito passivo suficientes à satisfação do débito
fiscal.
2. O arrolamento de bens significa tão-somente que o Fisco passa a ter controle direto sobre
o patrimônio do sujeito passivo, obrigando-o a notificar as alienações, as onerações ou transferências realizadas, sendo certo que tal conduta não configura ilegalidade ou abuso de poder,
a autorizar a concessão de mandado de segurança.
3. Nesse diapasão, "(...) O registro do arrolamento não fere o art. 198 do Código Tributário
Nacional, pois não se trata de divulgação da situação econômica ou financeira do sujeito
passivo ou de terceiros ou da natureza ou estado de seus negócios ou atividades. A publicidade que é feita é apenas do arrolamento. A medida do registro, aliás, é imprescindível
para (a) resguardar os interesses de terceiros de boa-fé, como também para (b) permitir a
própria operacionalização eficaz do arrolamento" (AMS 200051010023584. Relator(a) Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES. QUARTA TURMA ESPECIALIZADA. DJU de
12/12/2008. Página 227). Precedentes deste Tribunal e do colendo STJ.
4. A espécie de arrolamento em discussão, inserida na Lei 9.532/97, art. 64, distingue-se do
arrolamento administrativo previsto no Decreto nº 70.235/72; vez que este trata de forma
alternativa de garantia de instância; enquanto aquele constitui medida acautelatória para conferir maior garantia aos créditos tributários da União.
5. Segundo essa linha de raciocínio, o STF afirmou que: "voltando-se a impetração contra o
arrolamento de bens previsto no art. 64 da Lei nº 9.532/97, não se aplica ao caso o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 1976, que reconheceu a inconstitucionalidade do disposto no art. 32 da Lei 10.522/02, por constituir óbice desarrazoado ao
direito de recorrer" (Informativo STF nº 461, publ. DJ 18/05/2007).
6. O arrolamento previsto no art. 64, da Lei nº 9.532/97, não traduz qualquer ilegalidade, desde
que o auto de infração exceda a 30% do patrimônio do sujeito passivo da obrigação tributária
e seja superior a R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais), o que se verifica na espécie.
7. "Considera-se legal o arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que a soma
do valor dos créditos tributários sob sua responsabilidade exceder a 30% (trinta por cento) de
seu patrimônio conhecido e, simultaneamente, for superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais). Inteligência do art. 64, caput e § 7º, da Lei 9.532/97"(STJ: REsp n. 1.073.790/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, T2, DJe de 27/04/2009).
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0005349-73.2006.4.01.3600
REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.36.00.005350-4/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: MUNICIPIO DE JUARA-MT
ADVOGADO
: LUCIANA BORGES MOURA
RÉU
: FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500465

1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários, o
que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer óbice ao
regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido, notadamente se há
concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de 28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0005489-98.2006.4.01.3700
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.37.00.005746-6/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MUNICIPIO DE ARAGUANA - MA
PROCURADOR
: LEONARDO GOMES DE FRANCA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE ARAGUANA - MA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REPASSE DO
VALOR ANUAL MÍNIMO POR ALUNO - VMAA. CRITÉRIO - MÉDIA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REGIME DO ART. 543-C, DO CPC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES INEXISTENTES - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante às fls. 947, 950
e 951.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
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3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, deverão ser
observadas as seguintes leis: (a) para a Contribuição para o PIS, a LC 07/70, com as modificações introduzidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei nº 9.715/98, até o advento e a
plena aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 66, de 29/08/2002, posteriormente
convertida na Lei nº 10.637/2002; (b) para a COFINS, a LC 70/91, até o advento e a plena
aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.833/2003.
4. Constitucionalidade das alterações procedidas pela MP n. 135/2003, de 30/10/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, para a COFINS e MP n. 66/2002, de 29/08/2002, convertida na
Lei n. 10.637/2002, para o PIS. Precedentes. (AC 2005.34.00.037769-1/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Conv. Juiz Federal Antonio Claudio Macedo Da Silva (conv.),
Sétima Turma, e-DJF1 de 25/07/2011, p. 135) e
5. Sobre o montante a ser compensado incidirá a Taxa SELIC (art. 39, § 4º, Lei nº 9.430/96), com
exclusão de qualquer outro índice representativo de correção monetária ou juros moratórios.
6. A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A,
do CTN, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
7. Apelações e remessa oficial às quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento às apelações e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0034072-84.2006.4.01.3800
REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.38.00.034815-8/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AUTOR
: MATEUS PINTO COELHO
ADVOGADO
: JOAQUIM PIOTO DE MELO E OUTRO(A)
RÉU
: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG
PROCURADOR
: DOMINGOS DE SOUZA NOGUEIRA NETO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - MG
EMENTA
MS - SENTENÇA CONCESSIVA - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.
1- Ausentes apelos voluntários, o que reforça a higidez da decisão (dada a aparente ausência
de ulterior resistência e/ou o próprio cumprimento voluntário do "decisum"), e considerando a
ampla e adequada fundamentação da sentença proferida (sem notícia, de lá até aqui, de
qualquer inovação no quadro fático-jurídico), e sopesando as reduzidas cargas de densidade
da controvérsia e mínima complexidade jurídica, mais decorrendo o ajuizamento da demora no
exame administrativo e na satisfação imediata da pretensão do direito, adiante judicialmente
revelado procedente, não há qualquer óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em
julgado, ante a exatidão do decidido.
2- Consoante proclama o STJ (REsp nº 577.229/AL), em sede de remessa oficial, confirma-se
a sentença se não há "qualquer questões de fato ou de direito, referente ao mérito ou ao
processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não etc", ou princípio,
que a desabone.
3- Remessa oficial não provida.
4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0003652-90.2006.4.01.3802
REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.38.02.003652-0/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: GILBERTO MACHADO MAGNINO
ADVOGADO
: JOSE ELIAS DE REZENDE E OUTRO(A)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERABA - MG

Numeração Única: 0007679-25.2006.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.38.00.007730-9/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APELADO
: ANTONIO GONZAGA DA SILVA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0012230-48.2006.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.38.00.012340-9/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL - FORLUZ
ADVOGADO
: GUSTAVO LUIZ DE MATOS XAVIER E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. STF
EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. COFINS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. LEI 10.833/2003. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
2. O E. STF, quando do julgamento dos RREE nºs 390.840-5/MG e 346.084-6/PR, declarou a
inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 que, via lei ordinária,
ampliou a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (de faturamento para
receita bruta), extrapolando os contornos da norma constitucional que, em sua redação original
(anterior à EC nº 20/98), autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o
faturamento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500466
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AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL 2006.38.11.001896-7/MG
Processo na Origem: 200638110018967

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000002-08.2006.4.01.3811
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.38.11.000002-2/MG
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
REMETENTE
EMBARGANTE

RELATOR(A)
APELANTE
ADVOGADO
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
AGRAVANTE

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
COMPANHIA SIDERURGICA PAINS
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
MARCOS RIBEIRO MARQUES
OS MESMOS
GERDAU S/A (SUCESSORA DA COM- : COMPANHIA SIDEGICA PAINS
PANHIA SIDERURGICA PAINS)
AGRAVADA
: DECISÃO DE FLS. 196/197
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ADESÃO AO PARCELAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NO PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR DO
DÉBITO CONSOLIDADO.
1. A jurisprudência desta Corte, na esteira da orientação do colendo STF, é no sentido do
recebimento dos embargos de declaração opostos, com pedido de efeitos modificativos, contra
decisão singular do Relator, como agravo regimental (Numeração Única: 000410930.1998.4.01.3600 AGRAC 1998.36.00.004106-5 / MT; AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO Órgão
OITAVA TURMA Publicação 15/08/2014 e-DJF1; Numeração Única: AGA 005103985.2011.4.01.0000 / PA; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 08/08/2014 e-DJF1 P. 1191; Processo Numeração Única: EDAC 002869323.2013.4.01.9199 / TO; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES Órgão SEGUNDA TURMA Publicação
08/08/2014 e-DJF1 P. 788 Data Decisão 23/07/2014).
2. Em se tratando de extinção de embargos à execução fiscal ajuizada pelo INSS (em razão de
adesão a parcelamento), os honorários advocatícios são devidos na proporção de até 1%
sobre o valor do débito consolidado, conforme prevê a Lei 10.189/2001 ("Art. 5o Aplica-se às
formas de parcelamento referidas nos arts. 12 e 13 da Lei no 9.964, de 2000 , o prazo de
opção estabelecido pelo parágrafo único do art. 1o da Lei no 10.002, de 2000. § 3o Na
hipótese do § 3o do art. 13 da Lei no 9.964, de 2000 , o valor da verba de sucumbência será
de até um por cento do valor do débito consolidado, incluído no Refis ou no parcelamento
alternativo a que se refere o art. 12 da referida Lei, decorrente da desistência da respectiva
ação judicial").
3. A verba honorária não faz parte de qualquer encargo da CDA questionada. Recorde-se: a
dívida refere-se a débito previdenciário, administrado, à época, pelo INSS. Não se trata, pois,
de encargo a ser anistiado ( Lei 11.941/09, art. 1º, § 3º).
4. De outra parte, a superveniente unificação da antiga Secretaria da Receita Federal com a
área previdenciária do INSS (cobrança) - Lei 11.457/07 em nada interfere na verba honorária
em questão. Tudo depende da formação da dívida ativa. Se o débito cobrado incluiu o encargo
do Decreto-Lei 1.025/69, incluída está a verba honorária (hipótese de dívida tributária oriunda
da SRF); já se o débito não cobrou o referido encargo (hipótese das CDAs expedidas pelo
INSS), a verba honorária deve ser cobrada em separado. Precedentes.
5. Em suma, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em
se tratando de execução fiscal movida pelo INSS, havendo extinção, com julgamento do mérito,
dos embargos à execução, em face da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, são
devidos honorários de 1% sobre o valor consolidado do débito
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
LAFARGE BRASIL S/A
SACHA CALMON NAVARRO COELHO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE DIVINOPOLIS - MG
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS DE TERCEIROS RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. MATÉRIA EXAURIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apreciada e decidida a questão debatida à luz dos preceitos infraconstitucionais aplicáveis à
espécie, não se verifica vício processual no julgado apto a autorizar o manejo dos aclaratórios.
2. Embargos de declaração não se prestam a modificar o julgamento da lide, mas, tão-só, a
esclarecê-lo ou complementá-lo (Precedentes:EdclaGai 265.905-5/PR, rel. Min. Celso de Mello,
DJ 04.05.2001; EdclaARegAgInst 682.650-9/RJ, rel. Min. Eros Grau, DJe-142, 01.08.2008).
3. Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500467
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2006.39.00.000725-3/PA
Processo na Origem: 7255120064013900
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MUNICIPIO DE JACAREACANGA - PA
PROCURADOR
: JOAO ULISSES DE BRITTO AZEDO E OUTROS(AS)
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: ANA LUISA FIGUEIREDO DE CARVALHO
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA REJEITADA. FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). VINCULAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO À REVELIA DO DISPOSTO NO ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 9.424/96. PORTARIA MF
N. 239/2002. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Preambularmente, para que haja uma relação de continência entre demandas, é necessário,
nos termos do art. 104 do CPC, que o objeto de uma delas, por ser mais amplo, abranja o da
outra, além da verificação da identidade das partes e da causa de pedir.
2. Verifica-se que a apelação cível n. 00058555620054013900/PA, em que o Município de
Jacareacanga/PA requereu a declaração de ilegalidade da Portaria n. 400/2004, e a determinação de estorno da quantia de R$ 119.643,99 (cento e dezenove mil, seiscentos e quarenta
e três reais e noventa e nove centavos), foi julgada pela Sétima Turma deste Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, em 19 de junho de 2012, que deu provimento à apelação do municípioautor. Portanto, mesmo que se possa afirmar que o pedido formulado nos presentes autos é
mais abrange do aquele requerido nos autos 00058555620054013900/PA, não há como reunir
os feitos, uma vez que já foi julgado. Assim sendo, "se há duas ações com continência por
uma, a causa maior, causa continente, sempre chamará para si a competência, sem ter de
prevenir.- 'A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.'
Súmula 235 do STJ, aplicável também às hipóteses de continência." (EDcl nos EDcl no REsp
681.740/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ
05/02/2007, p. 219.)
3. Acerca da prescrição do direito ou de ação contra a Fazenda Pública, na vigência do novo
Código Civil, já se pronunciou o c. STJ, nos seguintes termos: "(...) PRESCRIÇÃO TRIENAL.
ART. 206, § 3º, IV, DO CC. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº
20.910/32. Incide em todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela
federal, estadual ou municipal, a prescrição qüinqüenal prevista no art. 1º do Decreto nº
20.910/32. Inaplicável o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil." (AGRESP 200702723783, Rel. Min.
FELIX FISCHER, STJ, T5, 30/06/2008)
4. Assim, nos exatos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para
pleitear todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública é de cinco anos, incidindo a prescrição nas parcelas ou diferenças não reclamadas no quinquênio anterior à propositura da
ação.
5. Na hipótese, incide a prescrição quinquenal estabelecida no Decreto-Lei nº 20.910/32, por se
tratar de matéria relativa a direito financeiro, não se lhe aplicando as disposições do Código
Tributário Nacional, quanto ao prazo prescricional.
6. Nesse sentido, manifestou-se a jurisprudência desta Eg. Corte, no sentido de que "Tampouco é aplicável ao caso o disposto no art. 173, I, do CTN, eis que não se trata, in casu, de
crédito tributário, sujeito à constituição por lançamento, devendo, pois, aplicar-se a regra da
actio nata, segundo a qual o prazo prescricional começa a correr do dia mesmo em que nasce
a pretensão, o que, in casu, leva a fixar-se o termo a quo do aludido prazo nas datas dos
recebimentos alegadamente incorretos, isto é, nas datas em que tais valores são postos à
disposição dos beneficiários do FPM (...)" (AC 2001.34.00.027586-5/DF, Rel. Desembargador
Federal Antônio Ezequiel Da Silva, Sétima Turma,DJ p.89 de 19/05/2006).
7. Portanto, considerando que a ação foi ajuizada na data de 26.01.2006, o Município de
Jacareacanga/PA tem o direito de discutir o pagamento relativo ao repasse das parcelas
pertinentes a partir de 26.01.2001.
8. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça
Nacional firmou-se no sentido de que "a complementação devida pela União Federal ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do MagistérioFUNDEF é feita mediante critérios objetivos e específicos, ou seja, o valor anual por discente
será fixado pelo Presidente da República, mas nunca "será inferior à razão entre a previsão da
receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescido
do total estimado de novas matrículas", tendo como espeque o "censo educacional realizado
pelo Ministério da Educação e do Desporto, anualmente, e publicado no Diário Oficial da
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500468

União". Pretendendo a Ré estabelecer esse valor mínimo anual por meio de critério próprio, a
menor média estadual, considerada a ajuda para cada um dos Estados e o Distrito Federal,
ainda que inferior à média nacional, o que implica desrespeito aos ditames da Lei nº 9.424/96,
art. 6º, I, a vindicação do Autor merece guarida." (AC 200333000304025, Desembargador
Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 de 27/11/2009).
9. Vinculação legal na complementação da União, quando, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, não for atingido o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente, de modo que a União não
pode fixar tal valor de forma aleatória, à revelia do disposto no art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/96.
10. Deve ser observado o valor mínimo nacional como critério de fixação do VMAA, e não a
média mínima obtida em determinado Estado ou Município, sob pena de descumprimento do
critério estabelecido em relação à fixação do Valor Mínimo Nacional, na forma prevista no art.
6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96.
11. Com efeito, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que, "Para fins
de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o 'valor mínimo anual por aluno'
(VMAA), de que trata o art. 6º, § 1º da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a
média nacional." ["Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08"]. (REsp 1101015/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/05/2010, DJe 02/06/2010).
12. Portanto, fazendo jus o Município autor ao repasse da União no montante correspondente
à diferença entre o valor por ele arrecadado para o FUNDEF e o valor mínimo anual por aluno
(VMAA), definido em âmbito nacional - art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96.
13. Sem razão a União ao alegar incabível a devolução dos valores estornados em face da
extinção do FUNDEF. Ocorre que a extinção do referido Fundo não tem o condão de eximir a
União de proceder ao repasse dos valores porventura devidos, ou a sua devolução, mormente
na hipótese dos autos, em que os valores estornados referem-se ao período de 2001.
14. Quanto à correção monetária, na dicção do colendo STF, "é compatível com a Constituição
a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº
2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor." ( AI
842063 RG, Relator(a): Min. CÉZAR PELUSO - Presidente, julgado em 16/06/2011, DJe-169
DIVULG 01-09-2011 PUBLIC 02-09-2011 - submetido ao rito da repercussão geral pelo Plenário
do STF).
15. Em consequência, "os juros e a correção se contarão conforme a nova redação do art. 1ºF da Lei n. 9.494/97" (alteração pela Medida Provisória nº 2.185/35-2001 - Lei 11.960/2009)
"porque matéria processual segundo o STF, cuja incidência é imediata, alcançando, assim, os
processos pendentes (STF, RE n. 559445, Rel. Min. ELLEN GRACIE, T2, julg. 26/05/2009,
DJe- 10/06/2009)" - EDAC 0004809-23.2005.4.01.4000/PI, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,REPDJ p.148 de 05/08/2011.
16. A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade,
bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado
a defesa da parte.
17. Precedentes: STJ - RESP 200800753007 Relator(a) Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE
de 27/02/2009; REsp 965.302/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008; AgRg no REsp 1059571/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008; AGRESP 200501064519.
Relator(a) Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 23/04/2007, p. 00245. TRF/1ª Região AC 200538000315440, Relator(a) Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (Conv.), Sétima Turma, e-DJF1 de 04/09/2009, p. 1918 e AC 2005.33.00.022779-5/BA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Terceira Turma,e-DJF1 p.127 de 13/08/2010).
18. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0005741-83.2006.4.01.3900
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.39.00.005746-7/PA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E
TRANSPORTES DE VALORES S/C LTDA
ADVOGADO
: ANNA CAROLINA NOVAES PESSOA
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
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3- Remessa oficial não provida.
4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0004870-73.2007.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.00.004869-5/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195,
I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da autora parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007855-15.2007.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.00.007856-4/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS CRECI/BA - 9A REGIAO
PROCURADOR
: WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS
APELADO
: FRANCISCO CARLOS DE QUADROS REBOUCAS
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS CRECI/BA - 9A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

PROCURADOR
REMETENTE

: CRISTINA LUISA HEDLER
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. STF
EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. COFINS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005.
1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
2. O E. STF, quando do julgamento dos RREE nºs 390.840-5/MG e 346.084-6/PR, declarou a
inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 que, via lei ordinária,
ampliou a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (de faturamento para
receita bruta), extrapolando os contornos da norma constitucional que, em sua redação original
(anterior à EC nº 20/98), autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o
faturamento.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, deverão ser
observadas as seguintes leis: (a) para a Contribuição para o PIS, a LC 07/70, com as modificações introduzidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei nº 9.715/98, até o advento e a
plena aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 66, de 29/08/2002, posteriormente
convertida na Lei nº 10.637/2002; (b) para a COFINS, a LC 70/91, até o advento e a plena
aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.833/2003.
4. Sobre o montante a ser compensado incidirá a Taxa SELIC (art. 39, § 4º, Lei nº 9.430/96),
com exclusão de qualquer outro índice representativo de correção monetária ou juros moratórios.
6. A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A,
do CTN, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
7. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas, apenas para determinar que a
compensação seja realizada somente após o trânsito em julgado da sentença, observada a
prescrição qüinqüenal.
8. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial
provimento à apelação da União e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003075-59.2007.4.01.3000
REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.30.00.003117-4/AC
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AUTOR
: FRANCISCO PARIENTE BOLEA
ADVOGADO
: MARTHA DE NAZARE FERREIRA MARTINS
RÉU
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
ACRE - CRM/AC
PROCURADOR
: MIGUEL ANGEL SUARY ORTIZ
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AC
EMENTA
MS - SENTENÇA CONCESSIVA - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.
1- Ausentes apelos voluntários, o que reforça a higidez da decisão (dada a aparente ausência
de ulterior resistência e/ou o próprio cumprimento voluntário do "decisum"), e considerando a
ampla e adequada fundamentação da sentença proferida (sem notícia, de lá até aqui, de
qualquer inovação no quadro fático-jurídico), e sopesando as reduzidas cargas de densidade
da controvérsia e mínima complexidade jurídica, mais decorrendo o ajuizamento da demora no
exame administrativo e na satisfação imediata da pretensão do direito, adiante judicialmente
revelado procedente, não há qualquer óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em
julgado, ante a exatidão do decidido.
2- Consoante proclama o STJ (REsp nº 577.229/AL), em sede de remessa oficial, confirma-se
a sentença se não há "qualquer questões de fato ou de direito, referente ao mérito ou ao
processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não etc", ou princípio,
que a desabone.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500469
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Numeração Única: 0013885-66.2007.4.01.3300
REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.33.00.013894-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADO
: FRANCISCO RIBEIRO ALBERTO BRICK E OUTROS(AS)
RÉU
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: MARIO CESAR DA SILVA LIMA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0016190-23.2007.4.01.3300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.00.016199-1/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS CRECI/BA - 9A REGIAO
PROCURADOR
: WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS
APELADO
: PAULO CESAR ARAUJO CAMPOS
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS CRECI/BA - 9A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 2007.33.00.008674-0/BA
Processo na Origem: 200733000086740
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: DANILO PINHEIRO DIAS
APELADO
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA BAHIA
ADVOGADO
: LUIS COSTA CRUZ E OUTRO(A)
APELADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DA BAHIA - OAB/BA
PROCURADOR
: LUCIANA SAMPAIO BRITTO COSTA E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 608/ 612
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília - DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500470
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4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0018331-15.2007.4.01.3300
REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.33.00.018340-0/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AUTOR
: J M COMERCIO DE PESCA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
ADVOGADO
: PATRICK CALLUMBY COSTA
RÉU
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA - CRMV/BA
PROCURADOR
: ALEXANDRE PEIXOTO GOMES
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 12A VARA - BA
EMENTA
MS - SENTENÇA CONCESSIVA - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.
1- Ausentes apelos voluntários, o que reforça a higidez da decisão (dada a aparente ausência
de ulterior resistência e/ou o próprio cumprimento voluntário do "decisum"), e considerando a
ampla e adequada fundamentação da sentença proferida (sem notícia, de lá até aqui, de
qualquer inovação no quadro fático-jurídico), e sopesando as reduzidas cargas de densidade
da controvérsia e mínima complexidade jurídica, mais decorrendo o ajuizamento da demora no
exame administrativo e na satisfação imediata da pretensão do direito, adiante judicialmente
revelado procedente, não há qualquer óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em
julgado, ante a exatidão do decidido.
2- Consoante proclama o STJ (REsp nº 577.229/AL), em sede de remessa oficial, confirma-se
a sentença se não há "qualquer questões de fato ou de direito, referente ao mérito ou ao
processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não etc", ou princípio,
que a desabone.
3- Remessa oficial não provida.
4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2007.33.04.000669-7/BA
Processo na Origem: 6692620074013304
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SANTA LUZIA PRODUTOS CERAMICOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 8 STF. SÚMULAS 106 E 314 DO STJ. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais introduziu
reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar nº 118,
de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de causa interruptiva. Esta
providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, §
2º, da Lei n. 6.830/80, aliás há muito já reconhecida pela jurisprudência, para atribuir ao despacho
que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo prescricional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500471

3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá em conformidade com a Súmula nº 314 do Superior Tribunal
de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.
4. No caso em reexame, tem-se que a constituição do crédito foi por "Declaração de Rendimentos", com data da entrega em 24/12/98, começando a partir desta data a fluir o prazo
prescricional. A respectiva execução fiscal foi ajuizada dentro do qüinqüênio legal (1/03/2002).
Não houve, portanto, a chamada prescrição ordinária.
5. Assim, "(...) se o débito declarado somente pode ser exigido a partir do vencimento da
obrigação, ou da apresentação da declaração (o que for posterior), nesse momento fixa-se o
termo a quo (inicial) do prazo prescricional" (REsp 820626/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008).
6. Ademais, após despacho determinando a citação em 16/06/2003, os autos permaneceram
sem movimentação na Comarca de Feira de Santana até 2008, inclusive sem haver sequer
intimação da exeqüente para o prosseguimento da execução. Assim, tenho por inocorrente a
prescrição, pois a Fazenda Nacional não deu causa à demora no processamento da execução.
7. Ademais, ainda que a citação da executada tenha sido realizada em 25/09/2008, o STJ
decidiu que é a partir da propositura da ação o "dies ad quem" do prazo prescricional (RECURSO ESPECIAL Nº 1.120.295 - SP, Relator MINISTRO LUIZ FUX Relator DJ12/05/2010).
Assim, tenho por inocorrente a prescrição, pois a Fazenda Nacional não deu causa à demora
no processamento da execução.
8. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência" (Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 106).
9. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0001018-29.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.001018-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NORDESTE GRAFICA E EDITORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
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Numeração Única: 0003932-66.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.003932-1/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO
APELADO
: ALUMINIO STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO:
ENTREGA DA DECLARAÇÃO (SÚMULA 436/STJ) - CRÉDITOS AJUIZADOS DENTRO DO
QUINQUÊNIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
1. SÚMULA Nº 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."
2. Constituído o crédito com a entrega da declaração, a EF foi ajuizada dentro do prazo prescricional,
não tendo a exequente culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ.
3. Apelação provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0004432-35.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.004432-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AURICAR PECAS E SERVICOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou a
citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado para
o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda Nacional
atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau, sendo que neste
interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0004991-89.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.004991-5/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CASA DAS MIUDEZAS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003159-21.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.003159-8/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ERUSILVA COMERCIAL DE CONFECCOES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou a
citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado para
o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda Nacional
atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau, sendo que neste
interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003897-09.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.003897-4/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALMIR AQUINO E CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou a
citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o prosseguimento do feito, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal de Feira de Santana/BA,
quando foi instada a se manifestar sobre eventual liquidação ou parcelamento do débito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da execução.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 22.07.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500472
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1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou a
citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado para
o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda Nacional
atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau, sendo que neste
interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0005040-33.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.005040-2/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: YURE S MODAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou a
citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado para
o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda Nacional
atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau, sendo que neste
interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 2007.33.04.005731-6/BA
Processo na Origem: 57314720074013304
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: INDUSTRIA DE REFRIGERANTES FRYPPER LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 8 STF. SÚMULAS 106 E 314 DO STJ. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500473

1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são erigidas ao
âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art. 146, III, b, da CF/88,
sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de 25.10.2007; REO
2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias. 04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais introduziu
reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar nº 118, de
09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da
Lei n. 6.830/80, aliás há muito já reconhecida pela jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena
a citação, a eficácia de suspender o prazo prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá em conformidade com a Súmula nº 314 do Superior Tribunal
de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.
4. No caso em reexame, tem-se que a constituição do crédito foi por "Lançamento Ex-Officio",
com data da notificação em 7/05/93, começando a partir desta data a fluir o prazo prescricional.
A respectiva execução fiscal foi ajuizada dentro do qüinqüênio legal (12/04/96). Não houve,
portanto, a chamada prescrição ordinária.
5. Assim, "(...) se o débito declarado somente pode ser exigido a partir do vencimento da
obrigação, ou da apresentação da declaração (o que for posterior), nesse momento fixa-se o
termo a quo (inicial) do prazo prescricional" (REsp 820626/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008).
6. Ademais, após despacho determinando a citação em 12/04/96, os autos permaneceram sem movimentação na Comarca de Feira de Santana até 2009, inclusive sem haver sequer intimação da exeqüente para o prosseguimento da execução. Assim, tenho por inocorrente a prescrição, pois a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da execução.
7.. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência" (Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 106).
8. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0005770-44.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.005770-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JNB LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou a
citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado para
o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda Nacional
atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau, sendo que neste
interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0005855-30.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.005855-8/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: TERSAN CONSTRUTORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou
a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o
prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos
aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0006053-67.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.006053-7/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LIVRARIA E PAPELARIA CIDADE NOVA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou
a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o
prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos
aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda Nacional
atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau, sendo que neste
interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500474

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0006484-04.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.006484-6/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: UNIDOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0006735-22.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.006735-1/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BARROSPEREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
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4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0006787-18.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.006787-2/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ENERGIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0006906-76.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.006906-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SANDALIAS PORTO SEGURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou
a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o
prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos
aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500475

2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007209-90.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.007209-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: A MONALISA COMERCIO DE DISCOS E FITAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007244-50.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.007244-2/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: IRRITEC IRRIGACAO TECNICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007669-77.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.007669-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MADEREIRA ESPERANCA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou a
citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado para
o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda Nacional
atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau, sendo que neste
interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007415-07.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.007415-1/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: J M COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de origem
para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007663-70.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.007663-1/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MADEREIRA ESPERANCA LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500476

476

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração Única: 0007766-77.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.007766-4/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: VANDALVA DE FATIMA COSTA GODINHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de origem
para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007871-54.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.007871-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: J M C COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de origem
para o seu regular processamento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500477

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0008398-06.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.008398-3/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de origem
para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0008407-65.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.008407-7/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ARABUTAN DE QUEIROZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
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4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0008814-71.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.008814-6/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AFRO COMERCIO DE ARTIGOS IMPORTADOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0008833-77.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.008833-8/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OURO VERDE COMERCIO DE ESTIVA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou
a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o
prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos
aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500478

2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0009048-53.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.009048-5/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RENNER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0009077-06.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.009077-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MOACY DE OLIVEIRA SILVA CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 2007.33.04.009903-2/BA
Processo na Origem: 99033220074013304
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MACHADO MOTA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 8 STF. SÚMULAS 106 E 314 DO STJ. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, aliás há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá em conformidade com a Súmula nº 314 do Superior Tribunal
de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.
4. No caso em reexame, tem-se que a constituição do crédito foi por "Declaração de Rendimentos", com data da entrega em 8/05/91, começando a partir desta data a fluir o prazo
prescricional. A respectiva execução fiscal foi ajuizada dentro do qüinqüênio legal (2/04/96).
Não houve, portanto, a chamada prescrição ordinária.
5. Assim, "(...) se o débito declarado somente pode ser exigido a partir do vencimento da
obrigação, ou da apresentação da declaração (o que for posterior), nesse momento fixa-se o
termo a quo (inicial) do prazo prescricional" (REsp 820626/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008).

1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que ordenou
a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da exeqüente para o
prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da Vara Federal (decorridos
aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0009281-50.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.009281-4/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: A ESQUADRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO(A) EXEQÜENTE FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual no lustro legal, sendo que após o despacho que
ordenou a citação, sem notícia de seu cumprimento, não consta dos autos intimação da
exeqüente para o prosseguimento da cobrança, o que ocorreu somente após a instalação da
Vara Federal (decorridos aproximadamente 10 anos), quando foi instada a se manifestar no
feito.
2. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da cobrança.
3. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
4. Ademais, da primeira manifestação da exequente até a prolação da sentença, a Fazenda
Nacional atendeu e foi efetiva nas diligências solicitadas pelo magistrado de primeiro grau,
sendo que neste interregno, não houve tempo hábil para a configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação da Fazenda Nacional provida para determinar o retorno dos autos à vara de
origem para o seu regular processamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0009775-12.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.009775-5/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRACY LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500479
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ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0003783-49.2007.4.01.3311
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.11.003783-0/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RADIO NACIONAL ITABUNA BAHIA LTDA
APELADO
: JOAO FRANCISCO ARAUJO
APELADO
: DINEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0006173-89.2007.4.01.3311
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.11.006173-9/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS
ADVOGADO
: ELZA GOMES DOS SANTOS
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DA CONTA DO PIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE
JANEIRO/89 E ABRIL/90. AÇÃO AJUIZADA EM 2007. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA..
1. Nos termos do entendimento firmado nesta Turma, O PIS/PASEP tem caráter tributário e não
guarda paridade com o FGTS ou com as cadernetas de poupança. Precedente: AC 000151265.2006.4.01.0838. Sétima Turma. Relator: Luciano Tolentino Amaral.
2. A prescrição, no caso dos autos, é quinquenal, em virtude do disposto no artigo 1° do
Decreto-Lei 20.910/32: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
3 - Apelação a que se nega provimento.

6. Ademais, após despacho determinando a citação em 2/04/96, os autos permaneceram sem
movimentação na Comarca de Feira de Santana até 2009, inclusive sem haver sequer intimação da exeqüente para o prosseguimento da execução. Assim, tenho por inocorrente a
prescrição, pois a Fazenda Nacional não deu causa à demora no processamento da execução.
7. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência" (Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 106).
8. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2007.33.04.009914-9/BA
Processo na Origem: 99146120074013304
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MACHADO MOTA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 8 STF. SÚMULAS 106 E 314 DO STJ. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, aliás há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá em conformidade com a Súmula nº 314 do Superior Tribunal
de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.
4. No caso em reexame, tem-se que a constituição do crédito foi por "Declaração de Rendimentos", com data da entrega em 27/04/92, começando a partir desta data a fluir o prazo
prescricional. A respectiva execução fiscal foi ajuizada dentro do qüinqüênio legal (5/11/96).
Não houve, portanto, a chamada prescrição ordinária.
5. Assim, "(...) se o débito declarado somente pode ser exigido a partir do vencimento da
obrigação, ou da apresentação da declaração (o que for posterior), nesse momento fixa-se o
termo a quo (inicial) do prazo prescricional" (REsp 820626/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008).
6. Ademais, após despacho determinando a citação em 6/11/96, os autos permaneceram sem
movimentação na Comarca de Feira de Santana até 2009, inclusive sem haver sequer intimação da exeqüente para o prosseguimento da execução. Assim, tenho por inocorrente a
prescrição, pois a Fazenda Nacional não deu causa à demora no processamento da execução.
7.. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência" (Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 106).
8. Apelação provida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500480
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000288-21.2007.4.01.3400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.34.00.000289-1/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: ANICUNS S/A ALCOOL E DERIVADOS E OUTRO(A)
ADVOGADO
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E/OU COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº
240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, apenas para que seja observada a
prescrição quinquenal.
6. Apelação da parte autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da autora e dar parcial
provimento à apelação da União e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000375-74.2007.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.34.00.000376-0/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA
ADVOGADO
: MARCELO TORRES MOTTA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500481

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. HIPÓTESES DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA EXAURIDA. DESISTÊNCIA SUPERVENIENTE À PROLAÇÃO DO
ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO COMANDO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apreciada e decidida a questão debatida à luz dos preceitos infraconstitucionais aplicáveis à
espécie, não se verifica vício processual no julgado apto a autorizar o manejo dos aclaratórios.
2. Embargos de declaração não se prestam a modificar o julgamento da lide, mas, tão-só, a
esclarecê-lo ou complementá-lo (Precedentes: STF, EdclaGai 265.905-5/PR, rel. Min. Celso de
Mello, DJ 04.05.2001; EdclaARegAgInst 682.650-9/RJ, rel. Min. Eros Grau, DJe-142,
01.08.2008).
3. Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2007.34.00.000561-2/DF
Processo na Origem: 5601520074013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELANTE
: FELICIANO NOGARI NETTO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
EMENTA
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E
AUSÊNCIA PERMITIDA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR - APIP. NECESSIDADE DO SERVIÇO PRESUMIDA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPENSATÓRIA. RESTITUIÇÃO. VERBA HONORÁRIA.
1. Os benefícios da Justiça Gratuita devem ser concedidos à parte que declarar não possuir
condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado sem prejuízo de
sustento próprio ou de sua família (art. 4º da Lei 1.060/50).
2. In casu, a parte autora não juntou aos autos declaração de não possuir condições de pagar
as custas do processo e os honorários do advogado, razão pela qual não preenche os requisitos do art. 4º da Lei 1.060/50, para obtenção do benefício da justiça gratuita.
3. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
4. As verbas indenizatórias referentes ao abono de férias não gozadas, às ausências permitidas para tratar de interesse particular - APIP e à licença-prêmio convertida em pecúnia, não
se sujeitam à incidência do imposto de renda, conforme entendimento amplamente consagrado
pela c. Superior Corte de Justiça Nacional e por este Tribunal.
5. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que sobre os valores recebidos a
título de ressarcimento pela utilização de veículo próprio em serviço não incide a exação
questionada: "Não sendo fato gerador do Imposto de Renda, mas, unicamente, INDENIZAÇÃO
pelo custo do combustível e pelo desgaste do veículo, ilídima a exigência desse tributo sobre
os valores recebidos a título de ressarcimento pela utilização de veículo próprio a serviço do
empregador." (AC 0000559-30.2007.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves,
Sétima Turma, e-DJF1 p.146 de 03/05/2010)
6. Na mesma linha de entendimento: EDAC 2001.34.00.003133-6/DF, Rel. Desembargador
Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.264 de 02/12/2011; AC
2009.34.00.013794-4/DF, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 p.942 de 09/09/2011.
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7. Em suma, a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal consolidou a diretriz no
sentido de que as verbas de natureza indenizatórias ou compensatórias não têm natureza
salarial. Logo, não incidem sobre elas imposto de renda.
8. No que se refere ao pedido de dedução da quantia retida na fonte e já restituída por conta
de declaração de ajuste anual, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.001.655/DF,
sujeito ao procedimento do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), assim decidiu: "A repetição do indébito que desconsidera a restituição de imposto de renda, supostamente não
abatida do quantum exeqüendo, configura excesso de execução (art. 741, V, do CPC). Com
efeito, incorre em excesso quando se pretende executar quantia superior àquela constante do
título." (Rel. Ministro LUIZ FUX; data do julgamento: 11/03/2009; publicação/ fonte: DJe
30/03/2009).
9. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. A partir
de 1º/01/96 deve incidir a Taxa SELIC, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Honorários advocatícios fixados em conformidade com a diretriz desta Sétima Turma e
considerando-se os princípios da equidade e da razoabilidade (arts. 20, § 4º e 21 do CPC)
11. Apelo da Fazenda Nacional não provido. Apelação da parte autora e remessa oficial
parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao apelo da Fazenda Nacional, dar parcial provimento à apelação da parte autora
e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0008839-87.2007.4.01.3400
REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.34.00.008904-1/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: SERGIO TOLEDO MARTINS
ADVOGADO
: ADRIANO BIAVA NETO E OUTRO(A)
RÉU
: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - CEP E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500482

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2007.34.00.010154-2/DF
Processo na Origem: 200734000101542
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: REGINA JUNQUEIRA MONTEIRO DE BARROS
ADVOGADO
: RAQUEL SARAIVA DE PAULA
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - REJULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO -- ART. 543-B, DO CPC
- RE 566.621/RS- PRESCRIÇÃO - LC 118/2005 - ART. 543-C - RESP 1.192.556/PE - IMPOSTO DE RENDA SOBRE ABONO DE PERMANÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
1. A existência de julgado divergente do STJ, proferido na sistemática do art. 543-C do CPC,
não torna obrigatória a retratação por esta Corte. Inteligência do disposto nos §§ 7º e 8º do art.
543-C do CPC.
2. ABONO DE PERMANÊNCIA: a diretriz firmada na Sétima e Oitava Turmas desta Corte,
ratificada pelos recentes julgamentos da Quarta Seção, é no sentido de que o abono de
permanência instituído pelo § 1º do art. 3º da EC 41/2003, que acrescentou o § 19 ao art. 40,
II, da CF, não pode sofrer a incidência do imposto de renda, pois a norma constitucional
autorizativa, que estabeleceu inclusive seu correspondente valor, não pode ser afastada por
regra de estatura inferior. Aplicação direta do artigo 40, § 19, da CF/88. Equivalência do abono
de permanência com a contribuição previdenciária - Vontade do Constituinte, que não pode ser
afastada pelo intérprete ou por legislação infraconstitucional (AC 002230810.2010.4.01.3300/BA, Rel. p/Acórdão Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.324 de 08/07/2011).
3. "As garantias e direitos individuais consagrados na Constituição Federal, entre esses inserido o 'abono de permanência', no nível de direito individual constitucional, devem ser interpretados, como ditam a doutrina e vasta jurisprudência do STF, com a largueza do ideário
constitucional." (AC 2009.34.00.033570-9/DF, Relator Des. Federal LUCIANO TOLENTINO
AMARAL; e-DJF1 p. 313 de 02/12/2011).
4. Em conseqüência, a questão da natureza jurídica da verba (remuneratória ou indenizatória) passa
a ser irrelevante. A decisão da Corte teve fundamento central de natureza constitucional diverso, da
alçada do colendo Supremo Tribunal Federal, salvo melhor juízo. Decisão, no ponto, mantida.
5. Consoante o disposto no § 3º, do art. 543-B, do CPC, julgado o mérito do recurso extraordinário representativo da controvérsia, os Tribunais deverão rever seus julgados, a fim de
adequá-los ao novo entendimento firmado pela Corte Suprema.
6. PRESCRIÇÃO: Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos
lançados por homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente
julgamento (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011,
publicado em 27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com
eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº
118/2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às
ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
7. A fim de adequar o julgado à decisão do recurso extraordinário representativo da controvérsia, pelo STF, na sistemática do art. 543-B, há de se adotar a prescrição qüinqüenal,
restando prescritas as parcelas anteriores a 29/03/2002.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, sem alteração no resultado do julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em juízo de retratação, dar
parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do Julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0028376-69.2007.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.34.00.028512-8/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOSE ANTONIO SCHMIDT ALVES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: ALICE YASUKO SHIMODA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
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EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0031870-39.2007.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.34.00.032011-9/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CESTARI INDUSTRIAL E COMERCIAL SA
ADVOGADO
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: CESTARI INDUSTRIAL E COMERCIAL SA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO
ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE N. 240.785/MG - AÇÃO
AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO
INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500483

1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O acórdão embargado abordou de forma expressa as insurgências dos embargantes às fls.
159.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2007.34.00.039555-0/DF
Processo na Origem: 393272520074013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: JORGE CARLOS SILVA LUSTOSA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: F SOUTO INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO SA
ADVOGADO
: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. INAPLICABILIDADE. UNIÃO E ELETROBRÁS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS REFLEXOS. RESP 1.028.592/RS E
RESP 1.003.955/RS JULGADOS NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. APLICAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PLENA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS LEGAIS E MORATÓRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS.
1. A pretensão de aplicação da Súmula Vinculante nº 10 à hipótese não procede, uma vez que
"não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei n. 4.357/64 e do
artigo 2º, caput e §1º, do Decreto-Lei n. 1.512/76 na decisão embargada, mas apenas a mera
interpretação de dispositivo infraconstitucional pelo órgão julgador, razão pela qual não ocorreu
a declaração incidental de inconstitucionalidade dos aludidos artigos e não se aplica a Súmula
Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 97 da Constituição Federal (STF, AgRg
na RCL n. 12107; STJ, AgRg no AREsp 15.736/PR; e TRF-1ª, EDAC 000665964.2008.4.01.3400/DF)" (TRF/1ª Região, EDAC nº 2005.34.00.010862-3 / DF).
2. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no entendimento de que a União é parte
legítima para figurar no pólo passivo de causas em que se pretende a restituição do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, principalmente considerando que o § 3º, do art. 4º,
da Lei 4.152/62 estabelece a responsabilidade solidária da União pelo valor nominal dos títulos
emitidos pela ELETROBRÁS, muito embora não se limite a este valor ("a responsabilidade
solidária da União não se restringe ao valor nominal dos títulos da ELETROBRÁS, abrangendo,
também, a correção monetária e os juros sobre as obrigações relativas à devolução do empréstimo compulsório (STJ: AgRg no Ag 1290404/DF, AgRg no REsp 976.967/RS e AgRg no
REsp 1085474/PR)".
3. Igualmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ELETROBRÁS em relação à
devolução das diferenças apuradas em razão da aplicação da correção monetária plena, uma
vez que ela é a destinatária dos valores recolhidos.
4. Julgados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão realizada no dia
12/08/09, os REsps 1.028.592/RS e 1.003.955/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no
art. 543-C do Código de Processo Civil, decidindo a controvérsia sobre os critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica.
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5. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e
juros remuneratórios incidentes sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório
de energia elétrica (art. 1º do Decreto 20.910/32), sendo que o termo inicial da prescrição surge
com o nascimento da pretensão (actio nata), contando-se o prazo a partir da ocorrência da
lesão.
6. Em relação à prescrição, para a correção monetária dos juros remuneratórios (art. 2° do
Decreto-lei 1.512/760), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de
cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva
parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica. Uma vez que a
ação foi ajuizada em 07/11/2007, estão prescritos os valores referentes à correção monetária
dos juros remuneratórios de 6% a.a., pagos mediante compensação nas contas de energia
elétrica.
7. Quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal, e reflexo dos juros
remuneratórios dela decorrentes, a lesão ao direito do consumidor ocorreu no momento da
restituição dos valores a menor. Sendo assim, o termo inicial é a data do vencimento da
obrigação (20 anos após a retenção compulsória), através do resgate; ou antecipadamente,
com conversão dos créditos em ações nas Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE's), a
saber: 1) em 20/04/1988 [72ª AGE - 1ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1978
e 1985)]; 2) em 26/04/1990 [82ª AGE - 2ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de
1986 e 1987)]; 3) em 30/06/2005 [143ª AGE - 3ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1994)]. Levando-se em conta a data do ajuizamento da ação, há de se
reconhecer a prescrição dos valores referentes aos créditos de empréstimo compulsório sobre
energia elétrica convertidos em ações em 20/04/88 (recolhidos entre 1977 e 1984) e 26/04/90
(recolhidos entre 1985 e 1986), restando ao autor apenas o direito de questionar a forma de
atualização dos valores recolhidos entre 1987 e 1993 (convertidos em ações em 30/06/2005).
No ponto, ressalto que a sentença encontra-se de acordo com tal entendimento, não havendo
nada a ser alterado.
8. Assim, os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos à correção monetária, a
contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório, o débito judicial
deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da
conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios, o débito judicial deve ser
corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos.
9. Quanto aos juros de mora, levando-se em conta que a citação ocorreu após o advento do
Novo Código Civil, são devidos a partir de 11 jan 2003 à taxa SELIC, com exclusividade, já que
compreende juros de mora e atualização monetária.
10. Sobre os valores apurados em liquidação de sentença são devidos: 1) correção monetária,
com aplicação dos expurgos inflacionários, a contar da data em que deveriam ter sido pagos,
de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ; 2) a partir
da vigência do CC/2002 a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e atualização
monetária. Devem, ainda, incidir juros remuneratórios "reflexos" de 6% a.a. (art. 2° do DecretoLei n. 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária do empréstimo compulsório.
11. Restou decidido pelo STJ que o pagamento dessas diferenças poderá ser efetuado em
dinheiro ou na forma de participação acionária - ações preferenciais nominativas -, a critério da
Eletrobrás, da mesma forma que ocorreu com relação ao principal, nos termos do Decreto-Lei
nº 1.512/76.
12. No que tange à conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de
mercado, o Col. STJ decidiu: "Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição legal (art. 4º da lei 7.181/83) e
por configurar-se critério mais objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho da empresa. Legalidade do procedimento adotado pela
Eletrobrás reconhecida pela CVM." (REsp 1.028.592/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON;
PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 12/08/2009; publicação/ fonte: DJe 27/11/2009).
13. Entendimento do STJ no sentido de ser "(...) descabida a incidência de correção monetária
em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da
assembléia de homologação." (REsp 1.028.592/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON; PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 12/08/2009; publicação/ fonte: DJe 27/11/2009).
14. "(...) 4. A taxa Selic, como índice de correção monetária, não tem aplicação sobre os
créditos do empréstimo compulsório por falta de amparo legal. 5. Na restituição do Empréstimo
Compulsório sobre Energia Elétrica, os juros de mora incidem sobre os valores apurados em
liquidação de sentença, até o efetivo pagamento, a partir da citação: i) no percentual de 6% ao
ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do
CC/1916; ii) a partir da vigência do CC/2002 a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o
índice a que se refere o dispositivo é a taxa Selic. 6. Considerando que a taxa Selic já
compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cuEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500484

mulação desse índice com juros de mora. 7. Entendimento pacificado pela Primeira Seção
desta Corte, ao julgar os Recursos Especiais 1.003.955/RS e 1.028.592/RS, ambos da relatoria
da Ministra Eliana Calmon, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(...)" (EDcl no REsp 1049509/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2008/0083603-9; Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA; SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 23/04/2013; Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2013).
15. Quanto aos honorários advocatícios, houve, na espécie, sucumbência recíproca. A propósito, destaco que recentemente o STJ decidiu que: "No presente caso, a decisão agravada
reconheceu a prescrição dos créditos constituídos até o exercício de 1.987, razão pela qual
devem ser distribuídos e compensados entre as partes os honorários e as despesas, pela
ocorrência da sucumbência recíproca, conforme estabelecido na sentença." (AgRg nos EDcl no
REsp 826104/PR; Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA; Primeira Turma; data do julgamento: 08/05/2012; publicação/ fonte: DJe 15/05/2012).
16. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2007.35.00.012267-5/GO
Processo na Origem: 200735000122675
RELATOR(A)
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
REMETENTE

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
CLAUDIO DREWES JOSE DE SIQUEIRA
EDUARDO URANY DE CASTRO
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESCABIMENTO. SERVIDOR EM ATIVIDADE REMUNERADA. PORTADOR DE ENFERMIDADE GRAVE. NORMA DE ISENÇÃO
RESTRITIVA.
1. A isenção prevista no art. 6º da Lei 7.713/88 aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando,
portanto, remuneração de serviço ativo. Precedentes deste Tribunal e do TRF/5ª Região.
2. Ocorre que ficou comprovado nos autos que o promovente pretende a isenção de imposto
de renda sobre rendimentos de atividade remunerada, não lhe assistindo razão. Como dito, a
isenção prevista no art. 6º da Lei 7.713/88 aplica-se a proventos de aposentadoria, não
alcançando, portanto, remuneração de serviço ativo.
3. Nesse sentido: "A isenção não alcança remuneração decorrente de serviço ativo, por ser a
norma de isenção restritiva tanto especificando o destinatário quanto as doenças passíveis da
declaração de isenção." (AC 0016854-31.2010.4.01.3500/GO; Relator Convocado: Juiz Federal
CCLEBERSON JOSÉ ROCHA (Conv.); Oitava Turma; e-DJF1 p.1108 de 03/02/2012). Na
mesma linha: AC 0006591-17.2008.4.01.3400/DF; Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
SOUZA PRUDENTE; OITAVA TURMA; e-DJF1 p.518 de 14/11/2011; AC 200484000053176;
Relator(a) Desembargador Federal VLADIMIR CARVALHO; TRF5, Órgão julgador: Terceira
Turma; DJ - Data: 1/03/2009 - Página 20 - nº 61.
4. Registre-se, por fim, que "a Primeira Seção do STJ, ao julgar como representativo da
controvérsia o REsp 1.116.620/BA (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.8.2010), proclamou que se
revela interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou
extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em
conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN" (AGRESP nº 1349674, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DATA:10/12/2012). No mesmo diapasão: AgRg no REsp
1208632/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010,
DJe 04/02/2011 e RMS 31.637/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/02/2013, DJe 14/02/2013.
5. Apelação e remessa oficial providas. Sentença reformada.
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2. O E. STF, quando do julgamento dos RREE nºs 390.840-5/MG e 346.084-6/PR, declarou a
inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 que, via lei ordinária,
ampliou a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (de faturamento para
receita bruta), extrapolando os contornos da norma constitucional que, em sua redação original
(anterior à EC nº 20/98), autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o
faturamento.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, deverão ser
observadas as seguintes leis: (a) para a Contribuição para o PIS, a LC 07/70, com as modificações introduzidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei nº 9.715/98, até o advento e a
plena aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 66, de 29/08/2002, posteriormente
convertida na Lei nº 10.637/2002; (b) para a COFINS, a LC 70/91, até o advento e a plena
aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.833/2003.
4. Constitucionalidade das alterações procedidas pela MP n. 135/2003, de 30/10/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, para a COFINS e MP n. 66/2002, de 29/08/2002, convertida na
Lei n. 10.637/2002, para o PIS. Precedentes. (AC 2005.34.00.037769-1/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Conv. Juiz Federal Antonio Claudio Macedo Da Silva (conv.),
Sétima Turma, e-DJF1 de 25/07/2011, p. 135) e
5. Sobre o montante a ser compensado incidirá a Taxa SELIC (art. 39, § 4º, Lei nº 9.430/96),
com exclusão de qualquer outro índice representativo de correção monetária ou juros moratórios.
6. A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A,
do CTN, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
7. As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 mantiveram as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto
de renda com base no lucro presumido ou arbitrado submetidas à disciplina da legislação
anterior. Precedente desta Corte: AC 2006.38.00.020983-9 / MG; APELAÇÃO CIVEL. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação:
04/07/2014 e-DJF1 P. 165. Data Decisão: 24/06/2014.
8. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas, para determinar a observância
da prescrição qüinqüenal.
9. Apelação da autora provida, para excluir a exigência do PIS e da COFINS com base nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, tendo em vista tratar-se de empresa sujeita ao lucro presumido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da União e à remessa
oficial e dar provimento à apelação da autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0004958-66.2007.4.01.3800
REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.00.005042-8/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
RÉU
: TRANSPORTES PARGON LTDA
ADVOGADO
: REGINALDO RIBEIRO NAZIR
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 24A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0000824-05.2007.4.01.3700
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.37.00.000837-8/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FINORTE S/A INDUSTRIA TEXTIL
ADVOGADO
: MIGUEL MACIEL JUNIOR E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003300-16.2007.4.01.3700
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.37.00.003359-4/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. STF
EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. COFINS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. LEI 10.833/2003. IMPETRANTE TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500485
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2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários, o
que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer óbice ao
regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido, notadamente se há
concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de 28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0011997-17.2007.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.00.012158-0/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MCIM - MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA
ADVOGADO
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE
FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS
08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo contribuinte
por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o transfere para o
contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas
as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da
Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
(Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da impetrante parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0013783-96.2007.4.01.3800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.00.013954-1/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: SINDICATO TRAB ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO SERV PUBL FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MARINA VITORIO ALVES E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: SINDICATO TRAB ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO SERV PUBL FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500486

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer vício processual sobre que se deva pronunciar esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se
os embargos de declaração.
2. O voto acórdão embargado abordou expressamente a insurgência das embargantes, como
visto às fls. 655, ao apontar que o valor da causa corresponde a R$115.502,33 (cento e quinze
mil, quinhentos e dois reais e trinta e três centavos), fixando a verba honorária em R$5.000,00
(cinco mil reais), haja vista a menor complexidade da demanda e o disposto no parágrafo 4º do
art. 20 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausentes os
vícios processuais alegados, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios da União desprovidos
7. Embargos declaratórios da parte autora aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos declaratórios da Autora e
da União.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0018418-23.2007.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.00.018639-3/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO PEREIRA MATEUS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ISSQN NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E DA COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195,
I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - imposto retido pelo contribuinte
por obrigação legal, não é receita da empresa, sendo valor de titularidade do fisco municipal.
Ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa
jurídica', não pode ser considerado faturamento, e, portanto, não pode ser incluído na base de
cálculo de PIS ou COFINS.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da
Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
(Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, para determinar que seja observada a
prescrição quinquenal.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0004777-62.2007.4.01.3801
REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.01.004985-2/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AUTOR
: GUSTAVO BARROS CERRONE
ADVOGADO
: RODRIGO AUGUSTO MONACO ALCANTARA E OUTROS(AS)
RÉU
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCURADOR
: JOSE GERALDO RIBAS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE JUIZ DE FORA - MG
EMENTA
MS - SENTENÇA CONCESSIVA - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.
1- Ausentes apelos voluntários, o que reforça a higidez da decisão (dada a aparente ausência
de ulterior resistência e/ou o próprio cumprimento voluntário do "decisum"), e considerando a
ampla e adequada fundamentação da sentença proferida (sem notícia, de lá até aqui, de
qualquer inovação no quadro fático-jurídico), e sopesando as reduzidas cargas de densidade
da controvérsia e mínima complexidade jurídica, mais decorrendo o ajuizamento da demora no
exame administrativo e na satisfação imediata da pretensão do direito, adiante judicialmente
revelado procedente, não há qualquer óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em
julgado, ante a exatidão do decidido.
2- Consoante proclama o STJ (REsp nº 577.229/AL), em sede de remessa oficial, confirma-se
a sentença se não há "qualquer questões de fato ou de direito, referente ao mérito ou ao
processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não etc", ou princípio,
que a desabone.
3- Remessa oficial não provida.
4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0001276-82.2007.4.01.3807
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.38.07.001284-7/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: DENILSON GONCALVES DOS REIS
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA SILVA E OUTRO(A)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MONTES
CLAROS - MG
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE
RECURSO DE APELAÇÃO REGULARMENTE INTERPOSTO E RECEBIDO. EFEITO MODIFICATIVO. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO.
1. Acórdão embargado que, incidindo em omissão, por ter deixado de apreciar recurso de
apelação regularmente apresentado pela União (Fazenda Nacional), demonstra razão suficiente à anulação do julgado.
2. Embargos de declaração a que se dá provimento para anular o julgamento do acórdão de fls.
127/132
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do
voto do relator.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500487

Numeração Única: 0003081-58.2007.4.01.3811
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.11.003083-4/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FERROESTE INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: DANIELLA ZAGARI GONCALVES E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE
FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS
08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da impetrante parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000650-75.2007.4.01.3900
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.39.00.000650-5/PA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CENTENOR EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HELCIO HONDA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E/OU
COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo contribuinte
por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o transfere para o
contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas
as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.

487

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da União e remessa oficial às quais se nega provimento.
6. Apelação da impetrante provida, para reconhecer o seu direito à compensação com outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da União e à remessa oficial
e dar provimento à apelação da impetrante.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2007.39.00.005037-9/PA
Processo na Origem: 47714920074013900
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: ALUBAR METAIS S/A
ADVOGADO
: MARCIO ROBERTO MAUES DA COSTA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - CF/88, ART. 195, I - PRECEDENTES DA TURMA E DA QUARTA SEÇÃO DESTE
TRIBUNAL - RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. A decisão cogente, proferida pelo STF na ADC nº 18, determinou a suspensão de todas as
ações em trâmite cujo objeto envolva a aplicação do art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98
(inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP). Precedente: STF, ADC 18
MC/DF, MIN. MENEZES DIREITO, TRIBUNAL PLENO, DJE-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC
24-10-2008. Prazo e prorrogações esgotados.
3. Na sessão de 11/04/2012, da Quarta Seção deste Tribunal, a Questão de Ordem suscitada
nos Embargos Infringentes 0016794-43.2005.4.01.3400-DF, Rel. Des. Federal Maria do Carmo
Cardoso, consistente na manutenção da suspensão dos julgamentos, restou rechaçada, por
maioria. Foram liberados, portanto, os órgãos fracionários para o julgamento meritório das
controvérsias que giram em torno do assunto, em razão da cessação dos efeitos da ordem de
sobrestamento determinada anteriormente pela Corte Suprema.
4 Após acirrada divergência pretoriana, a colenda Quarta Seção deste Tribunal (EIAC nº
2006.38.06.004793-7/MG) passou a proclamar que "em guinada jurisprudencial (interpretativa)
capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO), como até aqui a maioria formada indica", o
ISSQN e o ICMS, tributo não federais (CF/88), não constituem ,"sob nenhum prisma, receita do
contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual pertence, não estando contida, então,
no conceito de faturamento nem no de receita bruta, fora, portanto, da base de cálculo do PIS
(Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não recurso que lhe pertença adveniente de
operações de venda ou de prestação de serviços (riquezas tributáveis, fatos geradores).
5. Nesse diapasão, "não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade,
que atrairiam, se e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do
conceito "legal" de renda, de faturamento e do ISSQN/ICMS, tomando como norte a literalidade
que deriva do art. 110 do CTN."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500488

6.- Por fim, "o pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para
afastar a tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para
autorizar pura e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo
STF (art. 27 da Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição
(restituição e/ou compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto
ao prévio trânsito em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida,
em reforço de argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº
566.621/RS)." (AC 0017120-07.2008.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.701 de 22/11/2013). No mesmo
diapasão: EIAC 0000611-94.2005.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.), QUARTA SEÇÃO, e-DJF1 p.1719 de 05/08/2014.
7. Para a propositura da ação em que se objetiva o reconhecimento do direito à compensação
de crédito tributário, é desnecessária a comprovação do recolhimento integral do tributo, porquanto cabe à Fazenda fiscalizar o procedimento, bem como exigir a documentação que julgar
pertinente, inclusive, fazendo o lançamento de eventuais diferenças verificadas.
8. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01).
9. Tendo o pedido de restituição/compensação sido efetuado após a vigência da Lei nº 10.637,
de 30.12.2002, que alterou a redação do art. 74 da Lei 9.430/96, possível a compensação com
débitos referentes a tributos e contribuições de quaisquer espécies, desde que administrados
pela Secretaria da Receita Federal, mediante a apresentação de declaração pelo contribuinte,
conforme entendimento firmado pelo STJ. (REsp no 908.091/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, j. 13 de fevereiro de 2007, publicado no DJ de 1º de março de 2007, p. 248).
10. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso,
deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
11. Inexiste qualquer limitação à compensação. Nessa linha, esta Corte já se pronunciou no
sentido de que "A compensação se fará, com quaisquer tributos administrados pela SRFB,
atendidas as normas de regência, somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do CPC), sob
o crivo do Fisco, agregando-se ao indébito, desde os recolhimentos indevidos, apenas a SELIC
(Lei nº 9.250/95). A limitação prevista no art. 89 da Lei nº 8.212/91 aplicava-se apenas na
esfera das contribuições ao INSS, e, hodiernamente, em face da revogação do §3º do art. 89
da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009, não há qualquer limitação à compensação..." (AR 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Quarta Seção,e-DJF1 p.24 de 10/05/2010).
12. Como visto, não há óbice ao pleito de restituição do indébito, observados os parâmetros
acima indicados, cumprindo lembrar, ainda, os limites impostos pela via do mandado de segurança, quanto as parcelas anteriores à impetração.
13. Ressalva do entendimento do Relator. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial não
providas. Apelação da Impetrante provida em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial e dar parcial provimento à
apelação da Impetrante, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0001828-50.2007.4.01.4000
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.40.00.001829-0/PI
RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
REMETENTE
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E/OU COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº
240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelações e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por maioria, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial e por unanimidade negar provimento à apelação da impetrante.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 29.07.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0019431-59.2007.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.01.99.019393-4/MT
Processo Orig.: 852005
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA/MT
PROCURADOR
: HELMERT FLAVIO PREZA DALTRO
APELADO
: AINABIL MACHADO LOBO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA TURMA.
1. Não recolhidas as custas iniciais, apesar de regularmente intimado o exeqüente, deve ser
extinto o processo sem exame do mérito, com o conseqüente cancelamento da distribuição
(art. 257, CPC).
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Turma, os advogados dos conselhos de fiscalização profissional não gozam da mesma prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores federais, ante a inexistência de previsão legal. Precedente: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 19/07/2013 e-DJF1 P.
1020. Data Decisão: 01/07/2013.
3. Na hipótese dos autos, observo que o exeqüente foi regularmente intimado, via AR, e não
recolheu as custas iniciais conforme determinado pelo MM. Juiz a quo.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator..
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500489

Numeração Única: 0004546-55.2008.4.01.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.00.005674-6/GO
Processo Orig.: 70947
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: GERCI MOREIRA DA S ABRAO
APELADO
: ELIO DI FRANCESCANTONIO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0004547-40.2008.4.01.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.00.005675-0/GO
Processo Orig.: 70955
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: GERCI MOREIRA DA S ABRAO
APELADO
: ELIO DI FRANCESCANTONIO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
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3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, deverão ser
observadas as seguintes leis: (a) para a Contribuição para o PIS, a LC 07/70, com as modificações introduzidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei nº 9.715/98, até o advento e a
plena aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 66, de 29/08/2002, posteriormente
convertida na Lei nº 10.637/2002; (b) para a COFINS, a LC 70/91, até o advento e a plena
aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.833/2003.
4. Constitucionalidade das alterações procedidas pela MP n. 135/2003, de 30/10/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, para a COFINS e MP n. 66/2002, de 29/08/2002, convertida na
Lei n. 10.637/2002, para o PIS. Precedentes. (AC 2005.34.00.037769-1/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Conv. Juiz Federal Antonio Claudio Macedo Da Silva (conv.),
Sétima Turma, e-DJF1 de 25/07/2011, p. 135) e (AMS 2009.34.00.027677-0/DF, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma e-DJF 1 DE 02/09/2011, P.
2440).
5. Quando do julgamento do RE-AgR 419.010/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, o Supremo
Tribunal Federal entendeu ser constitucional a majoração de alíquota, promovida pelo art. 8º,
da Lei nº 9.718/98 (2% para 3%), bem como a restrição à compensação do montante correspondente à majoração, apenas, para débitos da CSLL, compreendidos no mesmo período
de apuração.
6. Apelações e remessa oficial às quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento às apelações e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0001891-95.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.001904-9/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AILSON CLAUDIO PISSARA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de
ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente especial
eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo as planilhas da executada
presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo" (e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o
que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.

Numeração Única: 0066730-47.2008.4.01.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2008.01.00.065873-0/MG
Processo Orig.: 2006.38.11.002252-1
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
ADVOGADO
: MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: NATANAEL MARTINS E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DA EXECUTADA. BACEN-JUD. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O item nº 1 do acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante,
como visto às fls. 554.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002304-96.2008.4.01.3307
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.33.07.002305-8/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: PRODUTOS ALIMENTICIOS GAMELEIRA LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. COFINS - ART. 8º, DA LEI Nº
9.718/98. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA (2% PARA 3%). CONSTITUCIONALIDADE.
1. 1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda
parte, da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
2. O E. STF, quando do julgamento dos RREE nºs 390.840-5/MG e 346.084-6/PR, declarou a
inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 que, via lei ordinária, ampliou a
base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (de faturamento para receita bruta),
extrapolando os contornos da norma constitucional que, em sua redação original (anterior à EC nº
20/98), autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o faturamento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500490
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ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL 57269120084013400/DF
Processo na Origem: 57269120084013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO
: VIALUZ VIACAO LUZIANIA LTDA
ADVOGADO
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA
DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 267, VIII,
DO CPC. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O entendimento jurisprudencial é de que a renúncia deve ser expressamente manifestada
nos autos, portanto, na hipótese, não é possível a extinção do feito com resolução de mérito,
nos termos do art. 269, V, do CPC, haja vista que não houve pedido expresso, mesmo tendo
o advogado procuração com poderes especiais para renunciar ao direito sobre o qual se funda
a ação.
2. Precedente desta Corte (AC n. 2000.33.00.029462-0/BA, Relator Desembargador Federal
Catão Alves, e-DJF-1, p.205, 30/07/2010).
3. Nas causas em que não houver condenação, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, inteligência do § 4º do art. 20 do CPC.
4. A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade,
bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado
a defesa da parte.
5. Precedentes: STJ - RESP 200800753007 Relator(a) Nancy ndrighi, Terceira Turma, DJE de
27/02/2009; REsp 965.302/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008; AgRg no REsp 1059571/RS, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008; AGRESP 200501064519. Relator(a)
Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 23/04/2007, p. 00245. TRF/1ª Região - AC
200538000315440, Relator(a) Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (Conv.), Sétima Turma,
e-DJF1 de 04/09/2009, p. 1918 e AC 2005.33.00.022779-5/BA, Rel. Desembargador Federal
Carlos Olavo, Terceira Turma,e-DJF1 p.127 de 13/08/2010).
6. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0008200-35.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.008246-0/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOAO ROBERTO CARVALHO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.

6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0005294-72.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.005334-0/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SERGIO MARQUES BOLGHERONI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JR.
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500491
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2. A aplicação da prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas após 09 JUN 2005 foi
decidida pelo Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em
27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária
eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos.
3. A Portaria MPAS nº 133, de 02 de maio de 2006, condiciona tanto na compensação quanto
na restituição do indébito a prévia retificação das GFIP's relativas ao período pleiteado (art. 4º,
I). Soa razoável, proporcional e legítima (sem extrapolar sua função regulamentar) tal exigência, porque a devolução dos valores descontados (cota patronal) influirá diretamente nos
benefícios previdenciários dos exercentes de mandato eletivo da municipalidade, que não
contarão com período em que vigeu a Lei n. 9.506/97, nem terão como solicitar a manutenção
de sua filiação na qualidade de segurado facultativo (art. 5º da Portaria).
4. Como o §3º do art. 89 da Lei nº 8.212/91 foi revogado pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009,
a AO foi ajuizada em ABR 2008 e o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito do art. 543C do CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao ajuizamento
da demanda, o acerto de contas se fará com as limitações por competência.
5. "O prequestionamento, por meio de Embargos de Declaração, com vista à interposição de
Recurso (...), somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na
decisão embargada." (STJ, Edcl no REsp n. 817.237/SP, DJ 14.02.2007, P. 213).
6. Embargos de declaração do autor não providos. Embargos de declaração da FN providos,
em parte, para sanar omissão, sem efeitos modificativos.
7. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de janeiro de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª (Sétima) Turma NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do autor e
DAR PROVIMENTO, em parte, aos embargos de declaração da FN por unanimidade.
7ª (Sétima) Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 28 de janeiro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL
RELATOR
Numeração Única: 0012881-48.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.012947-0/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EDULO JANES SANTANA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: MICHEL CHAIBEN
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.

3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0010273-77.2008.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.34.00.010322-4/DF
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
REMETENTE
EMBARGANTE
EMBARGANTE
EMBARGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL
MUNICIPIO DE SAMPAIO - MA
MARIA TEREZA CALIL NADER
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
MUNICÍPIO DE SAMPAIO - MA
FAZENDA NACIONAL
V. ACÓRDÃO DE F 251/5
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FN E DO MUNICÍPIO - "OMISSÃO" INEXISTENTE PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Destinam-se os embargos declaratórios a aclarar eventual obscuridade, resolver eventual
contradição (objetiva: intrínseca do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante
art. 535 do CPC, de modo que, inocorrente qualquer das hipóteses que ensejam a oposição
deles, a inconformidade do embargante ressoa como manifesta contrariedade à orientação
jurídica que se adotou no acórdão, o que consubstancia evidente caráter infringente, a que não
se presta a via ora eleita.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500492
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4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0028351-22.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.028505-0/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EDIR JOSEFINA TUON E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."

4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de
ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente especial
eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo as planilhas da executada
presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo" (e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o
que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0024829-84.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.024936-5/DF
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
APELADO
APELADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
IRCA SPINDOLA
HENDERSON DE SOUZA VIEIRA
IRACEMA DE MELLO DUARTE PEREIRA
CIRO CECCATTO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500493
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Numeração Única: 0040312-57.2008.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.34.00.040939-0/DF

5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0038429-75.2008.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.34.00.039009-5/DF
RELATOR
APELANTE
APELANTE
ADVOGADO
APELANTE
ADVOGADO
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
REMETENTE
EMBARGANTE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
ODBINV S/A E OUTROS(AS)
LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CPMF. MEDIDA PROVISÓRIA 42/2003. POSICIONAMENTO DEFINITIVO DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver
condenação ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados
mediante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 3º, a, b e c, e § 4º, do CPC).
2. Diante da simplicidade da causa e da jurisprudência definitiva do STF sobre a matéria,
devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada pessoa jurídica (matriz e filiais arroladas) e cada consórcio, pois atendidos os princípios
da equidade e da razoabilidade previstos no art. 20, § 4º, do CPC.
3. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002381-11.2008.4.01.3500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.35.00.002392-1/GO

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
VALDEVI RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
ZULEIDE MOEMA DUARTE CARDOSO
LUISA VIANA DE AVILA E OUTROS(AS)
CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
WALWISON PEREIRA DE OLIVEIRA
WALWISON PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR
APELANTE

: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS CRA/GO
PROCURADOR
: OTAVIO ALVES FORTE E OUTROS(AS)
APELADO
: SIRLENE GOMES FEITOSA
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS CRA/GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ART. 543-C DO CPC PRESCRIÇÃO (LC N. 118/2008) - COMPENSAÇÃO - VALORES RESTITUÍDOS ADMINISTRATIVAMENTE - HONORÁRIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante à fl .261.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500494
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Numeração Única: 0008492-02.2008.4.01.3600
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.36.00.008492-4/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA
APELADO
: MARIANA FORTES MAMEDE DE ARRUDA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMENTA
ADMINISTRATIVO. OAB. CRITÉRIOS DE CORREÇÄO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
AVERIGUAÇAO PELO PODER JUDICIÁRIO. PREDEDENTES DESTA CORTE.
1- Não cabe ao Poder Judiciário examinar o critério de formulação e avaliação de provas e tampouco
das notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do
procedimento administrativo, isto é, à verificação da legalidade do procedimento administrativo pela
comissão responsável. Precedentes: Numeração Única: AMS 0051151-39.2011.4.01.3400 / DF;
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Convocado: JUIZ FEDERAL ARTHUR PINHEIRO CHAVES (CONV.). Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 450. Data Decisão: 18/06/2013 e Numeração
Única: AMS 0003782-15.2012.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA.
Publicação: 20/09/2013 e-DJF1 P. 664. Data Decisão: 23/08/2013.
2- Ausência de demonstração de qualquer ilegalidade nos critérios de correção da prova, bem
como dos conhecimentos exigidos dos candidatos, devendo ser ressaltado que todos os pontos
abordados no recurso administrativo do apelante foram analisados, sendo que alguns não
foram pontuados por ausência de abordagem de aspectos considerados fundamentais pela
banca examinadora.
3- Apelação a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0010022-41.2008.4.01.3600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.36.00.010022-0/MT
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: ONELIA GUANDALINI DELLA BARBA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
.
: .
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACORDAO DE F.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. O rol dos possíveis vícios porventura ventiláveis pela via dos Embargos de Declaração (art.
535/CPC: omissão, obscuridade ou contradição) tem sentido técnico-processual que não se pode
dilatar ao alvedrio de quem recorre, alegando o que quiser e bem entender, em nítido intento de
perverter o espaço de controvérsia formal em detrimento dos, se e quando, recursos próprios cabíveis e oportunos (litigar sob o manto do devido processo legal exige meios e modos).
2. Suposta violação a preceito normativo ou eventual alegada afronta à jurisprudência não se
encaixa em quaisquer das hipóteses do art. 535/CPC. O acórdão embargado foi amplo, explícito e lógico em suas razões, conforme evidencia a leitura de sua ementa.
3. Embargos de declaração não providos.
4. Peças liberadas pelo Relator, Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500495

APELAÇÃO CÍVEL 2008.38.00.010769-0/MG
Processo na Origem: 105470520084013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CASA DO RADIO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: PRISCILA NEWLEY KOPKE E OUTRO(A)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MASSA FALIDA. MULTA MORATÓRIA. NATUREZA DE PENA ADMINISTRATIVA. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, III DA LEI
DE FALÊNCIAS. SÚMULAS 192 E 565 DO STF. JUROS DE MORA. PRECEDENTES DO STJ
E DESTA CORTE DE JUSTIÇA REGIONAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A LEI
COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. SÚMULAS 106
E 314 DO STJ.
1. A Certidão de Dívida Ativa, regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez
(art. 3º da Lei nº 6.830/80), e ademais, observa-se que a CDA indica o nome do devedor, seu
endereço, o número do Processo Administrativo e discrimina o valor originário da dívida, a
correção monetária, a multa, juros de mora e o valor total, referente aos tributos não pagos pelo
executado.
2. Ademais, "Se a CDA permite a conveniente defesa, viabilizando a identificação do tributo (e
consectários), não há falar em sua nulidade ou iliquidez. A citação da malha legislativa tributária com eventual falha de um ou outro artigo não fere sua higidez".(AC 2002.01.99.0174388/MG, Rel. Des. LUCIANO TOLENTINO AMARAL).
3. Precedentes desta Corte:: (AC 0013969-14.2000.4.01.3300/BA, Relatora Desembargadora
Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma, e-DJF1 de 19/03/2010, p.407, AC n. 2007.01.99.0239243/MG, Relator Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e-DJF1 de 04/12/2009,
p.486).
4. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, c, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
5. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, aliás há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
6. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula nº 314, do Superior
Tribunal de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.
7. Constituição do crédito em 14/04/2000, ajuizamento da ação de execução: 26/04/2007;
Termo final do prazo prescricional do crédito: 14/04/2005. Todavia, considerando que houve
adesão ao Parcelamento Especial - PAES, em agosto de 2003, com a exclusão da executada,
em 05/2005, houve a interrupção do prazo prescricional. Tendo sido ajuizada a execução fiscal
em 26/04/2007, não há que se falar em prescrição.
8. Na esteira da diretriz firmada nas Súmulas 192 e 565 do e. Supremo Tribunal Federal, a
colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de
que é descabida a cobrança de multa fiscal moratória da massa falida em execução fiscal, haja
vista o seu caráter administrativo (REsp 825.634/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 25/06/2009). Inteligência do art. 23, incisão III,
do Decreto-lei 7.661/45.
9. No que diz respeito aos juros de mora, a jurisprudência aponta dois caminhos a serem
seguidos: (a) Se antes da decretação da falência, os juros de mora são devidos, independentemente da existência de ativo suficiente para pagamento do principal; (b) Se depois da
decretação da falência, a incidência dos juros fica condicionada à suficiência do ativo para
pagamento do principal (art. 26 do Decreto-Lei n.º 7.661/45). A título de exemplo, confira-se:
(REsp 794664/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ de 13.02.2006, p. 716).
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Numeração Única: 0004988-58.2008.4.01.3803
REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.38.03.005059-1/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: ARY DE CASTRO SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: ROGERIO RAVANINI MAGALHAES E OUTROS(AS)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002064-56.2008.4.01.3809
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.38.09.002063-3/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: IMESA - INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ALFENAS S/A
ADVOGADO
: JOAO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE VARGINHA - MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. STF
EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. COFINS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. LEI 10.637/2002. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).

10. Neste diapasão, "Está pacificado no âmbito do STJ que os juros moratórios anteriores à decretação
da queda são devidos pela massa independentemente da existência de saldo para pagamento do
principal. Todavia, após a quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do ativo (REsp
949.319/MG, relator Ministro Luiz Fux, do STJ, DJ de 10/12/2007). A sentença atacada, portanto, está
em perfeita sintonia com o posicionamento consolidado no STJ. Não foi comprovado pela Fazenda
Nacional que houve sobra do ativo, a ponto de legitimar e autorizar a cobrança dos juros de mora da
massa falida após a decretação da falência" (AC 2004.38.00.038984-1/MG, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 p.710 de 28/008/2009).
11. In casu, considerando que a execução fiscal em debate foi proposta em 26/04/2007, depois
da decretação da falência da embargante (2/02/2007), a exigibilidade dos juros moratórios fica
condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal, consoante às regras do art. 26
do Decreto-Lei nº 7.661/45.
12. De outra parte, a penhora no rosto dos autos (art. 674, do CPC), visa assegurar a
satisfação da dívida, mesmo quando ainda não arrecadados bens, já que poderá ser feita sobre
bens e direitos a serem futuramente apurados na ação falimentar. Assim, realizada a penhora
no rosto dos autos do processo falimentar (fl. 18), encontra-se coerente com o enunciado da
Súmula 44 do TFR e da jurisprudência pacificada.
13. Apelação da Fazenda Nacional provida. Apelo da embargante parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação da Fazenda Nacional e parcial provimento ao apelo da embargante, nos
termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0035278-65.2008.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.38.00.036247-1/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA/MG
PROCURADOR
: ALINE APARECIDA SANTANA E TRINDADE E OUTROS(AS)
APELANTE
: CONSTRUTORA LUCCA LTDA
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS
REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação na
fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500496
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2. O E. STF, quando do julgamento dos RREE nºs 390.840-5/MG e 346.084-6/PR, declarou a
inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 que, via lei ordinária,
ampliou a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (de faturamento para
receita bruta), extrapolando os contornos da norma constitucional que, em sua redação original
(anterior à EC nº 20/98), autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o
faturamento.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, deverão ser
observadas as seguintes leis: (a) para a Contribuição para o PIS, a LC 07/70, com as modificações introduzidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei nº 9.715/98, até o advento e a
plena aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 66, de 29/08/2002, posteriormente
convertida na Lei nº 10.637/2002; (b) para a COFINS, a LC 70/91, até o advento e a plena
aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.833/2003.
4. Constitucionalidade das alterações procedidas pela MP n. 135/2003, de 30/10/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, para a COFINS e MP n. 66/2002, de 29/08/2002, convertida na
Lei n. 10.637/2002, para o PIS. Precedentes. (AC 2005.34.00.037769-1/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Conv. Juiz Federal Antonio Claudio Macedo Da Silva (conv.),
Sétima Turma, e-DJF1 de 25/07/2011, p. 135) e
5. Sobre o montante a ser compensado incidirá a Taxa SELIC (art. 39, § 4º, Lei nº 9.430/96),
com exclusão de qualquer outro índice representativo de correção monetária ou juros moratórios.
6. A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A,
do CTN, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
7. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas, para determinar que seja
observada a prescrição qüinqüenal e que a compensação seja realizada somente após o
trânsito em julgado da sentença.
8. Apelação do impetrante a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da impetrante e dar parcial
provimento à apelação da União e à remessa oficial, para determinar que seja observada a
prescrição qüinqüenal e para que a compensação seja feita somente após o trânsito em
jugado.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000376-41.2008.4.01.4300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.43.00.000376-2/TO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ARCO IRIS MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: VANDERLEY ANICETO DE LIMA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500497

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0047487-83.2009.4.01.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.00.049628-0/DF
Processo Orig.: 87.00.01197-5
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
ADVOGADO
: DOMINGOS NOVELLI VAZ E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REC. ADESIVO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA DE CRÉDITOS DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. METODOLOGIA DE CÁLCULO. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. MATÉRIA EXAURIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apreciada e decidida a questão debatida à luz dos preceitos infraconstitucionais aplicáveis à
espécie, não se verifica vício processual no julgado apto a autorizar o manejo dos aclaratórios.
2. Embargos de declaração não se prestam a modificar o julgamento da lide, mas, tão-só, a
esclarecê-lo ou complementá-lo (Precedentes: STF, EdclaGai 265.905-5/PR, rel. Min. Celso de
Mello, DJ 04.05.2001; EdclaARegAgInst 682.650-9/RJ, rel. Min. Eros Grau, DJe-142,
01.08.2008).
3. Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0007440-61.2009.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.33.00.007445-8/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA - CRMV/BA
PROCURADOR
: THIAGO MATTOS DA SILVA
APELADO
: MIRETE GUIMARAES DE JESUS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS
REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
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3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 2009.33.04.002830-9/BA
Processo na Origem: 28096220094013304
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MUNICIPIO DE UTINGA BA
ADVOGADO
: VINICIUS MACHADO MARQUES E OUTROS(AS)
APELADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNDEB. LEI 11.494/2004. PORTARIA/MEC N.
1.462/2008. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. FNDE: ILEGITIMIDADE.
1. "A complementação da União (ou seu ajuste) a Município para que ele invista, ao menos, o
valor mínimo anual por aluno nacionalmente estabelecido em educação é relação jurídica
restrita a esses dois entes federativos e não repercute na esfera jurídica das outras municipalidades ou de seu Estado. O FNDE também não tem pertinência subjetiva passiva
necessária na hipótese porque é da União a incumbência de efetuar as complementações às
cotas do FUNDEB. Assim, inexiste o alegado litisconsórcio passivo necessário." (AC n.
0024268.26.2009.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF 1 de 28/09/2012, p.365).
2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, autarquia federal tem
atribuições administrativas relativas à orientação, supervisão e fiscalização sobre os fundos e
não executiva, nos termos da Lei n. 10.494/2007, e da Portaria n. 952/2007 do Ministério da
Educação.
3. Outrossim, ressalto que não há possibilidade de aplicação da norma do art. 515, § 3º, CPC,
ou seja, julgamento imediato da ação nesta instância, uma vez que não houve a necessária
triangulação da relação processual.
4. "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." (Súmula 150 do
STJ).
5. Apelação parcialmente provida, para determinar o retorno dos autos à vara de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2009.33.04.002832-6/BA
Processo na Origem: 28113220094013304
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MUNICIPIO DE PINTADAS
PROCURADOR
: VINICIUS MACHADO MARQUES E OUTROS(AS)
APELADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ESTADO DA BAHIA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500498

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNDEB. LEI 11. 494/2004. PORTARIA/MEC N.
1.462/2008. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. FNDE: ILEGITIMIDADE.
1. "A complementação da União (ou seu ajuste) a Município para que ele invista, ao menos, o
valor mínimo anual por aluno nacionalmente estabelecido em educação é relação jurídica
restrita a esses dois entes federativos e não repercute na esfera jurídica das outras municipalidades ou de seu Estado. O FNDE também não tem pertinência subjetiva passiva
necessária na hipótese porque é da União a incumbência de efetuar as complementações às
cotas do FUNDEB. Assim, inexiste o alegado litisconsórcio passivo necessário." (AC n.
0024268.26.2009.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF 1 de 28/09/2012, p.365).
2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, autarquia federal tem
atribuições administrativas relativas à orientação, supervisão e fiscalização sobre os fundos e
não executiva, nos termos da Lei n. 10.494/2007, e da Portaria n. 952/2007 do Ministério da
Educação.
3. Outrossim, ressalto que não há possibilidade de aplicação da norma do art. 515, § 3º, CPC,
ou seja, julgamento imediato da ação nesta instância, uma vez que não houve a necessária
triangulação da relação processual.
4. "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." (Súmula 150 do
STJ).
5. Apelação parcialmente provida, para determinar o retorno dos autos à vara de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2009.33.04.002834-3/BA
Processo na Origem: 28130220094013304
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MUNICIPIO DE PIRITIBA - BA
ADVOGADO
: VINICIUS MACHADO MARQUES
APELADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNDEB. LEI 11. 494/2004. PORTARIA/MEC N.
1.462/2008. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. FNDE: ILEGITIMIDADE.
1. "A complementação da União (ou seu ajuste) a Município para que ele invista, ao menos, o
valor mínimo anual por aluno nacionalmente estabelecido em educação é relação jurídica
restrita a esses dois entes federativos e não repercute na esfera jurídica das outras municipalidades ou de seu Estado. O FNDE também não tem pertinência subjetiva passiva
necessária na hipótese porque é da União a incumbência de efetuar as complementações às
cotas do FUNDEB. Assim, inexiste o alegado litisconsórcio passivo necessário." (AC n.
0024268.26.2009.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF 1 de 28/09/2012, p.365).
2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, autarquia federal tem
atribuições administrativas relativas à orientação, supervisão e fiscalização sobre os fundos e
não executiva, nos termos da Lei n. 10.494/2007, e da Portaria n. 952/2007 do Ministério da
Educação.
3. Outrossim, ressalto que não há possibilidade de aplicação da norma do art. 515, § 3º, CPC,
ou seja, julgamento imediato da ação nesta instância, uma vez que não houve a necessária
triangulação da relação processual.
4. "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." (Súmula 150 do
STJ).
5. Apelação parcialmente provida, para determinar o retorno dos autos à vara de origem.
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ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2009.33.10.000986-1/BA
Processo na Origem: 9534520094013310
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MUNICIPIO DE JUCURUCU - BAHIA
PROCURADOR
: VINICIUS MACHADO MARQUES E OUTROS(AS)
APELADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNDEB. LEI 11. 494/2004. PORTARIA/MEC N.
1.462/2008. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. FNDE: ILEGITIMIDADE.
1. "A complementação da União (ou seu ajuste) a Município para que ele invista, ao menos, o
valor mínimo anual por aluno nacionalmente estabelecido em educação é relação jurídica
restrita a esses dois entes federativos e não repercute na esfera jurídica das outras municipalidades ou de seu Estado. O FNDE também não tem pertinência subjetiva passiva
necessária na hipótese porque é da União a incumbência de efetuar as complementações às
cotas do FUNDEB. Assim, inexiste o alegado litisconsórcio passivo necessário." (AC n.
0024268.26.2009.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF 1 de 28/09/2012, p.365).
2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, autarquia federal tem
atribuições administrativas relativas à orientação, supervisão e fiscalização sobre os fundos e
não executiva, nos termos da Lei n. 10.494/2007, e da Portaria n. 952/2007 do Ministério da
Educação.
3. Outrossim, ressalto que não há possibilidade de aplicação da norma do art. 515, § 3º, CPC,
ou seja, julgamento imediato da ação nesta instância, uma vez que não houve a necessária
triangulação da relação processual.
4. "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." (Súmula 150 do
STJ).
5. Apelação parcialmente provida, para determinar o retorno dos autos à vara de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0000075-20.2009.4.01.3311
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.33.11.000075-6/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CASA PADIM ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. STF
EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. COFINS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. LEI 10.833/2003. IMPETRANTE TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500499

1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
2. O E. STF, quando do julgamento dos RREE nºs 390.840-5/MG e 346.084-6/PR, declarou a
inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 que, via lei ordinária,
ampliou a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (de faturamento para
receita bruta), extrapolando os contornos da norma constitucional que, em sua redação original
(anterior à EC nº 20/98), autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o
faturamento.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, deverão ser
observadas as seguintes leis: (a) para a Contribuição para o PIS, a LC 07/70, com as modificações introduzidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei nº 9.715/98, até o advento e a
plena aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 66, de 29/08/2002, posteriormente
convertida na Lei nº 10.637/2002; (b) para a COFINS, a LC 70/91, até o advento e a plena
aplicabilidade (anterioridade nonagesimal) da MP nº 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.833/2003.
4. Constitucionalidade das alterações procedidas pela MP n. 135/2003, de 30/10/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, para a COFINS e MP n. 66/2002, de 29/08/2002, convertida na
Lei n. 10.637/2002, para o PIS. Precedentes. (AC 2005.34.00.037769-1/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Conv. Juiz Federal Antonio Claudio Macedo Da Silva (conv.),
Sétima Turma, e-DJF1 de 25/07/2011, p. 135) e
5. Sobre o montante a ser compensado incidirá a Taxa SELIC (art. 39, § 4º, Lei nº 9.430/96),
com exclusão de qualquer outro índice representativo de correção monetária ou juros moratórios.
6. A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A,
do CTN, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
7. As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 mantiveram as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto
de renda com base no lucro presumido ou arbitrado submetidas à disciplina da legislação
anterior. Precedente desta Corte: AC 2006.38.00.020983-9 / MG; APELAÇÃO CIVEL. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação:
04/07/2014 e-DJF1 P. 165. Data Decisão: 24/06/2014.
8. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas, para determinar a observância da prescrição qüinqüenal.
9. Apelação da impetrante parcialmente provida, para excluir a exigência da COFINS com base
na Lei 10.833/2003, tendo em vista tratar-se de empresa sujeita ao lucro presumido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações e à remessa oficial, tida
por interposta..
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002084-76.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.002087-0/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOSE ANTONIO ROSSI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
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4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0013801-85.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.013885-7/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LUIS ROBERTO MESSEDER DE MELLO
APELADO
: NILTON JUNQUEIRA
APELADO
: HELMAR LOBO TENREIRO ARANHA
APELADO
: JOSE FABIANO VILELA
APELADO
: ANTONIO CARLOS CARPENA AMORIM
APELADO
: ANTONIO LUIZ MATIAS DA CUNHA
ADVOGADO
: AIMORE RIBEIRO DE ARAUJO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de
ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente especial

3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de
ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente especial
eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo as planilhas da executada
presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo" (e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o
que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0002198-15.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.002201-0/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NEWTON SILVEIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: MOACYR RIBEIRO LEAL FILHO
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTRO(A)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500500
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EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2009.34.00.026884-5/DF
Processo na Origem: 263702120094013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO
: BERNARDO FERNANDES SALLES
ADVOGADO
: GERALDO MARCONE PEREIRA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV. PARCELA INDENIZATÓRIA.
1. Consigna o Plano de Indenização à Saída no Processo de Reestruturação Organizacional da
BRASILTELECOM, em seu item 2.4 - Regras Gerais, que, verbis: "[...] Os colaboradores não
contemplados no novo desenho organizacional e inseridos nas condições aqui estabelecidas,
caso venham a ser desligados pela empresa no período de 12 de Fevereiro de 2009 a 30 de
Julho de 2009, receberão por liberalidade da empresa, tratamento diferenciado com as se-

eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo as planilhas da executada
presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo" (e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o
que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0018184-09.2009.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.34.00.018274-4/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: TUPANATINGA PREFEITURA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO E OUTROS(AS)
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE TUPANATINGA-PE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DO FUNDEB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O voto-condutor do acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante, como visto às fls. 365.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0026018-63.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.026480-3/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: IRACY SOARES GARCIA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500501
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3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de
ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente especial
eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo as planilhas da executada
presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo" (e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o
que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0001793-67.2009.4.01.3500
REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.35.00.001844-7/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: LUCAS ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: TIAGO CAMPOS E SILVA
RÉU
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
GOIAS - CRMV/GO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários, o
que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer óbice ao
regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido, notadamente se há
concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de 28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.

guintes condições: (...) c) Indenização: além de todas as parcelas rescisórias devidas a título de
dispensa sem justa causa (inclusive aviso prévio), conforme a legislação, a Empresa indenizará
o empregado desligado, no respectivo Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, levando
em consideração, para fins de cálculo da parcela indenizatória, o tempo de contrato de trabalho
do mesmo. O valor da indenização de saída é equivalente a 0,3 (zero vírgula três) salários
nominais por ano de trabalho, sendo de no mínimo 1,5 (um e meio) e no máximo 6 (seis)
salários nominais;" (grifei)
2. Ora, consta do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, que o Impetrante fora dispensado (sem justa causa) em 10/08/2009, o que comprova seu desligamento por adesão ao
Plano de Demissão acima referido.
3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.745/SP, consolidou o entendimento
de que, "na rescisão do contrato de trabalho, a verba paga espontaneamente ou por liberalidade do ex-empregador é aquela que é paga sem decorrer de imposição de nenhuma
fonte normativa prévia ao ato de dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária
- PDV e Acordos Coletivos), dependendo apenas da vontade do empregador e excedendo as
indenizações legalmente instituídas. Sobre tal verba a jurisprudência é pacífica no sentido da
incidência do Imposto de Renda." (REsp 1026508/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010).
4. Compulsando os autos, vê-se que o Impetrante fora desligado por adesão a uma fonte
normativa prévia, qual seja, o "Plano de Indenização à Saída no Processo de Reestruturação
Organizacional", estabelecido pelo empregador, o que demonstra a natureza indenizatória das
verbas recebidas a tal título. As verbas indenizatórias, portanto, não foram concedidas no
momento da rescisão contratual, por mera liberalidade. Constaram, na realidade, de uma fonte
normativa prévia.
5. Assim, conforme é cediço, as verbas provenientes da adesão a planos de incentivo à
demissão voluntária possuem natureza indenizatória, não configurando acréscimo patrimonial,
o que afasta a incidência de imposto de renda, a teor do enunciado n. 215 do STJ ("A
indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está
sujeita à incidência do imposto de renda").
6. "A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 940.759/SP, de
relatoria do Min. Luiz Fux (j. 25.3.2009), submetido ao colegiado seguindo a Lei n. 11.672/08
(Lei dos Recursos Repetitivos), entendeu que a verba indenizatória decorrente do PDV (Plano
de Demissão Voluntária) não tem natureza jurídica de renda e por isso está fora da área de
incidência do imposto sobre a renda." (AgRg no REsp 861.957/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009). Princípio da capacidade contributiva.
7. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0031280-91.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.031857-2/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EDUARDO LUIZ SOUZA AZAMBUJA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500502
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Federal, apenas este tem a obrigação de restituir valores por ventura indevidamente recolhidos." (AC 2002.34.00.016872-0/DF; Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo; data da
decisão: 12/08/2008; publicação/ fonte: e-DJF1 p. 932 de 26/09/2008).
3. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
4. Assim, considerando que a presente ação foi proposta em 18/12/2009, aplicável o prazo
prescricional quinquenal.
5. Desse modo, de fato a decretação da prescrição das parcelas suscitadas pela parte autora
é medida que se impõe, uma vez que o ajuizamento da demanda se deu em 18/12/2009 e as
parcelas reclamadas correspondem aos anos-calendários de 2000, 2001, 2002 e 2003. Pronunciada a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões. Condenação na verba honorária.
6. Apelação e remessa oficial providas. Sentença reformada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0000987-14.2009.4.01.3603
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.36.03.000996-6/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES E OUTRO(A)
APELADO
: OTACILIO MANOEL DA SILVAEMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0001871-52.2009.4.01.3600
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.36.00.001871-0/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA
ADVOGADO
: MARIO EDUARDO MARQUARDT E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE
FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS
08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da impetrante parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2009.36.00.020248-3/MT
Processo na Origem: 288383720094013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: REJANE AMARAL DE CAMPOS
ADVOGADO
: FABIANA DA SILVA NUNES VANNI
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGTIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
1. Ainda que o produto da arrecadação do imposto de renda seja do Município, consoante o disposto
no art. 157, I, da Constituição Federal, compete à União sua instituição, fiscalização, arrecadação e
cobrança. A fiscalização de isenções e de imunidades pertence, igualmente, à União.
2. "Considerando tratar-se de arrecadação são partes legítimas para figurar no pólo passivo de
ação que discute a isenção do imposto de renda, em virtude de neoplasia maligna. Entretanto,
uma vez que a receita é destinada ao Município, por força do art. 157, I, da Constituição
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500503
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 2009.37.00.009019-0/MA
Processo na Origem: 397230420094013700
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ROMERO HENRIQUE CARVALHO BERTRAND
ADVOGADO
: ARISTIDES LIMA FONTENELE
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 113/120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0000170-44.2009.4.01.3701
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.37.01.000171-9/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IMPERATRIZ - MA
EMBARGANTE
: AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso, obscuro ou contraditório sobre
que se deva pronunciar esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do
julgado, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. O voto condutor do acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a insurgência
das embargantes às fls. 208.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500504

5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausentes os
vícios processuais alegados, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios da União (Fazenda Nacional) desprovidos.
7. Embargos declaratórios da autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos da autora e da União
(Fazenda Nacional).
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 2009.38.00.015778-7/MG
Processo na Origem: 153153720094013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONTECNICA - CONSULTORIA TECNICA LTDA
ADVOGADO
: GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - LEI Nº 6.321/76 - LIMITAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 267/02 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS
LEIS - DEDUÇÃO DE VALORES DO LUCRO LÍQUIDO - INEXIGIBILIDADE DE VALORES DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, REFERENTES ÀS DEDUÇÕES DO PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT. COMPENSAÇÃO.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. O eg. STJ e os Tribunais Regionais Federais entendem que as limitações impostas, via ato
infralegais, são ilegítimas, pois violam o princípio da hierarquia das leis.
3. "As limitações impostas pela Portaria nº 326/77 e pela Instrução Normativa nº 143/86,
fixando custos máximos para cada refeição individual oferecida pelo PAT, são ilegais, porquanto
estabelecem restrições que não foram previstas na Lei nº 6.321/76, nem no Decreto nº
78.676/76 que a regulamentou, violando, com isso, o princípio da hierarquia das leis." (STJ,
RESP 157990, MINISTRO FRANCISCO FALCAO, DJ 17/05/2004, PG. 18).
4. "As deduções, para fins de imposto de renda sobre o lucro tributável das pessoas jurídicas,
de valores relativos a despesas com programas de alimentação do trabalhador deverão ser
promovidas nos moldes das Leis nº 6.297/75 e 6.231/76 e não conforme os Decretos 77.463/76
e 78.676/76, que dispõem de forma diversa sobre a matéria, tendo em vista o princípio da
prevalência da norma hierarquicamente superior sobre a norma inferior." (TRF1, REO
90.01.16364-5/DF, JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA (CONV.), TERCEIRA TURMA
SUPLEMENTAR, 16/09/2004 DJ p.32).
5. "A limitação ao valor de dedução fixada na IN/SRF 267/02 para o aproveitamento do
beneficio fiscal previsto na Lei no 6.231/76, afigura violação ao princípio da hierarquia das
normas, uma vez que a lei regulamentada não estabelece limites de dedução do IRPJ do
montante do custeio destinado ao PAT." (AMS 00084509120104036100, DESEMBARGADORA
FEDERAL ALDA BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/06/2012.FONTE_REPUBLICACAO)
6. As deduções relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT devem ser
realizadas nos termos do montante do lucro tributável, conforme previsto no artigo 1º da Lei
6321/1976 c/c o disposto na Lei nº 9.532/97, que em seu artigo 6º, inciso I, dispõe que não
poderá exceder a quatro por cento do imposto de renda devido. TRF QUINTA REGIAO, REO
465425, Quarta Turma, UNÂNIME, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, DJ - Data:
17/04/2009 - Página: 492).
7. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01), exigência que também alcança as situações em que o STF já tenha declarado a
inconstitucionalidade de tributo/contribuição. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 739.039/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ
06/12/2007 p. 301).
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4. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça Regional consolidaram entendimento
no sentido de que, no cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de decisão judicial, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos.
5. Nessa linha de raciocínio, a aparente antinomia do art. 521 do RIR (Decreto 85.450/80) com
o art. 12 da Lei 7.713/88 se resolve pela seguinte exegese: este último disciplina o momento da
incidência; o outro, o modo de calcular o imposto.
6. Precedentes: AC 0019733-79.2008.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, eDJF1, p.208, 05/03/2010, TRF1/1ª Região; AgRg no REsp 1023016/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; AgRg no REsp
641.531/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/10/2008, DJe 21/11/2008; REsp n. 852.333/RS, Rel. Ministro Convocado CARLOS FERNANDO
MATHIAS, SEGUNDA TURMA, in DJe 04/04/2008; REsp 1075700/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2008, DJe 17/12/2008.
7. Na hipótese, como bem salientou o juízo a quo: "..."...embora recebidas acumuladamente parcelas
atrasadas que se enquadrem no conceito de renda, deve ser observada a data da aquisição da
disponibilidade da renda - o ano em que devida e não paga - a fim de se apurar corretamente o
imposto devido, com o que se respeitará, além da progressividade, também o direito do contribuinte
à isenção, estabelecida para rendimentos anuais inferiores a determinado patamar."
8. "O imposto de renda não incide sobre os valores pagos de uma só vez pela autarquia
previdenciária, quando o reajuste do benefício determinado na sentença condenatória não
resultar em valor mensal maior que o limite legal fixado para isenção do referido imposto."
(AGRESP 200801390050; Relator(a) LUIZ FUX ; PRIMEIRA TURMA; DJE DATA:25/05/2009)
9. PRESCRIÇÃO: Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos
lançados por homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente
julgamento (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011,
publicado em 27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com
eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº
118/2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às
ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
10. Ocorre que, conquanto tenha sido demonstrada a regularidade da sentença, no tocante à
questão de fundo, verifico que o pleito autoral foi específico para reconhecimento de seu direito
à repetição de valores concernentes a parcela que lhe foi paga em razão de cálculo de revisão
de benefício de pensão por morte, relativo ao período de 29/01/90 a 30/12/01, fazendo incidir
a alíquota estipulada em lei considerando as tabelas e alíquotas em vigor no período.
11. Desse modo, o montante questionado foi pago em outubro de 2001, conforme demonstrado
pelo documento de fl. 15, ensejando o reconhecimento da incidência da prescrição do direito
autoral, uma vez que o ajuizamento da demanda se deu em 29/10/2009, passados mais de 05
(cinco) anos da data do pagamento da aludida parcela.
12. Condenação da parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5%
(cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 20, § 4º, do CPC). Suspensa a exigibilidade em
razão do deferimento da gratuidade de justiça.
13. Apelação não conhecida. Remessa oficial provida. Sentença reformada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação e dar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0003364-43.2009.4.01.3801
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.38.01.003389-2/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: SERGIO GONCALVES E CIA LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: MOZART CHAVES LOPES FILHO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE
FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS
08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

8. Tendo sido o pedido de compensação efetuado após a vigência da Lei nº 10.637, de
30.12.2002, que alterou a redação do art. 74 da Lei 9.430/96, resta configurada a possibilidade
de compensação com débitos referentes a tributos e contribuições de quaisquer espécies,
desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal, mediante a apresentação de
declaração pelo contribuinte, conforme entendimento firmado pelo STJ. (REsp no 908.091/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 13 de fevereiro de 2007, publicado no DJ de 1º de março
de 2007, p. 248).
9. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso,
deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. No concernente à limitação da compensação aos limites percentuais estabelecidos pelas
Leis 9.032/95 e 9.129/95, que alteraram o art. 89, § 3º, da Lei 8.212/91 (30%), quanto às
contribuições previdenciárias arrecadadas pelo INSS, é verdade que "...a partir do julgamento
do REsp 796.064/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 10.11.08), a eg. Primeira Seção consolidou o
entendimento de que a compensação do indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de inconstitucionalidade da exação, submete-se às limitações impostas pelas Leis
9.032/95 e 9.129/95. Precedentes". (AgRg nos EREsp 830.268/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Todavia, o pleito de
compensação ofertado ocorreu em setembro/2012. A revogação do § 3º, do art. 89, da Lei n.
8.212/91 aconteceu com a Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de
maio de 2009, que entrou em vigor na data de sua publicação.
11. Nessa linha de raciocínio, considerando que o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito
do art. 543-C do CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao
ajuizamento da demanda (AC 0032143-52.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.131 de 03/05/2010), deve ser afastada a
limitação ao caso em tela, haja vista que a ação foi ajuizada em data posterior à revogação do
§3º do art. 89 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009.
12. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2009.38.00.028517-5/MG
Processo na Origem: 276638720094013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO
: IVONE ROCHA SOUTO
ADVOGADO
: EDNILSON CIRILO DIAS E OUTRO(A)
REMETENTE
JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE INTEGRAL RECEBIDO POR FORÇA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TABELAS E ALÍQUOTAS DAS ÉPOCAS PRÓPRIAS A QUE SE
REFEREM TAIS RENDIMENTOS - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A tempestividade é matéria de ordem pública, verificada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, constituindo a interposição de recurso quando já expirado o prazo legal vício insanável, que acarreta o não conhecimento da irresignação.
2. Não conhecimento da apelação, pois interposta fora do prazo de 15 dias estipulado no art.
508 do CPC, contado em dobro para a Fazenda Nacional, nos termos do art. 188 do CPC. (AC
0003676-77.2003.4.01.3300/BA, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso,
Conv. Juiz Federal Charles Renaud Frazão de Moraes (conv.), Oitava Turma,e-DJF1 p.318 de
25/06/2010)
3. De acordo com o que dispõe o artigo 508 do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias
o prazo para interposição do recurso de apelação. Em sendo a apelante a Fazenda Pública, o
lapso temporal acima citado é contado em dobro (artigo 188 do mesmo Codex). Assim sendo,
a partir da data em que foi intimada, qual seja, 23/06/2010, teria a Fazenda o prazo de trinta
dias para apelar, sendo certo que, em face disso, vencendo o prazo no dia 22/07/2010, tendo
interposto o recurso somente em 26/07/2010.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500505
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Numeração Única: 0011556-56.2009.4.01.3900
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.39.00.011570-6/PA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: BIG SERVICOS S/C LTDA
ADVOGADO
: EDSON BENASSULY ARRUDA
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - PA
EMBARGANTE
: BIG SERVICOS S/C LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso, obscuro ou contraditório sobre
que se deva pronunciar esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do
julgado, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. O voto condutor do acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a insurgência
das embargantes às fls. 324.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausentes os
vícios processuais alegados, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios da União (Fazenda Nacional) desprovidos.
7. Embargos declaratórios da autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos da autora e da União
(Fazenda Nacional).
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003904-76.2009.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.40.00.003956-8/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EUROPA COUROS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E/OU
COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de

1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da impetrante parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002892-18.2009.4.01.3809
REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.09.002891-2/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI -MG
PROCURADOR
: CARLA CARVALHO COSTA MENDES
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE VARGINHA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500506
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9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, apenas para que seja observada a
prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0003261-12.2009.4.01.4100
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.41.00.003264-6/RO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: JACIMARA NASCIMENTO VON DOLLMGER
ADVOGADO
: MAGNALDO SILVA DE JESUS
APELADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE
RONDONIA
PROCURADOR
: MARCIO MELO NOGUEIRA E OUTROS(AS)
EMENTA
ADMINISTRATIVO. OAB. CRITÉRIOS DE CORREÇÄO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
AVERIGUAÇAO PELO PODER JUDICIÁRIO. PREDEDENTES DESTA CORTE.
1- Não cabe ao Poder Judiciário examinar o critério de formulação e avaliação de provas e
tampouco das notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da
legalidade do procedimento administrativo, isto é, à verificação da legalidade do procedimento
administrativo pela comissão responsável. Precedentes: Numeração Única: AMS 005115139.2011.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Convocado: JUIZ FEDERAL ARTHUR PINHEIRO
CHAVES (CONV.). Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 450. Data
Decisão: 18/06/2013 e Numeração Única: AMS 0003782-15.2012.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA. Publicação: 20/09/2013 e-DJF1 P. 664. Data Decisão:
23/08/2013.
2- Ausência de demonstração de qualquer ilegalidade nos critérios de correção da prova, bem
como dos conhecimentos exigidos dos candidatos, devendo ser ressaltado que todos os pontos
abordados no recurso administrativo do apelante foram analisados, sendo que alguns não
foram pontuados por ausência de abordagem de aspectos considerados fundamentais pela
banca examinadora.
3- Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA n. 2009.41.01.001234-3/RO
Processo na Origem: 200941010012343 - Nova numeração: 00012345320094014101
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CELSO AUGUSTO MARIANO
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MOURA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA QUE PEDE A ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PREVENTIVO. DECADÊNCIA. ART. 18 DA LEI 1.533/51.
1. Tendo sido comprovada a ciência do ato impugnado (decisão que indeferiu Impugnação
Administrativa a Auto de Infração) há mais de 120 dias antes da impetração, correta a sentença
que pronunciou a decadência do direito de impetrar mandado de segurança (art. 18 da Lei
1.553/51 - ainda em vigor na data da sentença, e Súmula n. 632, do STF).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500507

2. De outra parte, o argumento de que o prazo decadencial seria inconstitucional também não
subsiste, uma vez que a Súmula n. 632, do Supremo Tribunal Federal, já dispôs que: "É
constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança".
3. Ademais, a não observância do prazo decadencial só alcança o mandado de segurança de
nítida natureza preventiva, o que não é o caso dos autos. (AMS 001441016.2010.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador Federal REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p. 707 de 11/04/2014 e AMS 0012277-64.2011.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador
Federal LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p. 515 de 01/02/2013).
4. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2009.01.99.018133-0/MT
Processo na Origem: 1833219938110002
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO
: S GALLAN - SUPERMERCADO SAO JORGE
DEFENSOR/S/OAB
: OSNY KLEBER ROCHA AURESCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE EXAME DO ASPECTO PRESCRICIONAL NA INSTÂNCIA
REVISORA
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, c, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso em reexame, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais
pudesse recair a penhora, o d. Juiz suspendeu o feito em 18/06/97, nos termos do art. 40 da
LEF, conforme requerido pela Fazenda. Ciente do despacho determinando a suspensão e
transcorrido o prazo estipulado por lei, o feito foi ao arquivo provisório em 15/07/99. A partir de
tal data, os autos ficaram sem movimentação até 19/12/2007, quando conclusos para sentença.
7. A Fazenda Nacional foi intimada, nesta instância, para se manifestar sobre a prescrição
intercorrente, se limitando a sustentar a inocorrência de tal figura extintiva. Verifica-se, portanto,
que a própria FN foi intimada e não apresentou qualquer causa de suspensão ou de interrupção da prescrição.
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Numeração Única: 0064832-13.2009.4.01.9199
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.99.068061-5/MT
Processo Orig.: 20442004
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CAFEEIRA FAMA LTDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
REEXAME NECESSÁRIO N. 0020938-93.2010.4.01.3300/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: ALEX VICENTE OLIVEIRA DE JESUS ME
ADVOGADO
: PERICLES NOVAES FILHO E OUTRO(A)
RÉU
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.

8. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
9. Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sem qualquer
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Fazenda Nacional foi
devidamente intimada e já se manifestou nos autos, não apresentando qualquer causa de
interrupção ou de suspensão do prazo prescricional (artigos 151 e 174, § único, do CTN), não
merece reparos a sentença que extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição
do crédito tributário.
10. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0044607-69.2009.4.01.9199
REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.01.99.046796-4/GO
Processo Orig.: 96.01.13003-9
RELATOR
AUTOR
ADVOGADO

: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA PALMEIRAS LTDA
: MAURITANIA ELVIRA DE SOUZA MENDONCA E OUTROS(AS)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
PALMEIRAS DE GOIAS - GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500508
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0021351-09.2010.4.01.3300/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EBRAE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA SA
ADVOGADO
: ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ISSQN NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E DA COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195,
I - RE N. 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - imposto retido pelo contribuinte
por obrigação legal, não é receita da empresa, sendo valor de titularidade do fisco municipal.
Ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa
jurídica', não pode ser considerado faturamento, e, portanto, não pode ser incluído na base de
cálculo de PIS ou COFINS.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, para determinar que seja observada a
prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0039222-52.2010.4.01.3300/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
ADVOGADO
: DANUSA COSTA LIMA E OUTROS(AS)
APELADO
: BAHIA SPECIALTY CELULOSE S/A
ADVOGADO
: ROBERTO GRECO DE SOUZA FERREIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 11A VARA - BA
EMBARGANTE
: BAHIA SPECIALTY CELULOSE S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA EXAURIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500509

1. Apreciada e decidida a questão debatida à luz dos preceitos infraconstitucionais aplicáveis à
espécie, não se verifica vício processual no julgado apto a autorizar o manejo dos aclaratórios.
2. Embargos de declaração não se prestam a modificar o julgamento da lide, mas, tão-só, a
esclarecê-lo ou complementá-lo (Precedentes: STF, EdclaGai 265.905-5/PR, rel. Min. Celso de
Mello, DJ 04.05.2001; EdclaARegAgInst 682.650-9/RJ, rel. Min. Eros Grau, DJe-142,
01.08.2008).
3. Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
REEXAME NECESSÁRIO N. 0045480-78.2010.4.01.3300/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AUTOR
: ANTONIO FERNANDO MERCURI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JARDEL BARRETO FRANCA
RÉU
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS CRECI/BA - 9A REGIAO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - BA
EMENTA
MS - SENTENÇA CONCESSIVA - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.
1- Ausentes apelos voluntários, o que reforça a higidez da decisão (dada a aparente ausência
de ulterior resistência e/ou o próprio cumprimento voluntário do "decisum"), e considerando a
ampla e adequada fundamentação da sentença proferida (sem notícia, de lá até aqui, de
qualquer inovação no quadro fático-jurídico), e sopesando as reduzidas cargas de densidade
da controvérsia e mínima complexidade jurídica, mais decorrendo o ajuizamento da demora no
exame administrativo e na satisfação imediata da pretensão do direito, adiante judicialmente
revelado procedente, não há qualquer óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em
julgado, ante a exatidão do decidido.
2- Consoante proclama o STJ (REsp nº 577.229/AL), em sede de remessa oficial, confirma-se
a sentença se não há "qualquer questões de fato ou de direito, referente ao mérito ou ao
processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não etc", ou princípio,
que a desabone.
3- Remessa oficial não provida.
4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002072-28.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALFREDO PAULO CARNEIRO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: CELSO GUEDES LUIZ E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
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1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). Concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
(4)- Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF),
c/c art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua
adoção aos casos análogos, detendo as planilhas da executada presunção relativa de verdade,
como "ato administrativo enunciativo" (e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
(5)- A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
(6)- A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
(7)- Apelações: provida, em parte, a da executada, não provida a dos exeqüentes.
(8)- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação da executada, e NEGAR
PROVIMENTO à apelação dos exeqüentes por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0019061-12.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 190611220104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANASPS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES
DA PREVIDENCIA SOCIAL
ADVOGADO
: BRUNO FISCHGOLD E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO REJEITADA. ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA. INSS. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS RELATIVAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Com advento da Lei n.11.457/07, todas as contribuições atribuídas ao INSS pela Lei n.
8.212/91, bem como as contribuições para terceiros, passaram a ser tributadas, fiscalizadas,
arrecadadas e cobradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituindo os débitos
referentes a essas contribuições dívida ativa da União. A Fazenda Nacional, portanto, como
sucessora do INSS, está legitimada para o pólo passivo da demanda.
2. "(...) Com o advento da Lei n. 11.457/2007, as atividades referentes a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais vinculadas ao INSS
foram transferidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da União, cuja representação, após os prazos estipulados no seu art. 16, ficou a cargo exclusivo da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional para eventual questionamento quanto à exigibilidade das contribuições previstas no nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n.
8.212/91, ainda que em demandas que têm por objetivo a restituição de indébito tributário.
Recurso especial improvido.". (REsp 1355613/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014). Ilegitimidade do INSS reconhecida.
Processo extinto em relação à autarquia previdenciária, nos moldes do art. 267, inciso VI do
Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte firmou-se no sentido de que o sindicato/associação regularmente constituídos e em normal funcionamento têm legitimidade para postular
em juízo em nome da categoria, na qualidade de substituto processual, independentemente de
autorização expressa ou relação nominal dos substituídos, bastando a existência de cláusula

3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005261-14.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: CELDENIR LOCH E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
APELADO
: MARLY DO CARMO ALCANTARA REIS LEAL E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
(1)- Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
(2)- Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
(3)- Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500510
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específica no respectivo estatuto. Vejam-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados: STJ
- MS 7.414/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ
09/06/2003 p. 168; STJ - MS 7.319/DF, Rel. Ministro VICENTE LEAL, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2001, DJ 18/03/2002 p. 168; TRF/1ª Região - MS 2000.01.00.035903-7/PI,
Rel. Juíza Assusete Magalhães, Primeira Seção,DJ p.04 de 23/04/2001; TRF/1ªRegião - AC
2000.01.00.065182-8/MG, Rel. Juiz Luciano Tolentino Amaral, Primeira Turma,DJ p.62 de
30/10/2000; TRF/1ª Região - AMS 2003.36.00.008103-0/MT, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,DJ p.139 de 02/06/2006.
4. "O sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender
judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo
dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa (...)." (STJ,
AGA 1153516, MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJE DATA:
26/04/2010).
5. Na hipótese vertente, o art. 1º, II, do Estatuto da Associação Nacional dos Servidores da
Previdência e da Seguridade Social a autoriza a "representar os servidores pertencentes aos
quadros da Seguridade Social e seus pensionistas em âmbito nacional, defendendo seus
interesses e direito, quer judicial ou extrajudicialmente.".
6. Por outro lado, não há que se falar em impossibilidade de ajuizamento de ação coletiva em
matéria tributária. Precedentes desta Corte.
7. No tocante à limitação territorial, verifica-se que o artigo 2º-A, da Lei n. 9.494, de 10 de
setembro de 1997, introduzido pela Medida Provisória n. 2.180-35, de 24 de agosto de 2001,
para ser compatível com a ordem constitucional, não se aplica às ações propostas contra a
União, como ocorre no presente caso, uma vez que o art. 109, § 2º, da Constituição Federal
assegura ao sindicato/associação opção pelo foro da Seção Judiciária do Distrito Federal. (AC
n. 2001.34.00.015767-7/DF, Relatora Juíza Federal Sônia Diniz Viana, Primeira Turma, e-DJF1,
p. 19, de 13/01/2009). Na mesma linha: AC n. 2007.34.00.005153-4/DF, Relator Juiz Federal
Marcos Augusto de Sousa, Primeira Turma, e-DJF1 p. 19, de 07/06/2011; AG n.
2008.01.00.034681-4/DF, Relator Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Segunda
Turma, e-DJF1, p. 144, de 18/06/2009, de 04/05/2009.
8. A questão de fundo trata de ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária, cumulada com pedido de restituição de indébito, em relação aos associados da
autora, servidores públicos vinculados ao INSS.
9. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição qüinqüenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
10. Não incide contribuição previdenciária sobre as parcelas não inseridas nos proventos dos
servidores e indenizatórias. Precedentes do STF, STJ e desta Corte.
11. Ademais. com a edição da Lei nº 12.618/2012 foi consolidado o entendimento já esposado
pelo colendo Supremo Tribunal Federal, como bem delineado acima, uma vez que foi expressamente excluída a parcela referente ao terço de férias (art. 4º, inciso X) da base de
contribuição para o cálculo.
12. Desse modo, até a edição da Lei nº 12.618/2012 deverá ser observado o regramento
consolidado pela jurisprudência, como bem delineado acima, e, após, deverá ser aplicada a
nova determinação normativa, pela exclusão da contribuição sobre a integralidade da parcela,
uma vez que houve garantia imposta por lei aos servidores.
13. Sob essa perspectiva, tem-se por indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre
o terço constitucional de férias, vez que não se incorpora aos proventos de aposentadoria.
14. Na atualização das parcelas a serem restituídas, conforme pacificado pela jurisprudência
desta Corte, são observados os seguintes índices: a correção monetária deverá incidir sobre os
valores desde os recolhimentos indevidos, em decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a
utilização dos índices instituídos por lei. No caso, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir
de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º,
da Lei nº 9.250/95).
15. Nas causas em que não houver condenação, os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, inteligência do § 4º do art. 20 do CPC.
16. A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade,
bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado
a defesa da parte.
17. Precedentes: STJ - RESP 200800753007 Relator(a) Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE
de 27/02/2009; REsp 965.302/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008; AgRg no REsp 1059571/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008; AGRESP 200501064519.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500511

Relator(a) Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 23/04/2007, p. 00245. TRF/1ª Região AC 200538000315440, Relator(a) Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (Conv.), Sétima Turma, e-DJF1 de 04/09/2009, p. 1918 e AC 2005.33.00.022779-5/BA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Terceira Turma,e-DJF1 p.127 de 13/08/2010).
18. Apelação do INSS provida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente
providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à unanimidade, dar
provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 002040443.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 204044320104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: ARIELTON DIAS DOS SANTOS
APELADO
: TENSIFT PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 901/920
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 535 do CPC, têm a finalidade de
esclarecer, complementar e aperfeiçoar essas decisões judiciais em face da existência de
vícios (omissão, contradição e/ou obscuridade) contidos na sentença ou no acórdão. Assim,
não é cabível a oposição de embargos de declaração, objetivando viabilizar a revisão ou
anulação de decisões, ainda mais se a matéria foi debatida, mesmo que implicitamente.
2. Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ: "Deveras, é cediço que inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reexame da questão atinente ao reconhecimento da violação do art. 535, do CPC, o que é inviável de ser revisado em sede de
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EDcl nos EREsp 693.711/RS, DJ 06.03.2008; EDcl no
AgRg no MS 12.792/DF, DJ 10.03.2008 e EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, DJ
25.02.2008".
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 002043126.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 204312620104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: TENSIFT PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS E OUTROS(AS)
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: LIANA FERNANDES DE JESUS E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER

511

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
APELADO
REMETENTE
EMBARGANTE
EMBARGADO

1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 002361757.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 236175720104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA CONCORDIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO RULI
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: LIANA FERNANDES DE JESUS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - DF
APELADO
: OS MESMOS
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 378/394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 535 do CPC, têm a finalidade de
esclarecer, complementar e aperfeiçoar essas decisões judiciais, em face da existência de
vícios (omissão, contradição e/ou obscuridade) contidos na sentença ou no acórdão. Assim,
não é cabível a oposição de embargos de declaração, objetivando viabilizar a revisão ou
anulação de decisões, ainda mais se a matéria foi debatida, mesmo que implicitamente.

:
:
:
;

OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
V. ACÓRDÃO DE FLS. 662/680
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 535, do CPC, em face da existência
de vícios (omissão, contradição e/ou obscuridade) contidos na sentença ou no acórdão, têm a
finalidade de esclarecer, complementar e aperfeiçoar essas decisões judiciais. Assim, não é
cabível a oposição de embargos de declaração, objetivando viabilizar a revisão ou anulação de
decisões, ainda mais se a matéria foi debatida, mesmo que implicitamente.
2. Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ: "Deveras, é cediço que inocorrentes as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é a pretensão de reexame da questão atinente ao reconhecimento da violação do
art. 535, do CPC, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos
estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EDcl nos
EREsp 693.711/RS, DJ 06.03.2008; EDcl no AgRg no MS 12.792/DF, DJ 10.03.2008 e EDcl no
AgRg nos EREsp 807.970/DF, DJ 25.02.2008".
3. Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, também o STJ tem se pronunciado no sentido de que: "Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, supostamente detectados no decisum embargado, não se prestando, contudo, ao mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas"
(Precedentes da Corte Especial: EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon, julgado em 19.12.2007, DJ 25.02.2008; EDcl no AgRg nos EREsp 707.848/SC, Rel.
Ministro Gilson Dipp, julgado em 06.12.2006, DJ 05.02.2007; EDcl na SEC 968/EX, Rel.
Ministro Felix Fischer, julgado em 23.11.2006, DJ 05.02.2007; e EDcl nos EREsp 579.833/BA,
Rel.Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 04.10.2006, DJ 04.12.2006).4. Embargos de
declaração rejeitados" (EDcl no AgRg no REsp 897.857/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 15/09/2008).
4. Cumpre ainda esclarecer que: "(...) O não-acatamento das teses do recurso não implica
cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender
atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com
seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de
embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância
especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa aos arts. 165, 458, II e III, e 535, I e II, do
CPC quando a matéria é abordada no aresto a quo" (AgRg no Ag 987.898/RJ, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 04/06/2008).
5. Entretanto, a fim de sanar qualquer omissão no acórdão, deve ser afastada a necessidade
de notificação do devedor na realização da cessão dos créditos.
6. Embargos de declaração acolhidos em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
em parte os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023185-38.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALOYSIO BELMIRO SCHAEFER E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500512
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2. Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ: "Deveras, é cediço que inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reexame da questão atinente ao reconhecimento da violação do art. 535, do CPC, o que é inviável de ser revisado em sede de
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EDcl nos EREsp 693.711/RS, DJ 06.03.2008; EDcl no
AgRg no MS 12.792/DF, DJ 10.03.2008 e EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, DJ
25.02.2008".
3. Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, também o STJ tem se pronunciado no sentido de que: "Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, supostamente detectados no decisum embargado, não se prestando, contudo, ao mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas"
(Precedentes da Corte Especial: EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon, julgado em 19.12.2007, DJ 25.02.2008; EDcl no AgRg nos EREsp 707.848/SC, Rel.
Ministro Gilson Dipp, julgado em 06.12.2006, DJ 05.02.2007; EDcl na SEC 968/EX, Rel.
Ministro Felix Fischer, julgado em 23.11.2006, DJ 05.02.2007; e EDcl nos EREsp 579.833/BA,
Rel.Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 04.10.2006, DJ 04.12.2006).4. Embargos de
declaração rejeitados" (EDcl no AgRg no REsp 897.857/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 15/09/2008).
4. Cumpre ainda esclarecer que: "(...) O não-acatamento das teses do recurso não implica
cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender
atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com
seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de
embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância
especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa aos arts. 165, 458, II e III, e 535, I e II, do
CPC quando a matéria é abordada no aresto a quo" (AgRg no Ag 987.898/RJ, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 04/06/2008).
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0026932-93.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 269329320104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: AETIO LOPES TIMO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
APELADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MÁRIO HERMES TRIGO DE LOUREIRO FILHO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAS CIVIS
DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PARCELAS
RELATIVAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LEI
Nº 9783/99. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 10.887/2004. COMPENSAÇÃO.
1. "1 - O art. 21, XIV, da CF/88 preceitua competir à União a organização e a manutenção da
polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como a
prestação de assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos,
por meio de fundo próprio. 2 - A Lei n. 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do
Distrito Federal, estabeleceu que "as folhas de pagamentos da polícia civil, da polícia militar e
do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, custeadas com recursos do Tesouro Nacional, deverão ser processadas através do sistema de administração de recursos humanos do
Governo Federal, no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado a partir da publicação
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500513

desta Lei, sob pena de suspensão imediata da liberação dos recursos financeiros correspondentes" (§3º do art. 1º). 3 - Tratando-se de ação cujo pedido, se provido, somente poderá
ser cumprido pela União Federal - porque ente que administra as folhas de pagamento dos
servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e, portanto, detém a legitimidade tributária para arrecadar a contribuição previdenciária sobre as folhas de pagamento
desses funcionários -, a competência para o seu processamento é da Justiça Federal." (AG n.
00065381220124010000/DF, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p. 1300, de 27/04/2012). Reconhecida, portanto, a ilegitimidade passiva do
Distrito Federal.
2. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento proferido no RE 345.458, firmou
entendimento no sentido de que o terço constitucional de férias constitui parcela de natureza
indenizatória e/ou compensatória.
4. Sob esta perspectiva, tem-se por indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre
o abono constitucional de terço de férias, vez que não se incorpora aos proventos de aposentadoria.
6. A Lei nº 9.783/99, questionada na presente demanda, foi expressamente revogada pelo art.
18 da Lei nº 10.887/2004.
7. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01).
8. Possibilidade de compensação somente com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos da Lei nº 11.457/07, art. 26, parágrafo único.
9. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso,
deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Inexiste qualquer limitação à compensação. Nessa linha, esta Corte já se pronunciou no
sentido de que. "A limitação prevista no art. 89 da Lei nº 8.212/91 aplicava-se apenas na esfera
das contribuições ao INSS, e, hodiernamente, em face da revogação do §3º do art. 89 da Lei
nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009, não há qualquer limitação à compensação..."
(AR 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Quarta Seção, e-DJF1 p.24 de 10/05/2010).
11. Apelações e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0027419-63.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: KIYOSHI TATEIRI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: LUCAS SAHAO TURQUINO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.

513

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0028873-78.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS MECANICAS
E MATERIAL ELETRICO DE LAGES
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS MECANICAS
E MATERIAL ELETRICO DE LAGES
EMBARGADO
: V. ACORDAO DE F.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. O rol dos possíveis vícios porventura ventiláveis pela via dos Embargos de Declaração (art.
535/CPC: omissão, obscuridade ou contradição) tem sentido técnico-processual que não se pode
dilatar ao alvedrio de quem recorre, alegando o que quiser e bem entender, em nítido intento de
perverter o espaço de controvérsia formal em detrimento dos, se e quando, recursos próprios cabíveis e oportunos (litigar sob o manto do devido processo legal exige meios e modos).
2. Suposta violação a preceito normativo ou eventual alegada afronta à jurisprudência não se
encaixa em quaisquer das hipóteses do art. 535/CPC. O acórdão embargado foi amplo, explícito e lógico em suas razões, conforme evidencia a leitura de sua ementa.
3. Embargos de declaração não providos.
4. Peças liberadas pelo Relator, Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0029238-35.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 292383520104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADO
: CARLA CRISTINA ORLANDI FREITAS E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - PRESCRIÇÃO.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição qüinqüenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500514

2. A ação ordinária n. 2008.34.00.029276-8/DF ajuizada pela autora, em 12/09/2008, e julgada
por esta Turma, em 09/10/2012, já havia reconhecido a prescrição qüinqüenal. Portanto, as
parcelas anteriores a 12/09/2003 estão prescritas.
3. Assim sendo, na presente ação, a autora requereu a restituição dos valores recolhidos
indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de férias de
seus substituídos, no período compreendido entre 12/09/1998 a 11/09/2003, período não
abrangido pela ação anterior. Tendo a presente ação sido ajuizada em 08/06/2010 estão
prescritas todas as parcelas anteriores a 08/06/2005.
4. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial providas. Apelo da parte autora prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, e julgar prejudicado a apelação da autora, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0029480-91.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: JOEL ANDRE PES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CRISTIANO ROESLER BARUFALDI E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0030343-47.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOSE RAPHAEL PAEZ E OUTRO(A)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: JOSE ALEXANDRE PIAZZA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
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1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0031216-47.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALFREDO ANDRE NETTO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500515

após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0032195-09.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 321950920104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: HENRICH CIA LTDA
ADVOGADO
: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO E OUTROS(AS)
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
PROCURADOR
: CLEBER MARQUES REIS
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA. LITISPENDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF.
DESCABIMENTO. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CICE:
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS REFLEXOS.
RESP 1.028.592/RS E RESP 1.003.955/RS JULGADOS NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C,
DO CPC. APLICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PLENA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. JUROS LEGAIS E MORATÓRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS.
1. A preliminar de litispendência não merece prosperar, haja vista que não restou demonstrada
a existência de identidade de pedidos e causa de pedir em relação ao processo nº 95.00147130, como bem registrado pelo juiz a quo.
2. A pretensão de aplicação da Súmula Vinculante nº 10 à hipótese não procede, uma vez que
"não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei n. 4.357/64 e do
artigo 2º, caput e §1º, do Decreto-Lei n. 1.512/76 na decisão embargada, mas apenas a mera
interpretação de dispositivo infraconstitucional pelo órgão julgador, razão pela qual não ocorreu
a declaração incidental de inconstitucionalidade dos aludidos artigos e não se aplica a Súmula
Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 97 da Constituição Federal (STF, AgRg
na RCL n. 12107; STJ, AgRg no AREsp 15.736/PR; e TRF-1ª, EDAC 000665964.2008.4.01.3400/DF)" (TRF/1ª Região, EDAC nº 2005.34.00.010862-3 / DF).
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3. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no entendimento de que a União é parte
legítima para figurar no pólo passivo de causas em que se pretende a restituição do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, principalmente considerando que o § 3º, do art. 4º,
da Lei 4.152/62 estabelece a responsabilidade solidária da União pelo valor nominal dos títulos
emitidos pela ELETROBRÁS, muito embora não se limite a este valor ("a responsabilidade
solidária da União não se restringe ao valor nominal dos títulos da ELETROBRÁS, abrangendo,
também, a correção monetária e os juros sobre as obrigações relativas à devolução do empréstimo compulsório (STJ: AgRg no Ag 1290404/DF, AgRg no REsp 976.967/RS e AgRg no
REsp 1085474/PR)".
4. Na esteira de orientação do STJ, esta 7ª Turma firmou posição no sentido de que cabe ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, invertendo o ônus da prova, requisitar às repartições
públicas a apresentação de provas que estejam em seu poder e/ou sejam de difícil acesso ao
jurisdicionado (arts. 130 e 399 do CPC) (AC 0029439-66.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Rel. Conv. Juiz Federal RENATO MARTINS PRATES, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.908 de 21/09/2012)
5. A hipótese se aplica perfeitamente aos documentos hábeis a demonstrar a devolução a
menor de valores recolhidos a título de empréstimo compulsório de energia elétrica, já que, a
despeito de o consumidor ter inegável acesso aos extratos das contas de luz pagas, os dados
referentes aos valores efetivamente restituídos se encontram todos em poder da entidade
responsável pelo seu pagamento.
6. De mais a mais, indicado pela parte autora o número do Código de Identificação do
Contribuinte do Empréstimo Compulsório - CICE que lhe fora atribuído, presume-se demonstrada sua condição de contribuinte. Daí por diante, competiria à parte ré impugnar tal identificação, se fosse o caso, demonstrando que o número do código indicado refere-se aos
recolhimentos realizados por outra pessoa jurídica, o que, entretanto, não foi feito no caso
concreto. Agravo retido prejudicado.
7. Julgados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão realizada no dia
12/08/09, os REsps 1.028.592/RS e 1.003.955/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no
art. 543-C do Código de Processo Civil, decidindo a controvérsia sobre os critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica.
8. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e
juros remuneratórios incidentes sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório
de energia elétrica (art. 1º do Decreto 20.910/32), sendo que o termo inicial da prescrição surge
com o nascimento da pretensão (actio nata), contando-se o prazo a partir da ocorrência da
lesão.
9. Em relação à prescrição, para a correção monetária dos juros remuneratórios (art. 2° do
Decreto-lei 1.512/760), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de
cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva
parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica. Uma vez que a
ação foi ajuizada em 28/06/2010, estão prescritos os valores referentes à correção monetária
dos juros remuneratórios de 6% a.a., pagos mediante compensação nas contas de energia
elétrica.
10. Quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal, e reflexo dos juros
remuneratórios dela decorrentes, a lesão ao direito do consumidor ocorreu no momento da
restituição dos valores a menor. Sendo assim, o termo inicial é a data do vencimento da
obrigação (20 anos após a retenção compulsória), através do resgate; ou antecipadamente,
com conversão dos créditos em ações nas Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE's), a
saber: 1) em 20/04/1988 [72ª AGE - 1ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1978
e 1985)]; 2) em 26/04/1990 [82ª AGE - 2ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de
1986 e 1987)]; 3) em 30/06/2005 [143ª AGE - 3ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1994)]. Levando-se em conta a data do ajuizamento da ação, há de se
reconhecer a prescrição dos valores referentes aos créditos de empréstimo compulsório sobre
energia elétrica convertidos em ações em 20/04/88 (recolhidos entre 1977 e 1984) e 26/04/90
(recolhidos entre 1985 e 1986), restando ao autor apenas o direito de questionar a forma de
atualização dos valores recolhidos entre 1987 e 1993 (convertidos em ações em 30/06/2005).
Na espécie, contudo, a parte autora limita o seu pedido aos créditos convertidos em ações na
143ª AGE, em 30/06/2005, razão pela qual não há que se falar em prescrição
11. Assim, os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos à correção monetária, a
contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório, o débito judicial
deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da
conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios, o débito judicial deve ser
corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500516

12. Quanto aos juros de mora, levando-se em conta que a citação ocorreu após o advento do
Novo Código Civil, são devidos a partir de 11 jan 2003 à taxa SELIC, com exclusividade, já que
compreende juros de mora e atualização monetária.
13. Sobre os valores apurados em liquidação de sentença são devidos: 1) correção monetária,
com aplicação dos expurgos inflacionários, a contar da data em que deveriam ter sido pagos,
de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ; 2) a partir
da vigência do CC/2002 a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e atualização
monetária. Devem, ainda, incidir juros remuneratórios "reflexos" de 6% a.a. (art. 2° do DecretoLei n. 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária do empréstimo compulsório.
14. Restou decidido pelo STJ que o pagamento dessas diferenças poderá ser efetuado em
dinheiro ou na forma de participação acionária - ações preferenciais nominativas -, a critério da
Eletrobrás, da mesma forma que ocorreu com relação ao principal, nos termos do Decreto-Lei
nº 1.512/76.
15. No que tange à conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de
mercado, o Col. STJ decidiu: "Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição legal (art. 4º da lei 7.181/83) e
por configurar-se critério mais objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho da empresa. Legalidade do procedimento adotado pela
Eletrobrás reconhecida pela CVM." (REsp 1.028.592/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON;
PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 12/08/2009; publicação/ fonte: DJe 27/11/2009).
16. Entendimento do STJ no sentido de ser "(...) descabida a incidência de correção monetária
em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da
assembléia de homologação." (REsp 1.028.592/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON; PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 12/08/2009; publicação/ fonte: DJe 27/11/2009).
17. "(...) 4. A taxa Selic, como índice de correção monetária, não tem aplicação sobre os
créditos do empréstimo compulsório por falta de amparo legal. 5. Na restituição do Empréstimo
Compulsório sobre Energia Elétrica, os juros de mora incidem sobre os valores apurados em
liquidação de sentença, até o efetivo pagamento, a partir da citação: i) no percentual de 6% ao
ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do
CC/1916; ii) a partir da vigência do CC/2002 a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o
índice a que se refere o dispositivo é a taxa Selic. 6. Considerando que a taxa Selic já
compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora. 7. Entendimento pacificado pela Primeira Seção
desta Corte, ao julgar os Recursos Especiais 1.003.955/RS e 1.028.592/RS, ambos da relatoria
da Ministra Eliana Calmon, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(...)" (EDcl no REsp 1049509/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2008/0083603-9; Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA; SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 23/04/2013; Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2013).
18. Quanto aos honorários advocatícios, o pedido da parte autora, como visto, se restringe aos
créditos convertidos em ações na 143ª AGE, em 30/06/2005, razão pela qual não há que se
falar em prescrição na hipótese e, consequentemente, a sucumbência da autora é mínima,
devendo as rés responder pelo pagamento da verba honorária e reembolso das custas processuais.
19. Honorários advocatícios fixados em desconformidade com os princípios da razoabilidade e
equidade (arts. 20, § 4º, e 21 do CPC) e a "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
dirimiu a controvérsia existente e firmou compreensão segundo a qual, ainda que haja condenação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios podem ser estabelecidos em valor
fixo ou percentual incidente sobre o valor da condenação ou da causa, segundo interpretação
conferida ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC." (REsp 471.720/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 31/08/2009).
20. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator

516

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 003221160.2010.4.01.3400/DF - Processo na Origem: 322116020104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
APELANTE
: VIDROPORTO SA
ADVOGADO
: SILVIO LUIZ DE COSTA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
EMBARGANTE
: VIDROPORTO SA
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 632/651
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO.
1. Ressalte-se que os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 535 do CPC, têm
a finalidade de esclarecer, complementar e aperfeiçoar essas decisões judiciais, em face da
existência de vícios (omissão, contradição e/ou obscuridade) contidos na sentença ou no
acórdão. Assim, não é cabível a oposição de embargos de declaração, objetivando viabilizar a
revisão ou anulação de decisões, ainda mais se a matéria foi debatida, mesmo que implicitamente.
2. Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ: "Deveras, é cediço que inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reexame da questão atinente ao reconhecimento da violação do art. 535 do CPC, o que é inviável de ser revisado em sede de
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EDcl nos EREsp 693.711/RS, DJ 06.03.2008; EDcl no
AgRg no MS 12.792/DF, DJ 10.03.2008 e EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, DJ
25.02.2008".
3. Assiste, contudo, razão à autora quando alega que a sua apelação deve ser provida para
declarar o direito à correção monetária plena dos créditos do empréstimo compulsório sobre
energia elétrica, "não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido
entre a data do recolhimento e o 1º dia do ano subseqüente, que deve obedecer à regra do art.
7º, § 1º, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3º da mesma lei",
conforme decidido no julgamento de recursos repetitivos (REsps nºs 1.028.592/RS e
1.003.595/RS).
4. Embargos de declaração da Eletrobrás rejeitados.
5. Embargos de declaração da autora acolhidos em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração da Eletrobrás e acolher em parte os embargos de declaração da
autora, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0032448-94.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 324489420104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: CESAR VILAZANTE CASTRO E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CARLOS ALBERTO BIFULCO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. DESCABIMENTO. UNIÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. CESSÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS REFLEXOS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500517

RESP 1.028.592/RS E RESP 1.003.955/RS JULGADOS NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C,
DO CPC. APLICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PLENA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. JUROS LEGAIS E MORATÓRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS.
1. A pretensão de aplicação da Súmula Vinculante nº 10 à hipótese não procede, uma vez que
"não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei n. 4.357/64 e do
artigo 2º, caput e §1º, do Decreto-Lei n. 1.512/76 na decisão embargada, mas apenas a mera
interpretação de dispositivo infraconstitucional pelo órgão julgador, razão pela qual não ocorreu
a declaração incidental de inconstitucionalidade dos aludidos artigos e não se aplica a Súmula
Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 97 da Constituição Federal (STF, AgRg
na RCL n. 12107; STJ, AgRg no AREsp 15.736/PR; e TRF-1ª, EDAC 000665964.2008.4.01.3400/DF)" (TRF/1ª Região, EDAC nº 2005.34.00.010862-3 / DF).
2. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no entendimento de que a União é parte
legítima para figurar no pólo passivo de causas em que se pretende a restituição do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, principalmente considerando que o § 3º, do art. 4º,
da Lei 4.152/62 estabelece a responsabilidade solidária da União pelo valor nominal dos títulos
emitidos pela ELETROBRÁS, muito embora não se limite a este valor ("a responsabilidade
solidária da União não se restringe ao valor nominal dos títulos da ELETROBRÁS, abrangendo,
também, a correção monetária e os juros sobre as obrigações relativas à devolução do empréstimo compulsório (STJ: AgRg no Ag 1290404/DF, AgRg no REsp 976.967/RS e AgRg no
REsp 1085474/PR)".
3. Quanto à questão de impossibilidade de cessão dos créditos, a orientação jurisprudencial do
eg. STJ, firmada sob o regime do artigo 543-C do CPC, é no sentido de ser possível a cessão
de créditos decorrentes do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, em razão da inexistência de vedação legal (AgRg nos EREsp 1146148/SC; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES;
PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 22/08/2012; publicação/ fonte: DJe 28/08/2012).
4. Julgados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão realizada no dia
12/08/09, os REsps 1.028.592/RS e 1.003.955/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no
art. 543-C do Código de Processo Civil, decidindo a controvérsia sobre os critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica.
5. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e
juros remuneratórios incidentes sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório
de energia elétrica (art. 1º do Decreto 20.910/32), sendo que o termo inicial da prescrição surge
com o nascimento da pretensão (actio nata), contando-se o prazo a partir da ocorrência da
lesão.
6. Em relação à prescrição, para a correção monetária dos juros remuneratórios (art. 2° do
Decreto-lei 1.512/760), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de
cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva
parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica. Uma vez que a
ação foi ajuizada em 29/06/2010, estão prescritos os valores referentes à correção monetária
dos juros remuneratórios de 6% a.a., pagos mediante compensação nas contas de energia
elétrica.
7. Quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal, e reflexo dos juros
remuneratórios dela decorrentes, a lesão ao direito do consumidor ocorreu no momento da
restituição dos valores a menor. Sendo assim, o termo inicial é a data do vencimento da
obrigação (20 anos após a retenção compulsória), através do resgate; ou antecipadamente,
com conversão dos créditos em ações nas Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE's), a
saber: 1) em 20/04/1988 [72ª AGE - 1ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1978
e 1985)]; 2) em 26/04/1990 [82ª AGE - 2ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de
1986 e 1987)]; 3) em 30/06/2005 [143ª AGE - 3ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1994)]. Levando-se em conta a data do ajuizamento da ação, há de se
reconhecer a prescrição dos valores referentes aos créditos de empréstimo compulsório sobre
energia elétrica convertidos em ações em 20/04/88 (recolhidos entre 1977 e 1984) e 26/04/90
(recolhidos entre 1985 e 1986), restando ao autor apenas o direito de questionar a forma de
atualização dos valores recolhidos entre 1987 e 1993 (convertidos em ações em 30/06/2005).
Na espécie, contudo, a parte autora limita o seu pedido aos créditos convertidos em ações na
143ª AGE, em 30/06/2005, razão pela qual não há que se falar em prescrição
8. Assim, os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos à correção monetária, a
contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório, o débito judicial
deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da
conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios, o débito judicial deve ser
corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos.
9. Quanto aos juros de mora, levando-se em conta que a citação ocorreu após o advento do
Novo Código Civil, são devidos a partir de 11 jan 2003 à taxa SELIC, com exclusividade, já que
compreende juros de mora e atualização monetária.

517

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 003245756.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 324575620104013400

10. Sobre os valores apurados em liquidação de sentença são devidos: 1) correção monetária,
com aplicação dos expurgos inflacionários, a contar da data em que deveriam ter sido pagos,
de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ; 2) a partir
da vigência do CC/2002 a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e atualização
monetária. Devem, ainda, incidir juros remuneratórios "reflexos" de 6% a.a. (art. 2° do DecretoLei n. 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária do empréstimo compulsório.
11. Restou decidido pelo STJ que o pagamento dessas diferenças poderá ser efetuado em
dinheiro ou na forma de participação acionária - ações preferenciais nominativas -, a critério da
Eletrobrás, da mesma forma que ocorreu com relação ao principal, nos termos do Decreto-Lei
nº 1.512/76.
12. No que tange à conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de
mercado, o Col. STJ decidiu: "Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição legal (art. 4º da lei 7.181/83) e
por configurar-se critério mais objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho da empresa. Legalidade do procedimento adotado pela
Eletrobrás reconhecida pela CVM." (REsp 1.028.592/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON;
PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 12/08/2009; publicação/ fonte: DJe 27/11/2009).
13. Entendimento do STJ no sentido de ser "(...) descabida a incidência de correção monetária
em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da
assembléia de homologação." (REsp 1.028.592/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON; PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 12/08/2009; publicação/ fonte: DJe 27/11/2009).
14. "(...) 4. A taxa Selic, como índice de correção monetária, não tem aplicação sobre os
créditos do empréstimo compulsório por falta de amparo legal. 5. Na restituição do Empréstimo
Compulsório sobre Energia Elétrica, os juros de mora incidem sobre os valores apurados em
liquidação de sentença, até o efetivo pagamento, a partir da citação: i) no percentual de 6% ao
ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do
CC/1916; ii) a partir da vigência do CC/2002 a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o
índice a que se refere o dispositivo é a taxa Selic. 6. Considerando que a taxa Selic já
compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora. 7. Entendimento pacificado pela Primeira Seção
desta Corte, ao julgar os Recursos Especiais 1.003.955/RS e 1.028.592/RS, ambos da relatoria
da Ministra Eliana Calmon, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(...)" (EDcl no REsp 1049509/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2008/0083603-9; Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA; SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 23/04/2013; Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2013).
15. Quanto aos honorários advocatícios, o pedido da parte autora, como visto, se restringe aos
créditos convertidos em ações na 143ª AGE, em 30/06/2005, razão pela qual não há que se
falar em prescrição na hipótese e, consequentemente, a sucumbência da autora é mínima,
devendo as rés responder pelo pagamento da verba honorária e reembolso das custas processuais.
16. Entretanto, os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, afiguram-se excessivo, razão pela qual os reduzo para 5% (cinco por cento) sobre
o valor da causa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e equidade (arts. 20, § 4º, e
21 do CPC). Saliento que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia existente e firmou compreensão segundo a qual, ainda que haja condenação da
Fazenda Pública, os honorários advocatícios podem ser estabelecidos em valor fixo ou percentual incidente sobre o valor da condenação ou da causa, segundo interpretação conferida
ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC." (REsp 471.720/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 31/08/2009).
17. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500518
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DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
SERRARIA PIQUIRIVAI LTDA E OUTROS(AS)
TANIA REGINA PEREIRA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
JORGE CARLOS SILVA LUSTOSA E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - DF
SERRARIA PIQUIRIVAI LTDA E OUTROS(AS)
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
V. ACÓRDÃO DE FLS. 464/484

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 535 do CPC, têm a finalidade de
esclarecer, complementar e aperfeiçoar essas decisões judiciais, em face da existência de
vícios (omissão, contradição e/ou obscuridade) contidos na sentença ou no acórdão. Assim,
não é cabível a oposição de embargos de declaração, objetivando viabilizar a revisão ou
anulação de decisões, ainda mais se a matéria foi debatida, mesmo que implicitamente.
2. Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ: "Deveras, é cediço que inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reexame da questão atinente ao reconhecimento da violação do art. 535, do CPC, o que é inviável de ser revisado em sede de
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EDcl nos EREsp 693.711/RS, DJ 06.03.2008; EDcl no
AgRg no MS 12.792/DF, DJ 10.03.2008 e EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, DJ
25.02.2008".
3. Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, também o STJ tem se pronunciado no sentido de que: "Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, supostamente detectados no decisum embargado, não se prestando, contudo, ao mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas"
(Precedentes da Corte Especial: EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon, julgado em 19.12.2007, DJ 25.02.2008; EDcl no AgRg nos EREsp 707.848/SC, Rel.
Ministro Gilson Dipp, julgado em 06.12.2006, DJ 05.02.2007; EDcl na SEC 968/EX, Rel.
Ministro Felix Fischer, julgado em 23.11.2006, DJ 05.02.2007; e EDcl nos EREsp 579.833/BA,
Rel.Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 04.10.2006, DJ 04.12.2006).4. Embargos de
declaração rejeitados" (EDcl no AgRg no REsp 897.857/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 15/09/2008).
4. Cumpre ainda esclarecer que: "(...) O não-acatamento das teses do recurso não implica
cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender
atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com
seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de
embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância
especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa aos arts. 165, 458, II e III, e 535, I e II, do
CPC quando a matéria é abordada no aresto a quo" (AgRg no Ag 987.898/RJ, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 04/06/2008).
5. Não pode a parte pretender estender a eficácia do acórdão para abranger os valores que
não foram convertidos em ações, sob pena de violação aos artigos 128 e 460 do Código de
Processo Civil.
6. Embargos de declaração rejeitados.
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ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
ambos os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 003267584.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 326758420104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
PROCURADOR
: CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: CEREALISTA MANZI LTDA
ADVOGADO
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA E OUTRO(A)
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - DF
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 514/532
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 535 do CPC, têm a finalidade de
esclarecer, complementar e aperfeiçoar essas decisões judiciais, em face da existência de
vícios (omissão, contradição e/ou obscuridade) contidos na sentença ou no acórdão. Assim,
não é cabível a oposição de embargos de declaração, objetivando viabilizar a revisão ou
anulação de decisões, ainda mais se a matéria foi debatida, mesmo que implicitamente.
2. Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ: "Deveras, é cediço que inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reexame da questão atinente ao reconhecimento da violação do art. 535, do CPC, o que é inviável de ser revisado em sede de
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EDcl nos EREsp 693.711/RS, DJ 06.03.2008; EDcl no
AgRg no MS 12.792/DF, DJ 10.03.2008 e EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, DJ
25.02.2008".
3. Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, também o STJ tem se pronunciado no sentido de que: "Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, supostamente detectados no decisum embargado, não se prestando, contudo, ao mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas"
(Precedentes da Corte Especial: EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon, julgado em 19.12.2007, DJ 25.02.2008; EDcl no AgRg nos EREsp 707.848/SC, Rel.
Ministro Gilson Dipp, julgado em 06.12.2006, DJ 05.02.2007; EDcl na SEC 968/EX, Rel.
Ministro Felix Fischer, julgado em 23.11.2006, DJ 05.02.2007; e EDcl nos EREsp 579.833/BA,
Rel.Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 04.10.2006, DJ 04.12.2006).4. Embargos de
declaração rejeitados" (EDcl no AgRg no REsp 897.857/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 15/09/2008).
4. Cumpre ainda esclarecer que: "(...) O não-acatamento das teses do recurso não implica
cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender
atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com
seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de
embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância
especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa aos arts. 165, 458, II e III, e 535, I e II, do
CPC quando a matéria é abordada no aresto a quo" (AgRg no Ag 987.898/RJ, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 04/06/2008).
5. Embargos de declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500519

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0032740-79.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 327407920104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: ISOESTE IND E COM DE ISOLANTES TERMICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA E OUTROS(AS)
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: ARIELTON DIAS DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. DESCABIMENTO. UNIÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
DE JUROS REMUNERATÓRIOS REFLEXOS. RESP 1.028.592/RS E RESP 1.003.955/RS
JULGADOS NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. APLICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PLENA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS LEGAIS E MORATÓRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS.
1. A pretensão de aplicação da Súmula Vinculante nº 10 à hipótese não procede, uma vez que
"não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei n. 4.357/64 e do
artigo 2º, caput e §1º, do Decreto-Lei n. 1.512/76 na decisão embargada, mas apenas a mera
interpretação de dispositivo infraconstitucional pelo órgão julgador, razão pela qual não ocorreu
a declaração incidental de inconstitucionalidade dos aludidos artigos e não se aplica a Súmula
Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 97 da Constituição Federal (STF, AgRg
na RCL n. 12107; STJ, AgRg no AREsp 15.736/PR; e TRF-1ª, EDAC 000665964.2008.4.01.3400/DF)" (TRF/1ª Região, EDAC nº 2005.34.00.010862-3 / DF).
2. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no entendimento de que a União é parte
legítima para figurar no pólo passivo de causas em que se pretende a restituição do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, principalmente considerando que o § 3º, do art. 4º,
da Lei 4.152/62 estabelece a responsabilidade solidária da União pelo valor nominal dos títulos
emitidos pela ELETROBRÁS, muito embora não se limite a este valor ("a responsabilidade
solidária da União não se restringe ao valor nominal dos títulos da ELETROBRÁS, abrangendo,
também, a correção monetária e os juros sobre as obrigações relativas à devolução do empréstimo compulsório (STJ: AgRg no Ag 1290404/DF, AgRg no REsp 976.967/RS e AgRg no
REsp 1085474/PR)".
3. Julgados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão realizada no dia
12/08/09, os REsps 1.028.592/RS e 1.003.955/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no
art. 543-C do Código de Processo Civil, decidindo a controvérsia sobre os critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica.
4. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e
juros remuneratórios incidentes sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório
de energia elétrica (art. 1º do Decreto 20.910/32), sendo que o termo inicial da prescrição surge
com o nascimento da pretensão (actio nata), contando-se o prazo a partir da ocorrência da
lesão.
5. Em relação à prescrição, para a correção monetária dos juros remuneratórios (art. 2° do
Decreto-lei 1.512/760), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de
cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva
parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica. Uma vez que a
ação foi ajuizada em 30/06/2010, estão prescritos os valores referentes à correção monetária
dos juros remuneratórios de 6% a.a., pagos mediante compensação nas contas de energia
elétrica.
6. Quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal, e reflexo dos juros
remuneratórios dela decorrentes, a lesão ao direito do consumidor ocorreu no momento da
restituição dos valores a menor. Sendo assim, o termo inicial é a data do vencimento da
obrigação (20 anos após a retenção compulsória), através do resgate; ou antecipadamente,
com conversão dos créditos em ações nas Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE's), a
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saber: 1) em 20/04/1988 [72ª AGE - 1ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1978
e 1985)]; 2) em 26/04/1990 [82ª AGE - 2ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de
1986 e 1987)]; 3) em 30/06/2005 [143ª AGE - 3ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1994)]. Levando-se em conta a data do ajuizamento da ação, há de se
reconhecer a prescrição dos valores referentes aos créditos de empréstimo compulsório sobre
energia elétrica convertidos em ações em 20/04/88 (recolhidos entre 1977 e 1984) e 26/04/90
(recolhidos entre 1985 e 1986), restando ao autor apenas o direito de questionar a forma de
atualização dos valores recolhidos entre 1987 e 1993 (convertidos em ações em 30/06/2005).
Na espécie, contudo, a parte autora limita o seu pedido aos créditos convertidos em ações na
143ª AGE, em 30/06/2005, razão pela qual não há que se falar em prescrição
7. Assim, os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos à correção monetária, a
contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório, o débito judicial
deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da
conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios, o débito judicial deve ser
corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos.
8. Quanto aos juros de mora, levando-se em conta que a citação ocorreu após o advento do
Novo Código Civil, são devidos a partir de 11 jan 2003 à taxa SELIC, com exclusividade, já que
compreende juros de mora e atualização monetária.
9. Sobre os valores apurados em liquidação de sentença são devidos: 1) correção monetária,
com aplicação dos expurgos inflacionários, a contar da data em que deveriam ter sido pagos,
de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ; 2) a partir
da vigência do CC/2002 a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e atualização
monetária. Devem, ainda, incidir juros remuneratórios "reflexos" de 6% a.a. (art. 2° do DecretoLei n. 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária do empréstimo compulsório.
10. Restou decidido pelo STJ que o pagamento dessas diferenças poderá ser efetuado em dinheiro
ou na forma de participação acionária - ações preferenciais nominativas -, a critério da Eletrobrás, da
mesma forma que ocorreu com relação ao principal, nos termos do Decreto-Lei nº 1.512/76.
11. No que tange à conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de
mercado, o Col. STJ decidiu: "Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição legal (art. 4º da lei 7.181/83) e
por configurar-se critério mais objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho da empresa. Legalidade do procedimento adotado pela
Eletrobrás reconhecida pela CVM." (REsp 1.028.592/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON;
PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 12/08/2009; publicação/ fonte: DJe 27/11/2009).
12. Entendimento do STJ no sentido de ser "(...) descabida a incidência de correção monetária
em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da
assembléia de homologação." (REsp 1.028.592/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON; PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 12/08/2009; publicação/ fonte: DJe 27/11/2009).
13. "(...) 4. A taxa Selic, como índice de correção monetária, não tem aplicação sobre os
créditos do empréstimo compulsório por falta de amparo legal. 5. Na restituição do Empréstimo
Compulsório sobre Energia Elétrica, os juros de mora incidem sobre os valores apurados em
liquidação de sentença, até o efetivo pagamento, a partir da citação: i) no percentual de 6% ao
ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do
CC/1916; ii) a partir da vigência do CC/2002 a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o
índice a que se refere o dispositivo é a taxa Selic. 6. Considerando que a taxa Selic já
compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora. 7. Entendimento pacificado pela Primeira Seção
desta Corte, ao julgar os Recursos Especiais 1.003.955/RS e 1.028.592/RS, ambos da relatoria
da Ministra Eliana Calmon, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(...)" (EDcl no REsp 1049509/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2008/0083603-9; Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA; SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 23/04/2013; Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2013).
14. Quanto aos honorários advocatícios, o pedido da parte autora, como visto, se restringe aos
créditos convertidos em ações na 143ª AGE, em 30/06/2005, razão pela qual não há que se falar em
prescrição na hipótese e, consequentemente, a sucumbência da autora é mínima, devendo as rés
responder pelo pagamento da verba honorária e reembolso das custas processuais.
15. Honorários advocatícios fixados em desconformidade com os princípios da razoabilidade e
equidade (arts. 20, § 4º, e 21 do CPC) e a "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
dirimiu a controvérsia existente e firmou compreensão segundo a qual, ainda que haja condenação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios podem ser estabelecidos em valor
fixo ou percentual incidente sobre o valor da condenação ou da causa, segundo interpretação
conferida ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC." (REsp 471.720/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 31/08/2009).
16. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500520

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0032757-18.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ARMANDO EDUARDO DE LIMA MENGE
ADVOGADO
: RICARDO AZEVEDO SETTE E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS) - REMESSA OFICIAL: TIDA POR INTERPOSTA.
1. Remessa oficial tida por interposta (art. 475, I, do CPC), porquanto há outras questões
circundantes, não relacionadas com a matéria principal, que necessitam de análise.
2. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
3. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
4. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
5. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
6. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
7. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
8. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
9. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
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5. Entretanto, houve erro material na fixação da data do ajuizamento desta demanda, que
realmente não ocorreu em 01/07/2010, mas sim em 30/06/2005, conforme se observa dos
documento de fl. 760 e da capa destes autos, na qual constam o nº 6088488 (e-Proc).
6. De qualquer forma, a superação da questão prejudicial não afeta o resultado do julgamento,
visto que a lide devolvida a esta instância se circunscreve à alegada ilicitude da conversão em
ações pelo valor patrimonial e tal tema foi devidamente abordado no acórdão embargado
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
em parte os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0033281-15.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANTONIO PORTO FERREIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ANDRE LISBOA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: GERALDO CARVALHO DA SILVA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).

10. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
11. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12, incisos V
e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis n.
8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação de nova exação, o que seria
um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da isonomia e da vedação à bitributação, o
que demonstra a ocorrência, além disso, de vício material na Lei n. 10.256/2001.
12. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta, não
providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial, tida por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 003282043.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 328204320104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: PAQUETA CALCADOS LTDA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 14A VARA - DF
EMBARGANTE
: PAQUETA CALCADOS LTDA E OUTROS(AS)
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 724/736
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Não há dúvida que a matéria é da competência desta Turma, pois se cuida de demanda que
deriva de matéria tributária (empréstimo compulsório), atraindo a incidência do art. 8º, § 4º, VI,
do Regimento Interno desta Corte.
2. Ademais, ao contrário do que afirmam as embargantes, a conversão dos créditos em ações
pelo valor patrimonial foi objeto de análise no Resp 1.028.592/RS.
3. Cumpre ainda esclarecer que: "(...) O não-acatamento das teses do recurso não implica
cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender
atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com
seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de
embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância
especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa aos arts. 165, 458, II e III, e 535, I e II, do
CPC quando a matéria é abordada no aresto a quo" (AgRg no Ag 987.898/RJ, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 04/06/2008).
4. Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, também o STJ tem se pronunciado no sentido de que: "Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, supostamente detectados no decisum embargado, não se prestando, contudo, ao mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas"
(Precedentes da Corte Especial: EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon, julgado em 19.12.2007, DJ 25.02.2008; EDcl no AgRg nos EREsp 707.848/SC, Rel.
Ministro Gilson Dipp, julgado em 06.12.2006, DJ 05.02.2007; EDcl na SEC 968/EX, Rel.
Ministro Felix Fischer, julgado em 23.11.2006, DJ 05.02.2007; e EDcl nos EREsp 579.833/BA,
Rel.Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 04.10.2006, DJ 04.12.2006).4. Embargos de
declaração rejeitados" (EDcl no AgRg no REsp 897.857/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 15/09/2008).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500521
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7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0033285-52.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NILDA MACHADO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: MARCUS VYNICIUS DE ASSIS E OUTROS(AS)
APELADO
: ISAIAS MALIA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CARLA LOUZADA MARQUES E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500522

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033312-35.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANTONIO MAURO MATTE DA ROSA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: DANIEL LOUZADA PETRARCA E OUTROS(AS)
APELADO
: NERCIDIO ALMUDI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de
ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente especial
eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo as planilhas da executada
presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo" (e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o
que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035366-71.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SARITA COSTA XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLA LOUZADA MARQUES E OUTROS(AS)
APELADO
: EDSON ANTONIO ANCETTI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: SARAH DE ALMEIDA SILVA E OUTROS(AS)
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1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0036850-24.2010.4.01.3400/DF

EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035587-54.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MARIA CRISTINA SOUZA ALIANI FELIX E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTRO(A)
APELADO
: ALDERINDA VIEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500523

RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
APELADO
ADVOGADO

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
ELZA MARIA MENDES DE LIMA E OUTROS(AS)
LUISA VIANA DE AVILA E OUTROS(AS)
MARIA DA FATIMA BERGAMI ROSA
CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
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2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0036889-21.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ELISABETH HEXEL E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: JOAO CESAR LEITE E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500524

benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0036896-13.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: PAULO SERGIO DE SA
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
APELADO
: AGNALDO RODRIGUES ARAUJO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
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ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0039077-84.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA - MA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNDEB. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O voto-condutor do acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante, como visto às fls. 258 e 260.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0039664-09.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SONIA MARIA ZANETTE E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ANDRE LISBOA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: SELMA LACLAU FIALHO DE MELLO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ELISANGELA PINHO DE SOUSA E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500525

EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0051460-94.2010.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NELSON BEBER SALLES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CHRISTIANE BARBOSA AZEVEDO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
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3. Assim, nos exatos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para
pleitear todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública é de cinco anos, incidindo a prescrição nas parcelas ou diferenças não reclamadas no quinquênio anterior à propositura da
ação.
4. Na hipótese, incide a prescrição quinquenal estabelecida no Decreto-Lei nº 20.910/32, por se
tratar de matéria relativa a direito financeiro, não se lhe aplicando as disposições do Código
Tributário Nacional, quanto ao prazo prescricional.
5. Nesse sentido, manifestou-se a jurisprudência desta Eg. Corte, no sentido de que "Tampouco é aplicável ao caso o disposto no art. 173, I, do CTN, eis que não se trata, in casu, de
crédito tributário, sujeito à constituição por lançamento, devendo, pois, aplicar-se a regra da
actio nata, segundo a qual o prazo prescricional começa a correr do dia mesmo em que nasce
a pretensão, o que, in casu, leva a fixar-se o termo a quo do aludido prazo nas datas dos
recebimentos alegadamente incorretos, isto é, nas datas em que tais valores são postos à
disposição dos beneficiários do FPM (...)" (AC 2001.34.00.027586-5/DF, Rel. Desembargador
Federal Antônio Ezequiel Da Silva, Sétima Turma,DJ p.89 de 19/05/2006).
6. Portanto, considerando que a ação foi ajuizada na data de 16/12/2010, o Município de São
Miguel do Guamapá/PA tem o direito de discutir o pagamento relativo ao repasse das parcelas
pertinentes a partir de 16/12/2005.
7. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça
Nacional firmou-se no sentido de que "a complementação devida pela União Federal ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do MagistérioFUNDEF é feita mediante critérios objetivos e específicos, ou seja, o valor anual por discente
será fixado pelo Presidente da República, mas nunca "será inferior à razão entre a previsão da
receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescido
do total estimado de novas matrículas", tendo como espeque o "censo educacional realizado
pelo Ministério da Educação e do Desporto, anualmente, e publicado no Diário Oficial da
União". Pretendendo a Ré estabelecer esse valor mínimo anual por meio de critério próprio, a
menor média estadual, considerada a ajuda para cada um dos Estados e o Distrito Federal,
ainda que inferior à média nacional, o que implica desrespeito aos ditames da Lei nº 9.424/96,
art. 6º, I, a vindicação do Autor merece guarida." (AC 200333000304025, Desembargador
Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 de 27/11/2009).
8. Vinculação legal na complementação da União, quando, no âmbito de cada Estado e do
Distrito Federal, não for atingido o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente, de modo
que a União não pode fixar tal valor de forma aleatória, à revelia do disposto no art. 6º, § 1º,
da Lei 9.424/96.
9. Deve ser observado o valor mínimo nacional como critério de fixação do VMAA, e não a
média mínima obtida em determinado Estado ou Município, sob pena de descumprimento do
critério estabelecido em relação à fixação do Valor Mínimo Nacional, na forma prevista no art.
6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96.
10. Com efeito, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que, "Para fins
de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o 'valor mínimo anual por aluno'
(VMAA), de que trata o art. 6º, § 1º da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a
média nacional." ["Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08"]. (REsp 1101015/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/05/2010, DJe 02/06/2010).
11. Portanto, fazendo jus o Município autor ao repasse da União no montante correspondente
à diferença entre o valor por ele arrecadado para o FUNDEF e o valor mínimo anual por aluno
(VMAA), definido em âmbito nacional - art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96.
12. Sem razão a União ao alegar incabível a devolução dos valores estornados em face da
extinção do FUNDEF. Ocorre que a extinção do referido Fundo não tem o condão de eximir a
União de proceder ao repasse dos valores porventura devidos, ou a sua devolução, mormente
na hipótese dos autos, em que os valores estornados referem-se ao período de 2005.
13. Quanto à correção monetária, na dicção do colendo STF, "é compatível com a Constituição
a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº
2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor." ( AI
842063 RG, Relator(a): Min. CÉZAR PELUSO - Presidente, julgado em 16/06/2011, DJe-169
DIVULG 01-09-2011 PUBLIC 02-09-2011 - submetido ao rito da repercussão geral pelo Plenário do STF).
14. Em consequência, "os juros e a correção se contarão conforme a nova redação do art. 1ºF da Lei n. 9.494/97" (alteração pela Medida Provisória nº 2.185/35-2001 - Lei 11.960/2009)
"porque matéria processual segundo o STF, cuja incidência é imediata, alcançando, assim, os
processos pendentes (STF, RE n. 559445, Rel. Min. ELLEN GRACIE, T2, julg. 26/05/2009,
DJe- 10/06/2009)" - EDAC 0004809-23.2005.4.01.4000/PI, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,REPDJ p.148 de 05/08/2011.
15. Apelação e remessa oficial não providas.

3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0058771-39.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 587713920104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: SAO MIGUEL DO GUAMA PREFEITURA
PROCURADOR
: SYLVIO CADEMARTORI NETO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). VINCULAÇÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO À REVELIA DO DISPOSTO NO ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº
9.424/96. PORTARIA MF N. 239/2002. ILEGALIDADE.
1. No que tange à alegação de que o autor não comprovou o recolhimento do tributo, é assente
na jurisprudência desta Corte que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de
tributos dispensa-se prova dos recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais
compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)." (AC 2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares
Pinto (Conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.291 de 11/04/2008). Ademais, o controle do repasse de
verba a ser efetuado aos municípios é tarefa da União. Assim, sem fundamento a alegação da
Fazenda Nacional.
2. Acerca da prescrição do direito ou de ação contra a Fazenda Pública, na vigência do novo
Código Civil, já se pronunciou o c. STJ, nos seguintes termos: "(...) PRESCRIÇÃO TRIENAL.
ART. 206, § 3º, IV, DO CC. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº
20.910/32. Incide em todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela
federal, estadual ou municipal, a prescrição qüinqüenal prevista no art. 1º do Decreto nº
20.910/32. Inaplicável o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil." (AGRESP 200702723783, Rel. Min.
FELIX FISCHER, STJ, T5, 30/06/2008)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500526

526

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
10. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.
363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação
de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da
isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício
material na Lei n. 10.256/2001.
11. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas, tão
somente, para que seja observada a prescrição qüinqüenal na repetição do indébito.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0029322-27.2010.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RAFAEL DIAS PEREIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: DEMERCIO LUIZ GUENO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
2. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
3. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
4. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
5. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
6. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
7. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0022213-59.2010.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CORNELIA CUNHA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: TAYRONE DE FRANÇA E MELO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
2. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
3. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
4. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
5. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
6. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
7. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
8. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
9. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500527
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8. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
9. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
10. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.
363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação
de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da
isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício
material na Lei n. 10.256/2001.
11. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0029466-98.2010.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALAOR AIRTON SMANIOTTO
ADVOGADO
: LORENA FERREIRA BARBOSA RAGAGNIN E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0029596-88.2010.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FERNANDO FIGUEIREDO
ADVOGADO
: TAYRONE DE MELO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500528

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
6. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
7. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
8. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a inexigibilidade da exação
da contribuição até que legislação superveniente, de natureza Complementar, com espeque na
Emenda Constitucional n. 20/98, substitua o art. 25 da Lei 8.212/91.
9. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida, apenas para que seja observada a
prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0030616-17.2010.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 306161720104013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: MARCELO DUARTE MARTINS
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
APELADO
: CALBRAS CALCARIO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO DENIS BRUNASSI
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 379/397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 535 do CPC, têm a finalidade de
esclarecer, complementar e aperfeiçoar essas decisões judiciais, em face da existência de
vícios (omissão, contradição e/ou obscuridade) contidos na sentença ou no acórdão. Assim,
não é cabível a oposição de embargos de declaração, objetivando viabilizar a revisão ou
anulação de decisões, ainda mais se a matéria foi debatida, mesmo que implicitamente.
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3. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
4. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
5. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
6. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
7. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
8. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
9. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
10. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.
363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação
de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da
isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício
material na Lei n. 10.256/2001.
11. Não há que se falar em repristinação da exigibilidade da contribuição previdenciária ao
FUNRURAL dos empregadores rurais pessoas físicas, em relação ao período em que a contribuição foi considerada Inconstitucional, porquanto a determinação que previa a incidência da
contribuição previdenciária sobre a "folha de salários", com base na receita bruta da comercialização (redação original da Lei n. 8.212/91), restou nulificada.
12. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época de sua efetivação
(limites percentuais, os tributos compensáveis, etc.), vedada antes do trânsito em julgado (art.
170-A do CTN). Nesse sentido: REsp n. 1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª
Seção do STJ, DJe de 02/09/2010).
13. Inexiste qualquer limitação à compensação (art. 89 da Lei n. 8.212/91), conforme entendimento consolidado nesta Corte (AR n. 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Des. Federal
Luciano Tolentino Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 de 10/05/2010, pág. 24).
14. Reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários do respectivo
patrono e com o ônus das despesas que realizou (art. 21 do CPC).
15. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas, para
que seja observada a prescrição qüinqüenal na repetição do indébito.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

2. Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ: "Deveras, é cediço que inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reexame da questão atinente ao reconhecimento da violação do art. 535, do CPC, o que é inviável de ser revisado em sede de
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EDcl nos EREsp 693.711/RS, DJ 06.03.2008; EDcl no
AgRg no MS 12.792/DF, DJ 10.03.2008 e EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, DJ
25.02.2008".
3. Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, também o STJ tem se pronunciado no sentido de que: "Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, supostamente detectados no decisum embargado, não se prestando, contudo, ao mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas"
(Precedentes da Corte Especial: EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon, julgado em 19.12.2007, DJ 25.02.2008; EDcl no AgRg nos EREsp 707.848/SC, Rel.
Ministro Gilson Dipp, julgado em 06.12.2006, DJ 05.02.2007; EDcl na SEC 968/EX, Rel.
Ministro Felix Fischer, julgado em 23.11.2006, DJ 05.02.2007; e EDcl nos EREsp 579.833/BA,
Rel.Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 04.10.2006, DJ 04.12.2006).4. Embargos de
declaração rejeitados" (EDcl no AgRg no REsp 897.857/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 15/09/2008).
4. Cumpre ainda esclarecer que: "(...) O não-acatamento das teses do recurso não implica
cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender
atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com
seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de
embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância
especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa aos arts. 165, 458, II e III, e 535, I e II, do
CPC quando a matéria é abordada no aresto a quo" (AgRg no Ag 987.898/RJ, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 04/06/2008).
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0033453-45.2010.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MARCIO CUNHA DE AZEVEDO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - GO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - REPRISTINAÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA
DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
2. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a restituição ou
compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN - quais sejam:
comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possua
autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 1.418.303/ RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no AgRg no REsp n. 537.623/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de 02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min.
Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág. 155).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500529
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial, tida por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0040433-08.2010.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LUIZ CESAR BITENCOURT DA CUNHA
ADVOGADO
: JEUZA JOAQUIM DE QUEIROZ SOARES
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - REPRISTINAÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA
DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
2. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
3. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
4. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
5. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
6. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
7. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
8. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
9. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0040090-12.2010.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL
ADVOGADO
: ALEXANDRE BERNARDES DE ARAÚJO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR
RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF) - LEI N.
10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS) - REMESSA OFICIAL: TIDA POR INTERPOSTA.
1. Remessa oficial tida por interposta (art. 475, I, do CPC), porquanto há outras questões
circundantes, não relacionadas com a matéria principal, que necessitam de análise.
2. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
3. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a restituição ou
compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN - quais sejam:
comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possua
autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 1.418.303/ RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no AgRg no REsp n. 537.623/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de 02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min.
Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág. 155).
4. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
5. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
6. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
7. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
8. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
9. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
10. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
11. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.
363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação
de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da
isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício
material na Lei n. 10.256/2001.
12. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta, não
providas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500530
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10. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.
363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação
de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da
isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício
material na Lei n. 10.256/2001.
11. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época de sua efetivação
(limites percentuais, os tributos compensáveis, etc.), vedada antes do trânsito em julgado (art.
170-A do CTN). Nesse sentido: REsp n. 1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª
Seção do STJ, DJe de 02/09/2010).
12. Inexiste qualquer limitação à compensação (art. 89 da Lei n. 8.212/91), conforme entendimento consolidado nesta Corte (AR n. 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Des. Federal
Luciano Tolentino Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 de 10/05/2010, pág. 24).
13. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0000507-11.2010.4.01.3503
APELAÇÃO CÍVEL N. 2010.35.03.000170-9/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOSE LAZARO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOICE ELIZABETH DA MOTA BARROSO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS) - REPRISTINAÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA COMPENSAÇÃO (ART. 170-A DO CTN) - REMESSA OFICIAL: TIDA POR INTERPOSTA.
1. Remessa oficial tida por interposta (art. 475, I, do CPC), porquanto há outras questões
circundantes, não relacionadas com a matéria principal, que necessitam de análise.
2. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
3. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
4. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
5. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500531

6. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
7. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
8. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
9. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
10. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
11. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.
363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação
de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da
isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício
material na Lei n. 10.256/2001.
12. Não há que se falar em repristinação da exigibilidade da contribuição previdenciária ao
FUNRURAL dos empregadores rurais pessoas físicas, em relação ao período em que a contribuição foi considerada Inconstitucional, porquanto a determinação que previa a incidência da
contribuição previdenciária sobre a "folha de salários", com base na receita bruta da comercialização (redação original da Lei n. 8.212/91), restou nulificada.
13. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época de sua efetivação
(limites percentuais, os tributos compensáveis, etc.), vedada antes do trânsito em julgado (art.
170-A do CTN). Nesse sentido: REsp n. 1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª
Seção do STJ, DJe de 02/09/2010).
14. Inexiste qualquer limitação à compensação (art. 89 da Lei n. 8.212/91), conforme entendimento consolidado nesta Corte (AR n. 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Des. Federal
Luciano Tolentino Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 de 10/05/2010, pág. 24).
15. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta, não
providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial, tida por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0011860-48.2010.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 118604820104013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MANOEL LOUREIRO NETO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL).
EMPREGADOR RURAL, PESSOA NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE
DO STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
1. No que tange à alegação de que o autor não comprovou o recolhimento do tributo, é assente
na jurisprudência desta Corte que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de
tributos dispensa-se prova dos recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais
compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)." (AC 2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares
Pinto (Conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.291 de 11/04/2008).
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3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012300-44.2010.4.01.3600/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CARLINHO ANTONIO NOVELLI
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0017417-16.2010.4.01.3600/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RICARDINHO ANTHERO GIACOMET
ADVOGADO
: JABES ADIEL DANSIGER DE SOUZA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - MT
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.

2. A condição de produtor rural empregador está demonstrada, por meio de juntada de documentos ao feito, que comprovam a comercialização de frangos, bem como sua condição de
empregadores rurais, em razão da grande quantidade comercializada.
3. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
4. Quanto à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, consolidou
entendimento no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, que deu nova
redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei
9.528/97), até que a legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional 20/98, venha a
instituir a contribuição. Entendeu-se que a incidência da referida exação sobre a comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa
ao princípio da isonomia e criação de nova fonte de custeio sem lei complementar.
5. Nessa linha, consignou aquela Excelsa Corte que: "... Considerando as exceções à unicidade de incidência de contribuição previstas nos artigos 239 e 240 das Disposições Constitucionais Gerais, concluiu-se que se estaria exigindo do empregador rural, pessoa natural, a
contribuição social sobre a folha de salários, como também, tendo em conta o faturamento, da
COFINS, e sobre o valor comercializado de produtos rurais (Lei 8.212/91, art. 25), quando o
produtor rural, sem empregados, que exerça atividades em regime de economia familiar, só
contribui, por força do disposto no art. 195, § 8º, da CF, sobre o resultado da comercialização
da produção. Além disso, reputou-se que a incidência da contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização pelo empregador rural, pessoa natural, constituiria nova fonte
de custeio criada sem observância do art. 195, § 4º, da CF, uma vez que referida base de
cálculo difere do conceito de faturamento e do de receita." ( - Informativo STF nº 573, 1º a 5 de
fevereiro de 2010. Proposta da União no sentido da modulação dos efeitos da decisão plenária
rechaçada pela Suprema Corte de Justiça Nacional.
6. Conforme entendimento firmado pela Sétima Turma desta e. Corte, a Lei nº 10.256/2001 não
teve o condão de "constitucionalizar" a exação questionada. (AG 000616260.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,
e-DJF1 p.376 de 10/06/2011).
7. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso,
deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
8. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012197-37.2010.4.01.3600/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS NA AREA DO
MEIO AMBIENTE NO EST DE MATO GROSSO - SINTFAMA/MT
ADVOGADO
: JOSE LUIS WAGNER E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500532
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3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003774-85.2010.4.01.3601/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: PAULO HENRIQUE BEDUSQUE
ADVOGADO
: PEDRO GARCIA TATIM
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500533

9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
11. Apelação a que se dá parcial provimento para reconhecer a inexigibilidade da exação e a
repetição do indébito nos últimos cinco anos.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0001216-40.2010.4.01.3602
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2010.36.02.000630-5/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: JAMILE GOELLNER ZAMBARDINO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: MARCELO ZANDONADI E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
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6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
11. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial desprovidas.
12. Apelação da parte autora provida para reconhecer a inexigibilidade da exação e a repetição
do indébito nos últimos cinco anos.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial e dar provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0022469-81.2010.4.01.3700/MA
Processo na Origem: 224698120104013700
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO - MA
ADVOGADO
: ALUIZIO MOREIRA LIMA SILVA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 195, INCISO I.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.506/97. RESOLUÇÃO DO SENADO 26/2005. LEI 10.887/2004. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A
LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. SÚMULA
VINCULANTE Nº 8 STF.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. A instituição da contribuição sobre a remuneração dos agentes políticos, nos termos da Lei
n. 9.506/97, restringe-se a determinada categoria de agentes políticos (ocupantes de mandato
eletivo federal, estadual e municipal), não abrangendo os agentes políticos em sua totalidade.
3. Referida contribuição somente deve ser exigida após a vigência da Lei 10.887, de 21 de
junho de 2004, respeitado o período nonagesimal.
4. Precedentes: AMS 199936000091629, 7ª Turma do eg. TRF/1ª Região, Rel.: Des.Federal
Luciano Tolentino Amaral, DJU de 2-3-2007, p. 93; AC 200638100007446, 8ª Turma desta eg.
Corte, Relª Des.Federal Maria do Carmo Cardoso, DJU de 11-4-2008, p. 430.
5. Desse modo, levando-se em conta a data de vigência da Lei nº 10.887/2004 e a data do
ajuizamento da ação, não há que se falar, nem ao menos, em direito a ser reconhecido em
razão da prescrição.
6. Quanto às CDA's ns. 36.871.583-3 e 36.871.584-1, assiste razão à Fazenda Nacional acerca
da não incidência da prescrição.

8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
11. Vencida quanto ao pedido principal (5 dos 10 anos), a União deve ser condenada ao
pagamento das custas processuais, em ressarcimento, e honorários advocatícios.
12. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial desprovidas.
13. Apelação da parte autora provida para determinar a condenação da ré ao pagamento do
reembolso das custas adiantadas pela parte autora e pelo recolhimento das custas finais
(isenta), bem como ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mediante apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC).
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial e dar provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008259-25.2010.4.01.3603/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR
ADVOGADO
: SAMUEL PETRI SOLETTI E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500534
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da União e à remessa oficial,
tida por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0017444-78.2010.4.01.3800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2010.38.00.006604-3/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AGILDO ALVES PORTELA
ADVOGADO
: RAFAEL MUNIZ LEITE E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - MG
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0022487-93.2010.4.01.3800
REEXAME NECESSÁRIO N. 2010.38.00.008000-0/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: GENISON CARLOS FAGUNDES FERREIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MACHADO E OUTRO(A)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.

7. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
8. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, aliás há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
9. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá em conformidade com a Súmula nº 314 do Superior Tribunal
de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.
10. No caso em reexame, tem-se que a constituição do crédito foi por GFIP's com data da
entrega em 31/03/2006, começando a partir desta data a fluir o prazo prescricional. A inscrição
em dívida ativa ocorreu, em 07/06/2010. Não houve, portanto, a chamada prescrição ordinária.
11. Assim, "(...) se o débito declarado somente pode ser exigido a partir do vencimento da
obrigação, ou da apresentação da declaração (o que for posterior), nesse momento fixa-se o
termo a quo (inicial) do prazo prescricional" (REsp 820626/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008).
12. Apelação e remessa oficial providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0045831-15.2010.4.01.3700/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MANIRA ABOUD SANTOS
ADVOGADO
: ANTONIO LEONARDO GOMES NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO - ILHA COSTEIRA - SÃO LUÍS/MA
- EC 46/2005 - DEMARCAÇÃO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, SOB PENA
DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PROPRIEDADE PARTICULAR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E LAUDÊMIO.
1. A Emenda Constitucional nº 46/2005 excluiu, do escopo dos bens da União, as ilhas que
contenham sede de Municípios, com exceção das áreas afetadas ao serviço público ou a
unidade ambiental federal e, também, as áreas que já se encontravam incorporadas aos
domínios dos Estados, dos Municípios e dos particulares (arts. 20, IV e 26, II, CF).
2. Os imóveis situados na ilha de São Luis, por se localizarem, notoriamente, em sede de
Município, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 46 não mais pertencem à
União.
3. A demarcação de linha preamar média de 1831, na Ilha de São Luis, feita pela União, sem
a notificação pessoal dos interessados, caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (AG 0074617-77.2011.4.01.0000 / MA, Rel. Desembargador Federal LUCIANO
TOLENTINO AMARAL, Sétima Turma, e-DJF1 p.394 de 09/03/2012).
4. Inobservância, pela Administração Pública, nos procedimentos de exigência de taxa de
ocupação e laudêmio de contribuintes com imóveis registrados em cartório, dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da propriedade e da publicidade.
5. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, às quais se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500535
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2. Suposta violação a preceito normativo ou eventual alegada afronta à jurisprudência não se
encaixa em quaisquer das hipóteses do art. 535/CPC. O acórdão embargado foi amplo, explícito e lógico em suas razões, conforme evidencia a leitura de sua ementa.
3. Embargos de declaração não providos.
4. Peças liberadas pelo Relator, Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0016671-30.2010.4.01.3801/MG
Processo na Origem: 166713020104013801
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: ROGERIO TRATORES LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO XAVIER AMARAL E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: ROGERIO TRATORES LTDA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.108/116.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004288-17.2010.4.01.3802/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MARIA VIRGILIA ABREU DE CASTRO CUNHA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).

2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0063305-87.2010.4.01.3800/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
ADVOGADO
: RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APELADO
: MARIA JULIANA DE MOURA DECAT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CONSELHO PROFISSIONAL FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DO VALOR DAS ANUIDADES POR RESOLUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSÃO "FIXAR" DO ART. 2º DA LEI N. 11.000/2004 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A Corte Especial, em julgamento realizado em 31/07/2014, declarou a inconstitucionalidade
da expressão "fixar" contida no art. 2º da Lei n. 11.000/2004: 'Fixada de maneira definitiva a
natureza tributária das contribuições anuais, nos termos da Constituição Federal, conclui-se
que estas somente devem ser instituídas ou majoradas por lei e não por resolução. Portanto,
verifica-se, de fato, que a delegação concedidas aos conselhos profissionais pelo art. 2º da Lei
n. 11.000/2004, para fixar as contribuições anuais, não encontra guarida constitucional, visto
que somente a União é competente para instituir tributos' (TRF1, Arguição de Inconstitucionalidade n. 2008.36.00.002875-1/MT, Corte Especial, Rel. Des. Fed. NOVÉLY VILANOVA
DA SILVA RES, julg. em 31/07/2014).
2. Apelação não provida.
3. Peças liberadas pelo Relator, emBrasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região,Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR
Numeração Única: 0003887-21.2010.4.01.3801
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2010.38.01.001657-0/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: LAEL VARELLA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
.
: .
EMBARGANTE
: LAEL VARELLA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA
EMBARGADO
: V. ACORDAO DE F.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. O rol dos possíveis vícios porventura ventiláveis pela via dos Embargos de Declaração (art.
535/CPC: omissão, obscuridade ou contradição) tem sentido técnico-processual que não se pode
dilatar ao alvedrio de quem recorre, alegando o que quiser e bem entender, em nítido intento de
perverter o espaço de controvérsia formal em detrimento dos, se e quando, recursos próprios cabíveis e oportunos (litigar sob o manto do devido processo legal exige meios e modos).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500536
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1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
10. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95).
11. A compensação deve ser realizada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e sem
qualquer limitação a que se refere o art. 89 da Lei n. 8.212/91, sendo que, realizado o
requerimento após a vigência da Lei n. 9.430/96, possível a compensação com débitos referentes a tributos e contribuições de quaisquer espécies, desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal, mediante apresentação de declaração do contribuinte. Precedentes: REsp n. 1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção do STJ, DJe de
02/09/2010) e AR n. 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino
Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 de 10/05/2010, pág. 24.
12. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
13. Honorários advocatícios reduzidos para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de atender os
termos do art. 20, § 4º, do CPC.
14. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida apenas para reduzir os honorários
advocatícios.
15. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para afastar a aplicação da repristinação, não incidindo a contribuição sobre a folha de salário.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500537

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004324-59.2010.4.01.3802/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: OSMAR RODRIGUES BORGES
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ALVES PIMENTA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
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5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
10. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95).
11. A compensação deve ser realizada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e sem
qualquer limitação a que se refere o art. 89 da Lei n. 8.212/91, sendo que, realizado o
requerimento após a vigência da Lei n. 9.430/96, possível a compensação com débitos referentes a tributos e contribuições de quaisquer espécies, desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal, mediante apresentação de declaração do contribuinte. Precedentes: REsp n. 1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção do STJ, DJe de
02/09/2010) e AR n. 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino
Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 de 10/05/2010, pág. 24.
12. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
13. Honorários advocatícios reduzidos para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de atender os
termos do art. 20, § 4º, do CPC.
14. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida apenas para reduzir os honorários
advocatícios.
15. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para afastar a aplicação da repristinação, não incidindo a contribuição sobre a folha de salário.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0004399-98.2010.4.01.3802/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOESIO MARTINS FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIO MARTINS MARANO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERABA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN

10. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95).
11. A compensação deve ser realizada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e sem
qualquer limitação a que se refere o art. 89 da Lei n. 8.212/91, sendo que, realizado o
requerimento após a vigência da Lei n. 9.430/96, possível a compensação com débitos referentes a tributos e contribuições de quaisquer espécies, desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal, mediante apresentação de declaração do contribuinte. Precedentes: REsp n. 1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção do STJ, DJe de
02/09/2010) e AR n. 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino
Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 de 10/05/2010, pág. 24.
12. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
13. Honorários advocatícios reduzidos para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de atender os
termos do art. 20, § 4º, do CPC.
14. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida apenas para reduzir os honorários
advocatícios.
15. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para afastar a aplicação da repristinação, não incidindo a contribuição sobre a folha de salário.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004333-21.2010.4.01.3802/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: JUAREZ MORAES BILLIG
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ALVES PIMENTA
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500538
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- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. A compensação deve ser realizada após o trânsito (art. 170-A do CTN) e sem qualquer
limitação a que se refere o art. 89 da Lei n. 8.212/91, sendo que, realizado o requerimento após
a vigência da Lei n. 9.430/96, possível a compensação com débitos referentes a tributos e
contribuições de quaisquer espécies, desde que administrados pela Secretaria da Receita
Federal, mediante apresentação de declaração do contribuinte. Precedentes: REsp n.
1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção do STJ, DJe de 02/09/2010) e AR n.
0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, 4ª Seção, eDJF1 de 10/05/2010, pág. 24.
11. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
12. Honorários advocatícios mantidos, eis que fixados conforme os parâmetros do art. 20, § 4º,
do CPC.
13. Apelação e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004463-11.2010.4.01.3802/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ADEMIR FREDERICO PERON
ADVOGADO
: WILSON PEREIRA MARINHO E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500539

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
10. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95).
11. A compensação deve ser realizada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e sem
qualquer limitação a que se refere o art. 89 da Lei n. 8.212/91, sendo que, realizado o
requerimento após a vigência da Lei n. 9.430/96, possível a compensação com débitos referentes a tributos e contribuições de quaisquer espécies, desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal, mediante apresentação de declaração do contribuinte. Precedentes: REsp n. 1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção do STJ, DJe de
02/09/2010) e AR n. 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino
Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 de 10/05/2010, pág. 24.
12. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006206-53.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MANOEL FRANCISCO MENDES
ADVOGADO
: RONAN CARDOSO NAVES NETO E OUTROS(AS)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Com o advento da Lei 11.457/2007, somente a União está legitimada para figurar no polo passivo da
demanda que viva reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a comercialização
da produção rural (art. 25 da Lei 8.212/1991). Ilegitimidade passiva do INSS. Exclusão da lide.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
3. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
4. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas tão-somente para
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS e excluí-lo da lide, bem como aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural e fixar honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC.
9. Apelação do INSS prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da parte autora e da
Fazenda Nacional e à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação do INSS.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006343-35.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ELCIO ROBERTO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LEONARDO LACERDA DE OLIVEIRA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).

13. Honorários advocatícios reduzidos para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de atender os
termos do art. 20, § 4º, do CPC.
14. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida apenas para reduzir os honorários
advocatícios.
15. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para afastar a aplicação da repristinação, não incidindo a contribuição sobre a folha de salário.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0005529-23.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: RONALDO REZENDE FRANCO
ADVOGADO
: DANIEL CAVALCANTI DANTAS
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Com o advento da Lei 11.457/2007, somente a União está legitimada para figurar no polo
passivo da demanda que viva reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre
a comercialização da produção rural (art. 25 da Lei 8.212/1991). Ilegitimidade passiva do INSS.
Exclusão da lide.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
3. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
4. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas tão-somente para
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS e excluí-lo da lide, bem como aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural e fixar honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC.
9. Apelação do INSS prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da parte autora e da
Fazenda Nacional e à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação do INSS.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500540
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1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
6. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
7. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
8. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas tão-somente para
aplicar a prescrição qüinqüenal à repetição de indébito.
9. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da parte autora e da
Fazenda Nacional e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006361-56.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABYOLA MARIA COSTA NEVES E OUTRO(A)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Com o advento da Lei 11.457/2007, somente a União está legitimada para figurar no polo
passivo da demanda que viva reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre
a comercialização da produção rural (art. 25 da Lei 8.212/1991). Ilegitimidade passiva do INSS.
Exclusão da lide.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500541

3. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
4. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas tão-somente para
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS e excluí-lo da lide, bem como aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural e fixar honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC.
9. Apelação do INSS prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da parte autora e da
Fazenda Nacional e à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação do INSS.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006364-11.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELANTE
PROCURADOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
REMETENTE

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
LUIZ ARTHUR MEINBERG DOS SANTOS
FABYOLA MARIA COSTA NEVES E OUTRO(A)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADRIANA MAIA VENTURINI
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Com o advento da Lei 11.457/2007, somente a União está legitimada para figurar no polo
passivo da demanda que viva reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre
a comercialização da produção rural (art. 25 da Lei 8.212/1991). Ilegitimidade passiva do INSS.
Exclusão da lide.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
3. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
4. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
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5. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas tão-somente para
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS e excluí-lo da lide, bem como aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural e fixar honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC.
9. Apelação do INSS prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da parte autora e da
Fazenda Nacional e à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação do INSS.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006386-69.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: IVO JOSE DE MIRANDA
ADVOGADO
: CLEUSO JOSE DAMASCENO
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Com o advento da Lei 11.457/2007, somente a União está legitimada para figurar no polo
passivo da demanda que viva reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre
a comercialização da produção rural (art. 25 da Lei 8.212/1991). Ilegitimidade passiva do INSS.
Exclusão da lide.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
3. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
4. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas tão-somente para
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS e excluí-lo da lide, bem como aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
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8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural e fixar honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC.
9. Apelação do INSS prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da parte autora e da
Fazenda Nacional e à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação do INSS.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006413-52.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: JAYME FERREIRA BERNARDES - ESPOLIO
ADVOGADO
: RODRIGO PEDROSO ZARRO E OUTROS(AS)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
APELADO
: OS MESMOS
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Com o advento da Lei 11.457/2007, somente a União está legitimada para figurar no polo
passivo da demanda que viva reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre
a comercialização da produção rural (art. 25 da Lei 8.212/1991). Ilegitimidade passiva do INSS.
Exclusão da lide.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
3. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
4. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas tão-somente para
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS e excluí-lo da lide, bem como aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural e fixar honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC.
9. Apelação do INSS prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da parte autora e da
Fazenda Nacional e à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação do INSS.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Com o advento da Lei 11.457/2007, somente a União está legitimada para figurar no polo
passivo da demanda que viva reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre
a comercialização da produção rural (art. 25 da Lei 8.212/1991). Ilegitimidade passiva do INSS.
Exclusão da lide.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
3. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
4. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas tão-somente para
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS e excluí-lo da lide, bem como aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural e fixar honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC.
9. Apelação do INSS prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da parte autora e da
Fazenda Nacional e à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação do INSS.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002598-38.2010.4.01.3806/MG
Processo na Origem: 25983820104013806
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: DECIO BRUXEL
ADVOGADO
: JANIR ADIR MOREIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR RURAL, PESSOA NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. NÃO
CABIMENTO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, consolidou entendimento no sentido da
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25,
I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei 9.528/97), até que a legislação
nova, arrimada na Emenda Constitucional 20/98, venha a instituir a contribuição. Entendeu-se
que a incidência da referida exação sobre a comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa ao princípio da isonomia e criação de
nova fonte de custeio sem lei complementar.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006439-50.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELANTE
: ORZINDO DE SOUZA RESENDE
ADVOGADO
: SILVIO VINHAL BARBOSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Com o advento da Lei 11.457/2007, somente a União está legitimada para figurar no polo
passivo da demanda que viva reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre
a comercialização da produção rural (art. 25 da Lei 8.212/1991). Ilegitimidade passiva do INSS.
Exclusão da lide.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
3. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
4. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas tão-somente para
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS e excluí-lo da lide, bem como aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural e fixar honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC.
9. Apelação do INSS prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da parte autora e da
Fazenda Nacional e à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação do INSS.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0013832-26.2010.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ALUISIO ROSA FARIA
ADVOGADO
: MARLO RUSSO E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500543
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3. Nessa linha, consignou aquela Excelsa Corte que: "... Considerando as exceções à unicidade de incidência de contribuição previstas nos artigos 239 e 240 das Disposições Constitucionais Gerais, concluiu-se que se estaria exigindo do empregador rural, pessoa natural, a
contribuição social sobre a folha de salários, como também, tendo em conta o faturamento, da
COFINS, e sobre o valor comercializado de produtos rurais (Lei 8.212/91, art. 25), quando o
produtor rural, sem empregados, que exerça atividades em regime de economia familiar, só
contribui, por força do disposto no art. 195, § 8º, da CF, sobre o resultado da comercialização
da produção. Além disso, reputou-se que a incidência da contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização pelo empregador rural, pessoa natural, constituiria nova fonte
de custeio criada sem observância do art. 195, § 4º, da CF, uma vez que referida base de
cálculo difere do conceito de faturamento e do de receita." ( - Informativo STF nº 573, 1º a 5 de
fevereiro de 2010. Proposta da União no sentido da modulação dos efeitos da decisão plenária
rechaçada pela Suprema Corte de Justiça Nacional.
4. Conforme entendimento firmado pela Sétima Turma desta e. Corte, a Lei nº 10.256/2001 não
teve o condão de "constitucionalizar" a exação questionada. (AG 000616260.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,
e-DJF1 p.376 de 10/06/2011).
5. Quanto à alegada necessidade de cobrança da exação na redação original da Lei nº
8.212/91, com a restauração da incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, ressalto que no julgamento do RE 596.177/RS, pela Sessão Plenária do col. STF, o
em. Ministro Relator decidiu que: "(...) conforme se verifica dos fundamentos que serviram de
base para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo do
produtor rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de sua contribuição
para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de previsão constitucional para a
base de incidência da contribuição social trazida pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/91, a reclamar
a necessidade de instituição por meio de lei complementar." (RE 596177/RS; Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 01/08/2011; Tribunal Pleno; publicação: DJe-165 DIVULG 26-08-2011 PUBLIC 29-08-2011 EMENT VOL-02575-02 PP-00211 RT v. 101, n. 916,
2012, p. 653-662). (sublinhei)
6. Ademais, ressaltou o em. Ministro Marco Aurélio, que: "Forçoso concluir que, no caso de
produtor rural, embora pessoa natural, que tenha empregados, incide a previsão relativa ao
recolhimento sobre o valor da folha de salários. É de ressaltar que a Lei nº 8.212/91 define
empresa como a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da administração
pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o produtor rural, pessoa
natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a contribuição sobre a folha de salários e, de
outro, a COFINS, não havendo lugar para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da
seguridade social, isso a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até
mesmo, a regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. De acordo
com o artigo 195, § 8º, do Diploma Maior, se o produtor não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da contribuição - folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
levando em conta o faturamento, da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o valor comercializado
- no artigo 25 da Lei nº 8.212/91. Assim, não fosse suficiente a duplicidade, considerado o
faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia."
7. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01).
8. Tendo sido o pedido de compensação efetuado após a vigência da Lei nº 10.637, de
30.12.2002, que alterou a redação do art. 74 da Lei 9.430/96, resta configurada a possibilidade
de compensação com débitos referentes a tributos e contribuições de quaisquer espécies,
desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal, mediante a apresentação de
declaração pelo contribuinte, conforme entendimento firmado pelo STJ. (REsp no 908.091/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 13 de fevereiro de 2007, publicado no DJ de 1º de março
de 2007, p. 248).
9. A correção monetária deverá incidir sobre os valores objeto de restituição/compensação
desde os recolhimentos indevidos, em decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização
dos índices instituídos por lei. No caso, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de
1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da
Lei nº 9.250/95).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500544

10. Inexiste qualquer limitação à compensação. Nessa linha, esta Corte já se pronunciou no
sentido de que. "A limitação prevista no art. 89 da Lei nº 8.212/91 aplicava-se apenas na esfera
das contribuições ao INSS, e, hodiernamente, em face da revogação do §3º do art. 89 da Lei
nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009, não há qualquer limitação à compensação..."
(AR 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Quarta Seção, e-DJF1 p.24 de 10/05/2010).
11. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001649-05.2010.4.01.3809/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CESAR LUIZ MONTEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ROMULO AZEVEDO RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001777-25.2010.4.01.3809/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CLAUDIA MARIA CARVALHO RIBEIRO REZENDE
ADVOGADO
: MORVAN ALOYSIO ACAYABA DE REZENDE
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
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7. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
8. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida tão-somente para aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
9. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001885-54.2010.4.01.3809/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: JOSE OSCAR DE ANDRADE CASTRO
ADVOGADO
: CLAUDINEI FERREIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
6. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
7. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
8. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida tão-somente para aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
9. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
6. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
7. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
8. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida tão-somente para aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
9. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001879-47.2010.4.01.3809/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: JOSE OSWALDO RIBEIRO DE CASTRO
ADVOGADO
: CLAUDINEI FERREIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
6. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500545
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0001941-87.2010.4.01.3809/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: ANTONIO MAURO TEIXEIRA RIBEIRO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: JOAO CARLOS DE PAIVA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas
tão-somente para aplicar a prescrição qüinqüenal à repetição de indébito.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações e à remessa oficial, tida
por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002079-54.2010.4.01.3809/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: NORA PAIVA RIBEIRO REIS
ADVOGADO
: GUSTAVO PINTO BISCARO E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a restituição ou
compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN - quais sejam:
comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possua
autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 1.418.303/ RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no AgRg no REsp n. 537.623/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de 02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min.
Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág. 155).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500546

2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
10. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
11. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
12. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida tão-somente para aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
13. Apelação da parte autora parcialmente provida tão-somente para reconhecer a inexigibilidade da contribuição para o Funrural.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002110-74.2010.4.01.3809/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: EDUARDO JUNQUEIRA NOGUEIRA
APELANTE
: ANTONIO AUGUSTO MESQUITA NOGUEIRA
APELANTE
: JOSE GERALDO MESUITA NOGUEIRA
ADVOGADO
: ROBERTA MENEZES FIGUEIREDO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
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1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida tão-somente para aplicar a prescrição
qüinqüenal à repetição de indébito.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida tão somente para reconhecer a inexigibilidade do Funrural.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002636-38.2010.4.01.3810/MG
Processo na Origem: 26363820104013810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: LUIZ DARIO DA GAMA FARIA
ADVOGADO
: NEWTON SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR RURAL, PESSOA
NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA
DA CONDIÇÃO DE PRODUTOR E DE EMPREGADOR RURAL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, consolidou entendimento no sentido da
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25,
I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei 9.528/97), até que a legislação
nova, arrimada na Emenda Constitucional 20/98, venha a instituir a contribuição. Entendeu-se
que a incidência da referida exação sobre a comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa ao princípio da isonomia e criação de
nova fonte de custeio sem lei complementar.
2. Nessa linha, consignou aquela Excelsa Corte que: "... Considerando as exceções à unicidade de incidência de contribuição previstas nos artigos 239 e 240 das Disposições Constitucionais Gerais, concluiu-se que se estaria exigindo do empregador rural, pessoa natural, a
contribuição social sobre a folha de salários, como também, tendo em conta o faturamento, da
COFINS, e sobre o valor comercializado de produtos rurais (Lei 8.212/91, art. 25), quando o
produtor rural, sem empregados, que exerça atividades em regime de economia familiar, só
contribui, por força do disposto no art. 195, § 8º, da CF, sobre o resultado da comercialização
da produção. Além disso, reputou-se que a incidência da contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização pelo empregador rural, pessoa natural, constituiria nova fonte
de custeio criada sem observância do art. 195, § 4º, da CF, uma vez que referida base de
cálculo difere do conceito de faturamento e do de receita." ( - Informativo STF nº 573, 1º a 5 de
fevereiro de 2010. Proposta da União no sentido da modulação dos efeitos da decisão plenária
rechaçada pela Suprema Corte de Justiça Nacional.
4. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme entendimento firmado pela Sétima Turma desta e.
Corte, a Lei nº 10.256/2001 não teve o condão de "constitucionalizar" a exação questionada.
(AG 0006162-60.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Sétima Turma, e-DJF1 p.376 de 10/06/2011).

1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
11. Apelação da parte autora parcialmente provida para declarar a inexigibilidade da exação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002133-20.2010.4.01.3809/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: LYDIA BOTTREL REIS E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ELIAS BOTTREL REIS
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500547
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5. No que tange à necessidade de cobrança da exação na redação original da Lei nº 8.212/91,
com a restauração da incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários,
ressalto que no julgamento do RE 596.177/RS, pela Sessão Plenária do col. STF, o em.
Ministro Relator decidiu que: "(...) conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base
para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo do produtor
rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de sua contribuição para a
COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de previsão constitucional para a base de
incidência da contribuição social trazida pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/91, a reclamar a
necessidade de instituição por meio de lei complementar." (RE 596177/RS; Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 01/08/2011; Tribunal Pleno; publicação: DJe-165 DIVULG 26-08-2011 PUBLIC 29-08-2011 EMENT VOL-02575-02 PP-00211 RT v. 101, n. 916,
2012, p. 653-662). (sublinhei)
6. No entanto, o reconhecimento da inconstitucionalidade dos diplomas em análise se deu em
virtude da exação tributária incidente sobre a comercialização da produção rural do empregador rural, pessoa natural.
9. No caso concreto, embora o juízo de 1º grau tenha concedido, no total, prazo superior a 6
(seis) meses para que o autor trouxesse aos autos prova de sua condição de produtor e
empregador rural, ele não o fez.
10. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0002349-72.2010.4.01.3811/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: EGIDIO BRAGA DO COUTO
ADVOGADO
: ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE DIVINOPOLIS - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
6. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500548

7. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
8. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial desprovidas.
9. Apelação da parte autora parcialmente provida tão-somente para afastar a repristinação da
legislação anterior que determinava a incidência da contribuição sobre a folha de salários
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial e dar parcial provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006723-34.2010.4.01.3811/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: IRACI SILVA
ADVOGADO
: SAULO RESENDE E OUTRO(A)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE DIVINOPOLIS - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
6. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
7. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
8. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial desprovidas.
9. Apelação da parte autora parcialmente provida tão-somente para afastar a repristinação da
legislação anterior que determinava a incidência da contribuição sobre a folha de salários
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial e dar parcial provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

548

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
2- Ausência de demonstração de qualquer ilegalidade nos critérios de correção da prova, bem
como dos conhecimentos exigidos dos candidatos, devendo ser ressaltado que todos os pontos
abordados no recurso administrativo do apelante foram analisados, sendo que alguns não
foram pontuados por ausência de abordagem de aspectos considerados fundamentais pela
banca examinadora.
3- Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0002869-47.2010.4.01.4000
APELAÇÃO CÍVEL N. 2010.40.00.000929-8/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO PIAUI OAB/PI
PROCURADOR
: ANTONIO WILSON SOARES DE SOUSA
APELADO
: MARIA IVANI PEREIRA PIAUILINO
ADVOGADO
: ADRIANA CELIA PEREIRA DE CARVALHO E OUTRO(A)
EMENTA
ADMINISTRATIVO. OAB. CRITÉRIOS DE CORREÇÄO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
AVERIGUAÇAO PELO PODER JUDICIÁRIO. PREDEDENTES DESTA CORTE.
1- Não cabe ao Poder Judiciário examinar o critério de formulação e avaliação de provas e
tampouco das notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da
legalidade do procedimento administrativo, isto é, à verificação da legalidade do procedimento
administrativo pela comissão responsável. Precedentes: Numeração Única: AMS 005115139.2011.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Convocado: JUIZ FEDERAL ARTHUR PINHEIRO
CHAVES (CONV.). Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 450. Data
Decisão: 18/06/2013 e Numeração Única: AMS 0003782-15.2012.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA. Publicação: 20/09/2013 e-DJF1 P. 664. Data Decisão:
23/08/2013.
2- Ausência de demonstração de qualquer ilegalidade nos critérios de correção da prova, bem
como dos conhecimentos exigidos dos candidatos, devendo ser ressaltado que todos os pontos
abordados no recurso administrativo do apelante foram analisados, sendo que alguns não
foram pontuados por ausência de abordagem de aspectos considerados fundamentais pela
banca examinadora.
3- Apelação a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007743-75.2010.4.01.4000/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: JANIR ANTONIO DEZORDI
ADVOGADO
: JAIME RICARDO RAUPP E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002542-84.2010.4.01.3812/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: LEONARDO MOREIRA LEAL
ADVOGADO
: VALERIA REGINA FERRAO E FERREIRA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
6. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
7. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a inexigibilidade da exação
da contribuição até que legislação superveniente, de natureza Complementar, com espeque na
Emenda Constitucional n. 20/98, substitua o art. 25 da Lei 8.212/91.
8. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida, apenas para que seja observada a
prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0024640-90.2010.4.01.3900/PA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ADEMIL LOPES GOUVEA JUNIOR
ADVOGADO
: ELSON JUIOR E OUTRO(A)
APELADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO PARA OAB/PA
ADVOGADO
: CYNTHIA DE NAZARÉ PORTILHO ROCHA E OUTRO(A)
EMENTA
ADMINISTRATIVO. OAB. CRITÉRIOS DE CORREÇÄO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
AVERIGUAÇAO PELO PODER JUDICIÁRIO. PREDEDENTES DESTA CORTE.
1- Não cabe ao Poder Judiciário examinar o critério de formulação e avaliação de provas e tampouco
das notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do
procedimento administrativo, isto é, à verificação da legalidade do procedimento administrativo pela
comissão responsável. Precedentes: Numeração Única: AMS 0051151-39.2011.4.01.3400 / DF;
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Convocado: JUIZ FEDERAL ARTHUR PINHEIRO CHAVES (CONV.). Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 450. Data Decisão: 18/06/2013 e Numeração
Única: AMS 0003782-15.2012.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA.
Publicação: 20/09/2013 e-DJF1 P. 664. Data Decisão: 23/08/2013.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500549
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2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo contribuinte
por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o transfere para o
contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas
as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, apenas para que seja observada a
prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018717-74.2010.4.01.4000/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO
ADVOGADO
: LUIS CINEAS DE CASTRO NOGUEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO PIAUI - OAB/PI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. OAB. CRITÉRIOS DE CORREÇÄO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
AVERIGUAÇAO PELO PODER JUDICIÁRIO. PREDEDENTES DESTA CORTE.
1- Não cabe ao Poder Judiciário examinar o critério de formulação e avaliação de provas e tampouco
das notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do
procedimento administrativo, isto é, à verificação da legalidade do procedimento administrativo pela
comissão responsável. Precedentes: Numeração Única: AMS 0051151-39.2011.4.01.3400 / DF;
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Convocado: JUIZ FEDERAL ARTHUR PINHEIRO CHAVES (CONV.). Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 450. Data Decisão: 18/06/2013 e Numeração
Única: AMS 0003782-15.2012.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA.
Publicação: 20/09/2013 e-DJF1 P. 664. Data Decisão: 23/08/2013.
2- Ausência de demonstração de qualquer ilegalidade nos critérios de correção da prova, bem
como dos conhecimentos exigidos dos candidatos, devendo ser ressaltado que todos os pontos
abordados no recurso administrativo do apelante foram analisados, sendo que alguns não
foram pontuados por ausência de abordagem de aspectos considerados fundamentais pela
banca examinadora.
3- Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001221-26.2010.4.01.4002/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ARNALDO DE FREITAS MIRANDA-ME
ADVOGADO
: FAMINIANO ARAUJO MACHADO E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
11. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a inexigibilidade da exação
e a repetição do indébito nos últimos cinco anos.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0009401-37.2010.4.01.4000/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: E C B ROCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LUCAS ALVES VILAR E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E/OU
COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500550
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1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002159-15.2010.4.01.4101/RO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CLAUDIO CONCEICAO COIMBRA
ADVOGADO
: ANA PAULA MORELLI DE SALES
APELADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADVOGADO
: MAX ROLIM
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003539-73.2010.4.01.4101/RO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALINDO GRAVE
ADVOGADO
: WATSON MUELLER E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500551

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002372-68.2011.4.01.0000/MG
Processo Orig.: 0089814-55.2010.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: CARDIESEL LTDA
ADVOGADO
: RENATA MOLISANI MONTEIRO E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0004191-43.2011.4.01.3200/AM
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO AMAZONAS - OAB/AM
ADVOGADO
: ANTONIO FABIO BARROS DE MENDONCA
APELADO
: AGUINALDO PEREIRA DIAS
ADVOGADO
: ARIJONES BONFIM DA SILVA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DA CONTA DO PIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE
JANEIRO/89 E ABRIL/90. AÇÃO AJUIZADA EM 2011. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA..
1. Nos termos do entendimento firmado nesta Turma, O PIS/PASEP tem caráter tributário e não
guarda paridade com o FGTS ou com as cadernetas de poupança. Precedente: AC 000151265.2006.4.01.0838. Sétima Turma. Relator: Luciano Tolentino Amaral.
2. A prescrição, no caso dos autos, é quinquenal, em virtude do disposto no artigo 1° do
Decreto-Lei 20.910/32: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
3 - Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012230-08.2011.4.01.3304/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI
APELADO
: ED CARLOS SANTA CRUZ DE JESUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CONSELHO PROFISSIONAL FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DO VALOR DAS ANUIDADES POR RESOLUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSÃO "FIXAR" DO ART. 2º DA LEI N. 11.000/2004 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A Corte Especial, em julgamento realizado em 31/07/2014, declarou a inconstitucionalidade
da expressão "fixar" contida no art. 2º da Lei n. 11.000/2004: 'Fixada de maneira definitiva a
natureza tributária das contribuições anuais, nos termos da Constituição Federal, conclui-se
que estas somente devem ser instituídas ou majoradas por lei e não por resolução. Portanto,
verifica-se, de fato, que a delegação concedidas aos conselhos profissionais pelo art. 2º da Lei
n. 11.000/2004, para fixar as contribuições anuais, não encontra guarida constitucional, visto
que somente a União é competente para instituir tributos' (TRF1, Arguição de Inconstitucionalidade n. 2008.36.00.002875-1/MT, Corte Especial, Rel. Des. Fed. NOVÉLY VILANOVA
DA SILVA RES, julg. em 31/07/2014).
2. Apelação não provida.
3. Peças liberadas pelo Relator, emBrasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região,Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002013-76.2011.4.01.3312/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DA BAHIA - CRMV/BA
PROCURADOR
: THIAGO MATTOS DA SILVA
APELADO
: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA REGIONAL DE IRECE LTDA - COPIRECE
ADVOGADO
: FRANCES VIDAL DE FREITAS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE
TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE
MEDICINA.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. OAB. CRITÉRIOS DE CORREÇÄO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
AVERIGUAÇAO PELO PODER JUDICIÁRIO. PREDEDENTES DESTA CORTE.
1- Não cabe ao Poder Judiciário examinar o critério de formulação e avaliação de provas e tampouco
das notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do
procedimento administrativo, isto é, à verificação da legalidade do procedimento administrativo pela
comissão responsável. Precedentes: Numeração Única: AMS 0051151-39.2011.4.01.3400 / DF;
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Convocado: JUIZ FEDERAL ARTHUR PINHEIRO CHAVES (CONV.). Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 450. Data Decisão: 18/06/2013 e Numeração
Única: AMS 0003782-15.2012.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA.
Publicação: 20/09/2013 e-DJF1 P. 664. Data Decisão: 23/08/2013.
2- Ausência de demonstração de qualquer ilegalidade nos critérios de correção da prova, bem
como dos conhecimentos exigidos dos candidatos, devendo ser ressaltado que todos os pontos
abordados no recurso administrativo do apelante foram analisados, sendo que alguns não
foram pontuados por ausência de abordagem de aspectos considerados fundamentais pela
banca examinadora.
3- Apelação a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0039637-98.2011.4.01.3300/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 3A REGIAO BA/SE
ADVOGADO
: LILIAN NASCIMENTO CUNHA
APELADO
: ANA RITA VALVERDE DOREA
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 3A REGIAO BA/SE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001451-91.2011.4.01.3304/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: JOEL FRANCISCO ALVES
ADVOGADO
: JOSE MAURICIO MACHADO DE ARAUJO E OUTRO(A)
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500552
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1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços
de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias de
cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais
de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006141-69.2011.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MARIA LEONOR DA COSTA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500553

5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009088-96.2011.4.01.3400/DF
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
RUBINALDO JOSE DA SILVA - ESPOLIO E OUTROS(AS)
ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
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6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato su
perveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020103-62.2011.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RENATA ARAUJO HENRIQUES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: ARLETE APARECIDA FIORIN ANGELO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500554

ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 002223155.2011.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 222315520114013400
RELATOR(A)
APELANTE
PROCURADOR
APELADO

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ECT DE SAO JOSE DO RIO PRETO - SP E REGIAO
ADVOGADO
: BRUNO BORGES LIMA DAMAS E OUTROS(AS)
APELADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
ADVOGADO
: EDUARDO LUIS SOUZA ATHAYDE NUNES E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ECT DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP E REGIÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 291/305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SINDICATO-AUTOR - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - APLICAÇÃO DO ART. 100 DA CF - REGIME DE PRECATÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Quanto à aplicação do art. 100, da CF/88, ressalte-se que, em relação ao pagamento do
indébito, já decidiu esta Corte que: "O julgado nada alterou na sistemática de que, em sua
execução, o pagamento de quantia certa, qualquer que seja o nome que se lhe dê (estorno,
repetição, devolução, reposição etc.), pela Fazenda nacional (ou Tesouro Nacional ou União
Federal ou Fazenda Pública etc.), se fará por precatório e após o trânsito em julgado." (EDAC
0020326-25.2005.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.295 de 16/09/2011).
5. Embargos de Declaração do Sindicato-autor acolhidos, com efeitos infringentes, para que
seja observado o regime de precatório (art. 100 da CF/88) para pagamento dos valores
devidos. Embargos de declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher,
com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração do Sindicato-Autor e rejeitar os Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator

554

:
:
:
:

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035638-31.2011.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CLODOALDO KERPE DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APELADO
: BENEDITO TOLEDO NETO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de
ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente especial
eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo as planilhas da executada
presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo" (e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o
que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0040249-27.2011.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ARAMIS LAZARO MARCHESI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA
APELADO
: MAURO LUIZ DOS SANTOS BONONE
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500555

EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0040274-40.2011.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ELSON MIGUEL PESSOA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: IVO EVANGELISTA DE AVILA
APELADO
: JOAO RODINI LUIZ
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO - IRRF SOBRE FRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS HAVIDAS ENTRE 1989/1995 - CONTRIBUIÇÕES NA INATIVIDADE
- COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO/ABATIMENTO) DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES (AJUSTES ANUAIS/DIPF) - PLANILHAS DA EXECUTADA.
1 - Em sede de execução de sentença o princípio maior a ser cultuado é do máximo respeito
ao título, ao qual se alia o da vedação ao enriquecimento sem causa, tanto mais se executado
ente público, pela indisponibilidade do seu patrimônio (público).
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3. O STJ entende que, em determinadas situações, a ausência da notificação da cessão de
crédito não implica em invalidade da cessão de crédito, mas em duas outras conseqüências: a)
validade de eventual pagamento realizado pelo devedor em face do primitivo credor; b) possibilidade de o devedor opor em face do cessionário as exceções pessoais que detém contra
o cedente. Precedentes.
4. Apelação da Eletrobrás de que não se conhece. Apelação da FN não provida.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 5 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NÃO CONHECER da apelação da Eletrobrás e NEGAR PROVIMENTO à
apelação da FN por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 5 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
0043791-53.2011.4.01.3400/DF - Processo na Origem: 437915320114013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MAPA SA IND DE EQUIPAMENTO ALIMENTARES
ADVOGADO
: ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA E OUTROS(AS)
APELADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: ARIELTON DIAS DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: MAPA SA IND DE EQUIPAMENTO ALIMENTARES
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 416/420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
1. Observa-se que a parte autora opõe segundos embargos de declaração contra a mesma
decisão.
2. Frise-se, pois, que o prazo prescricional se consumou em 30/06/2010, ou seja, cinco anos
após a 143ª AGE, que efetuou a conversão em ações dos últimos créditos do empréstimo
compulsório. Assim, as assembléias gerais posteriores àquela AGE não podem ser utilizadas
para fins de reabertura do prazo prescricional.
3. Enfim, a tese da embargante não foi acolhida no acórdão relatado pela eminente Ministra
Eliana Calmon, no precedente julgado sob o regime dos recursos repetitivos.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0058908-84.2011.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 589088420114013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: ENA DE ARAUJO GALVAO
ADVOGADO
: JOAO PAULO PINTO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 139/147
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).

2 - Para fins do exame da prescrição/decadência da restituição tributária do IRRF sobre a
complementação, o termo "a quo" é a data de início de percepção do benefício, mas só atinge
as parcelas anteriores ao qüinqüênio (trato sucessivo), não o fundo do direito em si.
3 - Se ausente manifestação expressa em contrário no titulo executado, os valores repetendos
são equivalentes apenas àqueles recolhimentos vertidos pelos autores no período de JAN 1989
a 26 DEZ 1995, vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei nº 7.713/88, na condição de ativos, ou seja,
anteriormente às suas aposentações, pois a isenção aludida na Lei nº 7.713/88 se referia às
contribuições pessoais "para concessão" do benefício, não às eventuais contribuições pagas
após a aposentadoria/pensão "para sua manutenção" (que em nada repercutem no valor do
benefício em si), tanto que a jurisprudência remete à não tributação da complementação na
exata medida de correspondência ou eqüipolência entre "contribuições" (pessoais entre
1989/1995) e "benefício" (relação que não há quanto às contribuições da inatividade). E concedido o benefício complementar antes de JAN/1989 não há valor a executar (ensejando a
extinção da execução no ponto). Precedente: TRF1/S4.
4 - Cabível, inclusive em sede de Embargos à Execução de Sentença, a compensação (dedução/abatimento), no montante executado, dos valores já restituídos nas anteriores declarações de ajuste anual de IRPF, porque questão resolvida pelo STJ (REsp nº 1.001.655/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, S1, DJe de 30/03/2009) sob os ditames do art. 543-C/CPC, o que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos análogos, detendo
as planilhas da executada presunção relativa de verdade, como "ato administrativo enunciativo"
(e.g.: REsp nº 1.098.728/DF), o que carreia aos exeqüentes o ônus de, se e quando, contraditá-las."
5 - A compreensão da extensão do provimento do recurso (dispositivo) se baliza pelo pedido
nele formulado (pretensão de reforma), que atrai a aplicação isolada ou conjunta dos itens 3 e
4 desta ementa.
6 - A solução da apelação - fato ulterior - dispensa o conhecimento e o exame do eventual
agravo retido porventura interposto, se, como no caso, os temas debatidos em ambos são os
mesmos, tanto mais se, afinal, provido o recurso maior, o que ensejará, ao fim e ao cabo, como
natural conseqüência, o refazimento oportuno em si dos cálculos pela Contadoria, derruindo
qualquer utilidade prática do agravo retido, que se tem, assim, por inexistente (por fato superveniente que o tornou sem utilidade residual alguma).
7 - Apelação provida.
8 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0041778-81.2011.4.01.3400/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS E
OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ARIELTON DIAS DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CRISTIANE BERGER GUERRA RECH E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE
ENERGIA ELÉTRICA - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - VALIDADE DA CESSÃO.
1. Não se conhecer de apelação que verse matéria dissociada da decidida na sentença
recorrida.
2. A jurisprudência tem admitido a cessão de crédito na presente hipótese sob o fundamento de
que inexiste qualquer vedação legal à cessão de créditos de empréstimo compulsório sobre
energia elétrica, de modo que, realizado esse negócio jurídico, transferem-se ao cessionário os
direitos relativos ao crédito até então de titularidade do cedente, acarretando, em consequência, a legitimação do cessionário para o feito. Precedente: AgRg no REsp 1094429/RJ, T2,
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 4.11.2009.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500556
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ma,e-DJF1 p.288 de 23/09/2011; AC 2007.34.00.018064-0/DF, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Oitava Turma,e-DJF1 p.344 de 20/11/2009 e AC
2002.34.00.040690-7/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Conv. Juiz
Federal Rafael Paulo Soares Pinto (conv.), Sétima Turma,DJ p.61 de 29/09/2006).
7. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01), exigência que também alcança as situações em que o STF já tenha declarado a
inconstitucionalidade de tributo/contribuição. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 739.039/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ
06/12/2007 p. 301).
8. Possibilidade de compensação somente com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos da Lei nº 11.457/07, art. 26, parágrafo único.
9. A compensação poderá se dar com parcelas vencidas e vincendas relativas a contribuições
previdenciárias: AMS 2009.36.00.003994-0/MT, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino
Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.184 de 21/05/2010.
10. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso,
levando-se em conta o período da restituição do indébito, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável
a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art.
39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
11. No concernente à limitação da compensação aos limites percentuais estabelecidos pelas
Leis 9.032/95 e 9.129/95, que alteraram o art. 89, § 3º, da Lei 8.212/91 (30%), quanto às
contribuições previdenciárias arrecadadas pelo INSS, é verdade que "...a partir do julgamento
do REsp 796.064/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 10.11.08), a eg. Primeira Seção consolidou o
entendimento de que a compensação do indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de inconstitucionalidade da exação, submete-se às limitações impostas pelas Leis
9.032/95 e 9.129/95. Precedentes". (AgRg nos EREsp 830.268/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Todavia, o pleito de
compensação ofertado ocorreu em julho/2013. A revogação do § 3º, do art. 89, da Lei n.
8.212/91 aconteceu com a Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de
maio de 2009, que entrou em vigor na data de sua publicação.
12. Nessa linha de raciocínio, considerando que o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito
do art. 543-C do CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao
ajuizamento da demanda (AC 0032143-52.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.131 de 03/05/2010), deve ser afastada a
limitação ao caso em tela, haja vista que a ação foi ajuizada posteriormente à revogação do §3º
do art. 89 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009.
13. Condenação da Fazenda Nacional ao pagamento da verba honorária fixada nos termos do
§ 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.
14. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelo da Fazenda Nacional prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação da parte autora e julgar prejudicado o apelo da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0004625-05.2011.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 46250520114013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADO
: ERLANE MARQUES
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - CESSÃO DE DIREITOS DE PRECATÓRIO ORIGINÁRIO DA JUSTIÇA
TRABALHISTA - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A autora ajuizou a presente ação com o objetivo de ver compensados seus débitos fiscais
com o precatório n. 292/97, originário da reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores Federais da Previdência e Saúde do Estado do Rio Grande do Norte - SINDEPREVIS/RN, em face da Fundação Serviços da Saúde Pública - FSESP, incorporada pela
Fundação Nacional de Saúde, que possui personalidade jurídica própria, inconfundível com a
pessoa jurídica de direito público da União. Portanto, não são oponíveis à Fazenda Nacional no
trâmite de seus executivos fiscais.

2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0070304-58.2011.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 703045820114013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS
ADVOGADO
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. FOLHA DE SALÁRIOS. QUINZE
PRIMEIROS DIAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. Quanto à matéria de fundo, é indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores pagos pela empresa ao segurado empregado durante os 15 primeiros dias que antecedem a concessão de auxílio-doença e/ou auxílio-acidente, uma vez que tal verba, por não
consubstanciar contraprestação a trabalho, não tem natureza salarial. Diretriz pretoriana consolidada no c. STJ e neste Tribunal.
3. O STF tem entendido que o adicional de 1/3 de férias não integra o conceito de remuneração, não havendo, pois, incidência de contribuição previdenciária. Precedentes: STF,
AI-AgRg nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, in DJU 30.03.2007; AGA 2007.01.00.0009356/AM, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, 8ª T., in DJ 18/07/2008; AC
1998.35.00.007225-1/GO, Rel. Conv. Juiz Fed. Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de
20/06/2008; AG nº 2008.01.00.006958-1/MA; Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJ de 20/06/2008, p.208.
4. No que diz respeito ao salário-maternidade, o eg. STJ já decidiu que "...tem natureza salarial
e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária" (in RESP 215476, rel. Min. Garcia
Vieira, 1ª Turma).
5. Há a incidência da contribuição previdenciária no que tange às férias. Veja-se: "Cabível a
incidência de contribuição previdenciária sobre férias" (in AG nº 2007. 01.00.037564-7/DF, Rel.
Conv. Juiz Fed. Rafael Paulo Soares Pinto, 7ª T., in DJ de 09/11/2007).
6. Firmou-se no Colendo STJ e nesta Corte entendimento no sentido da legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre horas extras dos empregados regidos pela CLT.
(AgRg no Ag 1330045/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010,
DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 1178053/BA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 19/10/2010; REsp 1149071/SC, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010; AMS
0043837-40.2010.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima TurEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500557
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7. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
8. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
9. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
10. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.
363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação
de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da
isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício
material na Lei n. 10.256/2001.
11. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0000263-48.2011.4.01.3503/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RENATA NASCIMENTO LEAO
ADVOGADO
: FLAVIO FURTUOSO DA SILVA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - REPRISTINAÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA - REMESSA OFICIAL: TIDA POR INTERPOSTA.
1. Remessa oficial tida por interposta (art. 475, I, do CPC), porquanto há outras questões
circundantes, não relacionadas com a matéria principal, que necessitam de análise.
2. Em se tratando de ação meramente declaratória, não há que se falar em prescrição, haja
vista que não há pedido de repetição do indébito.
3. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
4. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
5. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).

2. A jurisprudência desta Corte, na esteira da diretriz fixada pelo STJ, tem entendimento
pacificado de que não são oponíveis à Fazenda Pública créditos provenientes de precatório de
outros entes Federados, como é o caso dos autos que trata de crédito oriundo de precatório do
Estado de Rondônia (AG 2004.01.00.059582-4/RO, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim de Sousa, Oitava Turma, DJ p.155 de 07/12/2007 e AGA 002891470.2004.4.01.0000/RO, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1
p.419 de 07/05/2010).
3. "Os direitos em questão não pertenciam originariamente à executada, que os adquiriu
mediante escritura pública de cessão de direitos, e tais créditos podem ter sido cedidos
concomitantemente a diversas pessoas." (REsp nº 951.976/RS - Relator Ministro Luiz Fux STJ - Primeira Turma - UNÂNIME - DJe 12/5/2008).
4. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0023865-77.2011.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GUMERCINO MARTINS FERRO
ADVOGADO
: GUMERCINO MARTINS FERRO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
2. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
3. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
4. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
5. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
6. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500558
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4. No AgRg no REsp n. 1119692/RS, aliás, o Relator, Min. Benedito Gonçalves, esclarece que
a extinção da contribuição ao Funrural não afasta a exação prevista na Lei n. 8.870/94, devida
pelas empresas produtoras rurais, sobre a comercialização da produção.
5. Na hipótese vertente, não se trata de pessoa natural, mas sim de pessoa jurídica, sendo
devida a exação questionada.
6. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001433-55.2011.4.01.3600/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
ADVOGADO
: JUSSARA FRANCA DA SILVA MENDES E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195,
I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da autora parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0003038-36.2011.4.01.3600/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO MATO
GROSSO - OAB/MT
PROCURADOR
: MARCONDES RAI NOVACK
APELADO
: AMADO FRANCO
ADVOGADO
: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - MT

6. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
7. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
8. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
9. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
10. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
11. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.
363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação
de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da
isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício
material na Lei n. 10.256/2001.
12. Não há que se falar em repristinação da exigibilidade da contribuição previdenciária ao
FUNRURAL dos empregadores rurais pessoas físicas, em relação ao período em que a contribuição foi considerada Inconstitucional, porquanto a determinação que previa a incidência da
contribuição previdenciária sobre a "folha de salários", com base na receita bruta da comercialização (redação original da Lei n. 8.212/91), restou nulificada.
13. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta, não
providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial, tida por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0003049-65.2011.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 30496520114013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: AGROPECUARIA VAN ASS LTDA
ADVOGADO
: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. LEI N. 8.870/94. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA.
1. Preambularmente, verifica-se que a autora, Agropecuária Van Ass Ltda, é pessoa jurídica
produtora rural (empresa agropastoril), sujeita, portanto, ao recolhimento da Contribuição Previdenciária destinada ao FUNRURAL, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da respectiva produção.
2. A Corte Especial deste Tribunal, por maioria, manteve o entendimento de que carece de
base legal e constitucional a exigência da contribuição social sobre a produção rural, da parte
do produtor pessoa física, ao contrário do que ocorre com a pessoa jurídica (art. 25 da Lei
8.870/1994, com a redação da Lei 10.256/2001) - AGRSES 0029131-06.2010.4.01.0000/MT.
3. Conforme pacificado nesta instância e na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça, a contribuição ao Funrural incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais foi
extinta a partir da vigência da Lei n. 8.213/91. Nada obstante, em seguida foi instituída outra
contribuição - que não se confunde com a do Funrural -, devida pelas empresas produtoras
rurais sobre o valor da comercialização de sua produção, por meio da Lei n. 8.870/94. Essa
cobrança subsiste até hoje, amparada na redação conferida pela Lei n. 10.256/01.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500559
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0000674-88.2011.4.01.3601/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: IVANILDO JOSE RODRIGUES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA TURMA.
1. Não recolhidas as custas iniciais, apesar de regularmente intimado o exeqüente, deve ser
extinto o processo sem exame do mérito, com o conseqüente cancelamento da distribuição
(art. 257, CPC).
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Turma, os advogados dos conselhos de fiscalização profissional não gozam da mesma prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores federais, ante a inexistência de previsão legal. Precedente: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 19/07/2013 e-DJF1 P.
1020. Data Decisão: 01/07/2013.
3. Na hipótese dos autos, observo que o exeqüente foi regularmente intimado e não recolheu
as custas iniciais conforme determinado pelo MM. Juiz a quo.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000675-73.2011.4.01.3601/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: SANDRO ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA TURMA.
1. Não recolhidas as custas iniciais, apesar de regularmente intimado o exeqüente, deve ser extinto o
processo sem exame do mérito, com o conseqüente cancelamento da distribuição (art. 257, CPC).
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Turma, os advogados dos conselhos de fiscalização profissional não gozam da mesma prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores federais, ante a inexistência de previsão legal. Precedente: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 19/07/2013 e-DJF1 P.
1020. Data Decisão: 01/07/2013.
3. Na hipótese dos autos, observo que o exeqüente foi regularmente intimado e não recolheu
as custas iniciais conforme determinado pelo MM. Juiz a quo.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002835-65.2011.4.01.3603/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: JEAN CARLO CARPENEDO
ADVOGADO
: GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO
DO ART. 515, §3º, CPC. CRITÉRIOS DE CORREÇÄO DE PROVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇAO PELO PODER JUDICIÁRIO.
PREDEDENTES DESTA CORTE.
1. Consoante disposto nos arts. 128 e 460 do CPC, o juiz está adstrito aos limites da causa, os
quais são determinados pelo pedido da parte. Assim, é nula a sentença que decide questão
diversa da deduzida na inicial. Sentença anulada, por estar caracterizado o julgamento extra
petita. Cabível o julgamento do mérito, com fulcro no art. 515, § 3º, do CPC (causa madura).
2. Não cabe ao Poder Judiciário examinar o critério de formulação e avaliação de provas e
tampouco das notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da
legalidade do procedimento administrativo, isto é, à verificação da legalidade do procedimento
administrativo pela comissão responsável. Precedentes: Numeração Única: AMS 005115139.2011.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Convocado: JUIZ FEDERAL ARTHUR PINHEIRO
CHAVES (CONV.). Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 450. Data
Decisão: 18/06/2013 e Numeração Única: AMS 0003782-15.2012.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA. Publicação: 20/09/2013 e-DJF1 P. 664. Data Decisão:
23/08/2013.
2- Ausência de demonstração de qualquer ilegalidade nos critérios de correção da prova, bem
como dos conhecimentos exigidos dos candidatos, devendo ser ressaltado que todos os pontos
abordados no recurso administrativo do apelante foram analisados, sendo que alguns não
foram pontuados por ausência de abordagem de aspectos considerados fundamentais pela
banca examinadora.
3- Apelação provida para reconhecer a nulidade da sentença. No mérito, nos termos do
disposto no art. 515, §3º do CPC, denego a segurança requerida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação para anular a sentença e no
mérito, nos termos do art. 515, §3º, CPC, denegar a segurança requerida.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000656-67.2011.4.01.3601/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: GARCIA BRITO LTDA
APELADO
: JOSE APARECIDO SIMAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA TURMA.
1. Não recolhidas as custas iniciais, apesar de regularmente intimado o exeqüente, deve ser
extinto o processo sem exame do mérito, com o conseqüente cancelamento da distribuição
(art. 257, CPC).
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Turma, os advogados dos conselhos de fiscalização profissional não gozam da mesma prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores federais, ante a inexistência de previsão legal. Precedente: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 19/07/2013 e-DJF1 P.
1020. Data Decisão: 01/07/2013.
3. Na hipótese dos autos, observo que o exeqüente foi regularmente intimado, via AR, e não
recolheu as custas iniciais conforme determinado pelo MM. Juiz a quo.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500560
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
11. Apelação da Fazenda Nacional desprovida.
12. Apelação da parte autora provida para reconhecer a inexigibilidade da exação e a repetição
do indébito nos últimos cinco anos.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e dar
provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500561

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000060113.2011.4.01.3700/MA
Processo na Origem: 6011320114013700
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: RAIMUNDO SOARES RABELO FILHO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: EDNA MARIA PEREIRA RAMOS E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 197/208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0012659-48.2011.4.01.3700/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MUNICIPIO DE PARAIBANO
ADVOGADO
: JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE PARAIBANO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
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4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 006599203.2011.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 659920320114013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: CELESTE MARIA COSTA
ADVOGADO
: MADALENE SALOMAO RAMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - MG
EMBARGANTE
: UNIÃO FEDERAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 78/86
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011765-60.2011.4.01.3801/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: LUIZ FERNANDO AZEVEDO PINTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
1. A Execução Fiscal não é o meio próprio para a cobrança de benefício previdenciário
recebido indevidamente porque não se subsume no conceito de dívida ativa (art. 1º da Lei n.
6.830/80), pois a ele falta requisito essencial, que é a certeza e liquidez do crédito (arts. 2 e 3º
da Lei n. 6.830/80, c/c art. 39, §2º, da Lei n. 4.320/64).
2. Apelação não provida.
3. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0017119-78.2011.4.01.3700/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHAO - MA
PROCURADOR
: JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHAO - MA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 006034005.2011.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 603400520114013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - MG
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.425/435.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500562
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0001684-43.2011.4.01.3804/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MUNICIPIO DE PASSOS - MG
PROCURADOR
: CLAUDIO NUNES GOLGO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0001917-31.2011.4.01.3807/MG
Processo na Origem: 19173120114013807
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: ALDEMIRO JOSE DA SILVA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: KALIANA SILVEIRA SOARES OLIVEIRA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE
MONTES CLAROS - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE
RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE INTEGRAL RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇAS DE DIÁRIAS
DE VIAGEM E SEUS REFLEXOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PRECEDENTE
DO STJ.
1. As diárias de viagem, até o limite de 50% da remuneração, não integram o salário de
contribuição e, portanto, nesse caso, não há incidência da contribuição previdenciária sobre
elas, desde que obedecido tal limite. Há que se demonstrar, todavia, que os valores a título de
diárias não eram pagos habitualmente, sob pena de se descaracterizar sua natureza indenizatória, não importando, em tal hipótese, nem mesmo se forem inferiores a 50% da remuneração. (Precedentes).
2. In casu, como bem salientou o juízo a quo: "havendo sentença trabalhista com trânsito em
julgado reconhecendo a incorporação ao salário das diárias recebidas pelo autor, fica desnaturada a sua condição de verba indenizatória, e justifica a configuração de efetivo acréscimo
patrimonial, a teor do art. 43 do CTN, sendo ainda legítima a incidência de contribuição
previdenciária, nos termos do art. 201, §11 da CF/88. Se é certo que os autores sofreram a
retenção do imposto de renda sob a verba que deixou de ter caráter indenizatório, beneficiaram-se do reflexo dela em férias 13º salário e FGTS, em razão da reconhecida natureza
salarial.".
3. Dessa forma, sendo as diárias de natureza salarial, as diferenças de diárias e seus reflexos
possuem a mesma natureza, por conseguinte incide a contribuição previdenciária. Da mesma
forma, as diárias e suas diferenças não sendo de natureza indenizatória, incide sobre elas o
imposto de renda por configurar aumento patrimonial, na forma do art. 43 do CTN.

ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL 0005752-42.2011.4.01.3802/MG
Processo na Origem: 57524220114013802
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: NELSON LUIS KRASTEL
ADVOGADO
: SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA
AFASTADA. ART. 515, § 3º, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR
RURAL, PESSOA NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF.
1.Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida na sentença afastada. A condição de produtor rural
empregador está demonstrada, por meio de juntada de documentos ao feito. Cabível o julgamento de mérito, com fulcro no art. 515, § 3º, do CPC.
2. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
3. Quanto à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, consolidou
entendimento no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, que deu nova
redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei
9.528/97), até que a legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional 20/98, venha a
instituir a contribuição. Entendeu-se que a incidência da referida exação sobre a comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa
ao princípio da isonomia e criação de nova fonte de custeio sem lei complementar.
4. Nessa linha, consignou aquela Excelsa Corte que: "... Considerando as exceções à unicidade de incidência de contribuição previstas nos artigos 239 e 240 das Disposições Constitucionais Gerais, concluiu-se que se estaria exigindo do empregador rural, pessoa natural, a
contribuição social sobre a folha de salários, como também, tendo em conta o faturamento, da
COFINS, e sobre o valor comercializado de produtos rurais (Lei 8.212/91, art. 25), quando o
produtor rural, sem empregados, que exerça atividades em regime de economia familiar, só
contribui, por força do disposto no art. 195, § 8º, da CF, sobre o resultado da comercialização
da produção. Além disso, reputou-se que a incidência da contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização pelo empregador rural, pessoa natural, constituiria nova fonte
de custeio criada sem observância do art. 195, § 4º, da CF, uma vez que referida base de
cálculo difere do conceito de faturamento e do de receita." ( - Informativo STF nº 573, 1º a 5 de
fevereiro de 2010. Proposta da União no sentido da modulação dos efeitos da decisão plenária
rechaçada pela Suprema Corte de Justiça Nacional.
5. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme entendimento firmado pela Sétima Turma desta e.
Corte, a Lei nº 10.256/2001 não teve o condão de "constitucionalizar" a exação questionada. (
AG 0006162-60.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Sétima Turma,e-DJF1 p.376 de 10/06/2011).
6. As quantias indevidamente recolhidas serão restituídas ao autor, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
7. Apelação provida, para superar a preliminar de ilegitimidade ativa acolhida na sentença. Nos
termos do art. 515, § 3º, do CPC, no mérito, pedido julgado parcialmente procedente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, e, no mérito, com fulcro no art. 515, § 3º, do CPC, julgar procedente em
parte o pedido, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500563
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0002461-07.2011.4.01.3811/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: JAIR CAMPIDELLI
ADVOGADO
: LUIS EDUARDO FREITAS DE VILHENA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE DIVINOPOLIS - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
6. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
7. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
8. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial desprovidas.
9. Apelação da parte autora parcialmente provida tão-somente para afastar a repristinação da
legislação anterior que determinava a incidência da contribuição sobre a folha de salários
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial e dar parcial provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002376-06.2011.4.01.3816/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CASA REGO LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ADALBERTO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

4. Assim, não se verifica ilegalidade na retenção do recolhimento na fonte do imposto de renda
e da previdenciária incidentes sobre tais valores.
5. Em relação aos juros de mora, indevida a incidência de imposto de renda, na hipótese de ser
a verba principal, a que se referem os juros, isenta ou fora do campo de incidência do imposto
de renda (tese em que o acessório segue o principal).
6. No caso concreto, devida a incidência da referida exação tributária sobre os juros de mora
decorrentes do pagamento de verbas relativas à Ação Trabalhista nº 000653-1991-072.
7. Desse modo, como visto, levando em conta de que as verbas reconhecidas em sentença
trabalhista, in casu, não possuem natureza indenizatória, mas de caráter remuneratório, incidem o imposto de renda e a contribuição previdenciária sobre os juros de mora.
8. Nesse diapasão, "(...) 1. Em 10.10.2012, ao julgar o REsp 1.089.720/RS, a Primeira Seção, por
maioria, nos termos do voto do Min. Rel. Mauro Campbell, firmou orientação no sentido da regra
geral, de que incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei
n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal, salvo (I) quando pagos no contexto de
despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não; e (II) nos casos
em que a verba principal é isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda, estendendose a isenção aos juros de mora mesmo quando na circunstância em que não há perda do emprego,
consoante a regra do "accessorium sequitur suum principale". 2. In casu, as verbas contidas na
condenação são: adicional de transferência, prevista no art. 469, § 3º, da CLT; horas extras, férias
gozadas, terço de férias gozadas, 13º salário, gratificação semestral e licença-prêmio. 3. Consoante
a jurisprudência da Segunda Turma, apenas os valores pagos a título de licença-prêmio não sofrem
tributação, conforme os termos da Súmula 136/STJ, verbis: "O pagamento de licença-prêmio não
gozada por necessidade de serviço não está sujeito ao imposto de renda". Quanto às demais verbas,
incide o imposto de renda sobre o principal e, bem assim, sobre os juros respectivos. Agravo regimental parcialmente provido." (AGRESP 201200078398, HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:08/02/2013 ..DTPB:.)
9. Apelo da parte autora não provido. Apelação da Fazenda Nacional provida em parte e
remessa oficial provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao apelo da parte autora, dar parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional
e dar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001779-55.2011.4.01.3810/MG
Processo na Origem: 17795520114013810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO
: TANIA REGINA MARINHO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARTH SANTIAGO BANDOLA DE OLIVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUTOR NÃO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
AUTOMOTOR OBJETO DA DEMANDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENA DE PERDIMENTO. AUTO
DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE ILEGAL DE MERCADORIAS IMPORTADAS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ART. 267, VI, DO CPC.
1. Estabelece o art. 267, VI, do CPC que é caso de extinção do processo sem exame do mérito
a carência da ação quando a parte não possui legitimidade para pleitear em juízo. Hipótese dos
autos, conforme documento do RENAVAM que comprova que o veículo em questão é de
propriedade de terceira pessoa.
2. A jurisprudência é assente no sentido de ser inadmissível o pedido de restituição de veículo
quando a parte autora não comprova ser o proprietário do veículo.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Apelação da Fazenda Nacional provida para
extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500564
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1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003731-45.2011.4.01.3818/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA/MG
PROCURADOR
: AMANDA ISTER NOGUEIRA RIBEIRO
APELADO
: EUMAR DA SILVA OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA TURMA.
1. Não recolhidas as custas iniciais, apesar de regularmente intimado o exeqüente, deve ser
extinto o processo sem exame do mérito, com o conseqüente cancelamento da distribuição
(art. 257, CPC).
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Turma, os advogados dos conselhos de fiscalização profissional não gozam da mesma prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores federais, ante a inexistência de previsão legal. Precedente: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 19/07/2013 e-DJF1 P.
1020. Data Decisão: 01/07/2013.
3. Na hipótese dos autos, observo que o exeqüente foi regularmente intimado e não recolheu
as custas iniciais conforme determinado pelo MM. Juiz a quo.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001569-22.2011.4.01.3901/PA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO PARA - CRMV/PA
PROCURADOR
: PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR
APELADO
: FABRICIO MOLINA PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. VALOR INFERIOR A QUATRO VEZES
O VALOR COBRADO ANUALMENTE. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A norma inserta no art. 8º da Lei 12.514/2011 consiste em uma nova condição processual a
ser observada pelos conselhos profissionais por ocasião do ajuizamento de execuções fiscais,
tendo em vista que foi imposto um limite mínimo de valor para que seja proposta uma ação de
execução fiscal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500565

2. O tema foi enfrentado recentemente pelas Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal
de Justiça que, ambas de forma unânime, entenderam pela aplicabilidade do aludido dispositivo aos processos em curso. Precedentes: (REsp 1374202/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013; e REsp 1383044/SC,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
14/08/2013).
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000310-83.2011.4.01.3903/PA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO PARA - CRMV/PA
PROCURADOR
: PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR
APELADO
: ESTRELA DO NORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. VALOR INFERIOR A QUATRO VEZES
O VALOR COBRADO ANUALMENTE. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A norma inserta no art. 8º da Lei 12.514/2011 consiste em uma nova condição processual a
ser observada pelos conselhos profissionais por ocasião do ajuizamento de execuções fiscais,
tendo em vista que foi imposto um limite mínimo de valor para que seja proposta uma ação de
execução fiscal.
2. O tema foi enfrentado recentemente pelas Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal
de Justiça que, ambas de forma unânime, entenderam pela aplicabilidade do aludido dispositivo aos processos em curso. Precedentes: (REsp 1374202/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013; e REsp 1383044/SC,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
14/08/2013).
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
REEXAME NECESSÁRIO N. 0050549-14.2011.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 93020006578
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AUTOR
: PAULO MARETH
ADVOGADO
: OSMAR GUALBERTO DE BRITO E OUTROS(AS)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BURITIS - MG
EMENTA
REMESSA OFICIAL - EMBARGOS À EF PROCEDENTES: CONFIRMAÇÃO.
1- Confirma-se a sentença, notadamente ante o fato, já sopesado pela sentença, de que, em
acórdão, transitado em julgado, a T7/TRF1 desconstituiu/anulou o débito executado (AC nº
2000.34.00.029165-1/DF):
"(...) - IRPF - CRÉDITOS DECORRENTES ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO - PARCELAS INDENIZATÓRIAS: NÃO-INCIDÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - (...).
..........................................................................................................
2 - O fato de os direitos trabalhistas serem reconhecidos perante a Justiça do Trabalho não altera a
natureza jurídica das verbas postuladas. À análise da incidência do IR é imprescindível identificar, do
total recebido, quais são as verbas indenizatórias e quais são as remuneratórias.
3 - Aviso prévio indenizado, multa de 40% sobre os depósitos de FGTS e férias não gozadas
constituem indenização. Da mesma forma, não incide o IRRF sobre a multa, revertida ao empregado, decorrente de descumprimento de obrigação trabalhista, no caso, por descumprimento de
Convenção Coletiva de Trabalho, porquanto também tem natureza indenizatória."
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2- Remessa oficial não provida.
3- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0063082-05.2011.4.01.9199/PI
Processo Orig.: 0000238-74.2002.8.18.0033
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: N R COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0001715-07.2012.4.01.3100/AP
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: SIND DOS EMPREG EM PROCESSAMENTO DE DADOS INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO
DO AMAPA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AP
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL EMPREGADOS CELETISTAS - 15 DIAS ANTERIORES AOS AUXÍLIOS DOENÇA/ACIDENTE
- TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - AVISO PRÉVIO INDENIZADO E O REFLEXO NO 13º - RE 566621/RS: APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA
QUINQUENAL PARA AÇÕES REPETITÓRIAS AJUIZADAS A PARTIR DE 09 JUN 2005.
1. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em
27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária
eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a decadência
qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500566

2. Não é devida contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao
empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem à concessão do auxílio-doença,
porque, sem contraprestação laboral, não tem natureza salarial.
3. O terço constitucional de férias, por não se incorporar ao salário, não sofre incidência da
contribuição previdenciária. Precedentes do STF (v.g.: AI-AgR n. 603.537/DF).
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento de horas extraordinárias integra
o salário de contribuição, em razão da natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à
incidência de contribuição previdenciária.
5. A T7/TRF1, em sua composição efetiva, fixou entendimento que a revogação pelo Decreto
n. 6.727, de 12 JAN 2009, do disposto na alínea "f" do inciso V do § 9º do art. 214 do Decreto
no 3.048, de 06 MAI 1999, que expressamente excetuava o aviso prévio com cumprimento
dispensado do salário-contribuição não alterou a natureza indenizatória desse aviso prévio com
cumprimento dispensado, permanecendo, ainda que não expressamente, excetuado do salário
de contribuição.
6. Indébitos corrigidos apenas pela taxa SELIC, que afasta correção monetária e juros de mora.
A repetição dos indébitos se fará após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e por
precatório (art. 100 da CF/88).
7. Apelações e remessa oficial não providas.
8. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO às apelações e à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 001207674.2012.4.01.3200/AM
Processo na Origem: 120767420124013200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: DIFAL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ARGENTA LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO BONATES LIMA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AM
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.374/383.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
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2. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
3. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 003511676.2012.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 351167620124013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVICO PUBLICO FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA - SINTSEF/BA
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 14A VARA - BA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 260/270
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0041618-31.2012.4.01.3300/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: EMPRESA BAIANA DE TAXI AEREO LTDA
ADVOGADO
: FABIO LUIS IZIDORO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O acolhimento da exceção de pré-executividade (conquanto modalidade atípica de defesa)
em execução fiscal induz a condenação da exeqüente em honorários advocatícios. Jurisprudência dominante no STJ.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012665-66.2012.4.01.3200/AM
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO NEVES MARX E OUTROS(AS)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS CELETISTAS - 15 DIAS ANTERIORES AOS AUXÍLIOS DOENÇA/ACIDENTE - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - ABONO DE FÉRIAS - AVISO
PRÉVIO INDENIZADO - RE 566621/RS: APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA QUINQUENAL PARA
AÇÕES REPETITÓRIAS AJUIZADAS A PARTIR DE 09 JUN 2005.
1. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em
27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária
eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
2. Não é devida contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao
empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem à concessão do auxílio-doença,
porque, sem contraprestação laboral, não tem natureza salarial.
3. O terço constitucional de férias, por não se incorporar ao salário, não sofre incidência da
contribuição previdenciária. Precedentes do STF (v.g.: AI-AgR n. 603.537/DF).
4. A T7/TRF1, em sua composição efetiva, fixou entendimento que a revogação pelo Decreto
n. 6.727, de 12 JAN 2009, do disposto na alínea "f" do inciso V do § 9º do art. 214 do Decreto
no 3.048, de 06 MAI 1999, que expressamente excetuava o aviso prévio com cumprimento
dispensado do salário-contribuição não alterou a natureza indenizatória desse aviso prévio com
cumprimento dispensado, permanecendo, ainda que não expressamente, excetuado do salário
de contribuição.
5. O auxílio-creche constitui-se numa indenização pelo fato de a empresa não manter em
funcionamento uma creche em seu próprio estabelecimento.
6. A Lei n.º 9.528, de 10 DEZ 1997 alterou o disposto no art. 144 da CLT, retirando de seu texto
a expressão: "e da previdência social". Sobre a verba recebida a título de abono de férias,
portanto, incide a contribuição previdenciária
7. Compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A/CTN), sob o crivo do Fisco, atendida a
legislação vigente à época da compensação, conforme entendimento do STJ (AgRg-EREsp nº
546.128/RJ), apenas com parcelas vencidas e vincendas de contribuições previdenciárias
(INSS) devidas pela autora, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007 afirma
inaplicável o art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previstas no art. 11, parágrafo único,
"a", "b" e "c", da Lei nº 8.212/91.
8. À compensação aplicável apenas a taxa SELIC, uma vez que os valores compensandos são
posteriores a JAN 1996.
9. Apelação da FN não provida. Remessa oficial, provida, em parte.
10. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação da FN e DAR PROVIMENTO, em parte,
à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000452-22.2012.4.01.3202/AM
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: V G MEDIM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA
DO(A) EXEQÜENTE - FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da execução.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500567
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O voto-condutor do acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante, como visto às fls. 222.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0004656-94.2012.4.01.3304/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONTEFLEX DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO
: DANIEL FARIAS HOLANDA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE FEIRA DE SANTANA - BA
EMBARGANTE
: CONTEFLEX DO NORDESTE LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso, obscuro ou contraditório sobre
que se deva pronunciar esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do
julgado, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. O voto condutor do acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a insurgência
das embargantes às fls. 208.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausentes os
vícios processuais alegados, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios da União (Fazenda Nacional) desprovidos.
7. Embargos declaratórios da autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos da autora e da União
(Fazenda Nacional).
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

2. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o art. 20, §4º,
do CPC, devem ser fixados, mediante juízo de equidade, com modicidade; observada, todavia,
a justa remuneração do advogado. No caso dos autos, a necessidade da executada de ter que
contratar advogado para se defender é causa suficiente para a condenação da exeqüente.
3. Apelação não provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, emBrasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região,Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001194-32.2012.4.01.3304/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI E OUTROS(AS)
APELADO
: HERCULES JOSE OLIVEIRA ARAUJO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI
Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA. COBRANÇA COM BASE NA LEI 4.886/65. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação na
fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4. A Lei 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, somente
após a alteração feita em 28/05/2010, pela Lei 12.246/10, autorizou os conselhos a fixar,
mediante resolução, os valores das anuidades devidas pelos representantes comerciais. Anteriormente a esta legislação, a matéria era regulada pela Lei 6.994/82, que foi expressamente
revogada em 05/07/94, pela Lei 8.906/94, art. 87.
5. Assim, inviável a cobrança de anuidades no período compreendido entre 05/07/94 e
27/05/2010, tendo em vista a ausência de amparo legal para a exação.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
REEXAME NECESSÁRIO N. 0003507-63.2012.4.01.3304/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: CASTELAO CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: MURILO BARRETO MATOS
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE FEIRA DE SANTANA - BA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500568
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000094138.2012.4.01.3306/BA - Processo na Origem: 9413820124013306
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MUNICIPIO DE JEREMOABO
PROCURADOR
: BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PAULO
AFONSO - BA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 278/295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004916-53.2012.4.01.3311/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CHOCOSUL DISTRIBUIDORA LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO ROCHA LOPES E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ISSQN E DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88,
ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - imposto retido pelo contribuinte
por obrigação legal, não é receita da empresa, sendo valor de titularidade do fisco municipal.
Ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa
jurídica', não pode ser considerado faturamento, e, portanto, não pode ser incluído na base de
cálculo de PIS ou COFINS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500569

3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação parcialmente provida para eximir a impetrante da inclusão do ICMS e do ISSQN na
base de cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006613-36.2012.4.01.3400/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MARILENE PEDROSA LEITE E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CLIMENE QUIRIDO FERREIRA SANTOS E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - INEXIGIBILIDADE - SERVIÇOS
TÉCNICOS PRESTADOS AO PNUD/UNESCO/ONU. ISENÇÃO RECONHECIDA. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO (STJ/S1, RESP N. 1.159.379/DF). - SENTENÇA MANTIDA.
1. "A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro Teori Albino
Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil
para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto n. 59.308/66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto n. 27.784/50, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de 'peritos de
assistência técnica', no que se refere a essas atividades específicas". (REsp n. 1.306.393/DF Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - STJ - Primeira Seção - UNÂNIME - DJe 07/11/2012.
Julgamento proferido, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.
08/2008, no Recurso Especial n. 1.159.379/DF, em 24/10/2012 (Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª
Seção - DJE 07/11/2012.)
2. No caso, ficou devidamente comprovado que a retenção do tributo fora feita sobre "rendimentos recebidos pelo contribuinte do Organismo Internacional, decorrente da prestação de
serviços contratuais".
3. Apelação e remessa oficial às quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000809434.2012.4.01.3400/DF - Processo na Origem: 80943420124013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MITIKO KURONUMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE OLTRAMARI E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
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REMETENTE
EMBARGANTE
EMBARGANTE
EMBARGADO

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0028052-06.2012.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 280520620124013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: WILSON SONS COMERCIO INDUSTRIA E AGENCIA DE
NAVEGACAO LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: TIAGO CONDE TEIXEIRA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT E
DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO. CUSTAS EM REEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Consoante já decidiu esta Corte, "para mera discussão judicial sobre possível repetição de
tributos dispensa-se prova dos recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais
compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)." (AC 2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares
Pinto (Conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.291 de 11/04/2008).
2. Razão não assiste à apelante no tocante ao pedido de extensão dos efeitos da sentença
também às filiais extintas e as que serão criadas. Como bem salientou o juízo a quo: "os atos
processuais somente atingem às partes, existentes e mencionadas no curso da demanda."
3. "No âmbito tributário, por uma ficção jurídica, os estabelecimentos, matriz e filiais, são
considerados como um contribuinte isolado, com autonomia fiscal e capacidade de contrair,
gerar obrigação tributária. Isso significa dizer que a relação jurídico-tributária, surgida em razão
de determinado fato gerador, se estabelece entre o fisco e o estabelecimento matriz/filial/sucursal no qual ocorreu o aludido fato." (MS 2005.01.00.020457-0/PA, Rel. Des. FEDERAL
LEOMAR AMORIM, QUARTA SEÇÃO,DJ p.14 de 02/02/2007).
4. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.]
5. No que tange ao aviso prévio indenizado, não incide contribuição previdenciária sobre tal
verba, por não comportar natureza salarial, mas ter nítida feição indenizatória. Precedentes
desta Corte e dos Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões.
6. As verbas excluídas do salário-de-contribuição, acima mencionadas, não podem compor a
base de cálculo das contribuições ao seguro de acidente do trabalho - SAT/RAT.
7. "As contribuições destinadas a terceiros (SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, etc) possuem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, consoante entendimento do STF (AI nº 622.981; RE nº 396.266), com contornos e destinações diversos das
contribuições previdenciárias, daí porque tidas por legais referidas exações (STF, AI n. 622.981;
RE n. 396.266). Nesse sentido: AMS 0003677-61.2010.4.01.3803 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RICARDO
MACHADO RABELO (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.1236 de 24/08/2012."(AC n.
0029900-72-3009.4.01.3400/DF, Relato Juiz Federal Convocado Rodrigo Godoy Mendes, Sétima Turma, e-DJF1 de 19/11/2013, p. 1553).
8. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01), exigência que também alcança as situações em que o STF já tenha declarado a
inconstitucionalidade de tributo/contribuição. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 739.039/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ
06/12/2007 p. 301).
9. Possibilidade de compensação somente com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos da Lei nº 11.457/07, art. 26, parágrafo único.
10. A compensação poderá se dar com parcelas vencidas e vincendas relativas a contribuições
previdenciárias: AMS 2009.36.00.003994-0/MT, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino
Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.184 de 21/05/2010.

:
:
:
:

JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - DF
MITIKO KURONUMA
FAZENDA NACIONAL
V. ACÓRDÃO DE FLS. 176/189
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília - DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0008502-25.2012.4.01.3400/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MUNICIPIO DE CONCHAS - MG
PROCURADOR
: JULIANA VASCONCELOS BERROGAIN E OUTRO(A)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500570
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2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo contribuinte
por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o transfere para o
contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas
as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da autora parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0044862-56.2012.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 448625620124013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MI MONTREAL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: DIOGO PEDRO DE FARIAS OURIQUE E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO AO RAT - ÍNDICE FAP (LEI Nº
10.666/03; RESOLUÇÕES MPS/CNPS Nºs 1.308/09 E 1.309/09) - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA
DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
1. O FAP - Fator Acidentário de Prevenção, que leva em consideração os índices de freqüência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho, está previsto no artigo 10 da Lei n.º
10.666/2003, que dispõe no sentido de que as alíquotas de contribuição ao RAT poderão ser
reduzidas ou majoradas por ato regulamentar.
2. O STF entendeu constitucional a regulamentação do SAT, atual RAT, por regulamento do
Poder Executivo (STF, RE nº RE 343.446, DJ 20.3.2003, Rel. Min. Carlos Velloso), princípio
também aplicável aos regulamentos do FAP - Fator Acidentário de Prevenção.
3. Com efeito, nessa linha de raciocínio, a regulamentação do FAP, segundo metodologia adotada
pelo CNPS, expressamente previstas em lei, não demonstra violação à Constituição Federal.
4. Registre-se que "a Lei n. 10.666, de 08 de maio de 2003 (dispõe sobre a concessão da
aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção) previu que,
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, as alíquotas previstas na Lei nº 8.212/91, art. 22, II (1%, 2% ou 3%) podem ser
reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100% (o que redunda na flutuação da alíquota
de 0,5% até 6%), em razão do desempenho da empresa em relação à atividade econômica
exercida, conforme dispuser regulamento com cálculo segundo metodologia do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). (...) A flutuação de alíquota (0,5% até 6%) e a regulamentação do FAP segundo metodologia adotada pelo CNPS estão expressamente previstas na Lei nº 10.666/03, razão por que não parece, em juízo de delibação, haver infringência
à CF/88. A prerrogativa de o Poder Executivo adotar metodologia de cálculo para a aplicação
de alíquotas diferenciadas do RAT (dentro do limite legal) corresponde à dinâmica da realidade
fática inerente à complexidade da aferição dos critérios constantes da lei." (AGA 002582274.2010.4.01.0000/BA, DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.249 de 18/03/2011).
5. No mesmo diapasão, "havendo norma do Poder Executivo que classifique determinada
atividade empresarial como de risco, não compete ao Poder Judiciário, (...) alterar a classificação da atividade para fins de se alterar a alíquota da contribuição devida ao SAT/RAT,
interferindo na atividade regulatória do Poder Executivo." (AG 0018930-18.2011.4.01.0000/DF,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA,eDJF1 p.334 de 17/06/2011). Respeito aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da
razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.

11. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso,
levando-se em conta o período da restituição do indébito, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável
a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art.
39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
12. No concernente à limitação da compensação aos limites percentuais estabelecidos pelas
Leis 9.032/95 e 9.129/95, que alteraram o art. 89, § 3º, da Lei 8.212/91 (30%), quanto às
contribuições previdenciárias arrecadadas pelo INSS, é verdade que "...a partir do julgamento
do REsp 796.064/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 10.11.08), a eg. Primeira Seção consolidou o
entendimento de que a compensação do indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de inconstitucionalidade da exação, submete-se às limitações impostas pelas Leis
9.032/95 e 9.129/95. Precedentes". (AgRg nos EREsp 830.268/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Todavia, o pleito de
compensação ofertado ocorreu em junho/2012. A revogação do § 3º, do art. 89, da Lei n.
8.212/91 aconteceu com a Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de
maio de 2009, que entrou em vigor na data de sua publicação.
13. Nessa linha de raciocínio, considerando que o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito
do art. 543-C do CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao
ajuizamento da demanda (AC 0032143-52.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.131 de 03/05/2010), deve ser afastada a
limitação ao caso em tela, haja vista que a ação foi ajuizada em data posterior à revogação do
§3º do art. 89 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009.
14. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz. Inteligência do § 4º do art. 20 do CPC.
15. A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade,
bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado
a defesa da parte.
16. Precedentes: STJ - RESP 200800753007 Relator(a) Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE
de 27/02/2009; REsp 965.302/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008; AgRg no REsp 1059571/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008; AGRESP 200501064519.
Relator(a) Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 23/04/2007, p. 00245. TRF/1ª Região AC 200538000315440, Relator(a) Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (Conv.), Sétima Turma, e-DJF1 de 04/09/2009, p. 1918 e AC 2005.33.00.022779-5/BA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Terceira Turma,e-DJF1 p.127 de 13/08/2010.
17. A Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas, exceto quanto ao reembolso das
custas processuais antecipadas pela parte vencedora (Lei 9.289/96, art. 4º, I, parágrafo único).
18. Apelação da Fazenda Nacional não provida. Apelação da parte autora e Remessa oficial
parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação da parte autora e à remessa oficial e negar provimento à
apelação da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035101-98.2012.4.01.3400/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
:
COSAN CENTROESTE S/A ACUCAR E ALCOOL
ADVOGADO
:
LEONARDO VINICIUS CORREIA DE MELO E OUTROS(AS)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195,
I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500571
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6. Ainda, cumpre observar que a alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida,
uma vez que o julgamento antecipado da lide não trouxe prejuízo à parte autora, vez que o
legislador atribuiu a tarefa de adotar metodologia de cálculo para a aplicação de alíquotas
diferenciadas do RAT ao Poder Executivo, restando reconhecida a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa com determinação
de realização de perícia em casos que tais.
7. Precedentes. "(...)1. O art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91 é categórico ao preconizar que a
alteração do enquadramento da empresa, em atenção às estatísticas de acidente de trabalho
que reflitam investimentos realizados na prevenção de sinistros, constitui ato atribuído pelo
legislador exclusivamente ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 2. Falece competência ao Poder Judiciário para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração
e determinar a realização de perícia com o intuito de beneficiar a empresa recorrente mediante
enquadramento em grau de risco mais vantajoso. 3. Como se mostra de todo desnecessária a
produção de prova pericial, não há que se cogitar de cerceamento de defesa e de infringência
aos arts. 332, 420, parágrafo único, e 427 do CPC. (...).". (REsp 1095273/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 27/05/2009)
8. Nesse sentido, demonstrada a impossibilidade de modificação de critérios e metodologia
previamente determinados por lei, por meio de prova pericial, e, havendo o reconhecimento de
que a matéria examinada é de exclusivamente de direito, não há que se falar em cerceamento
de defesa.
9. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014. (data do julgamento)
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0045630-79.2012.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 456307920124013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MECIN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA
ADVOGADO
: EVARISTO FERREIRA FREIRE JUNIOR E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - CF/88, ART. 195, I - PRECEDENTES DA TURMA E DA QUARTA SEÇÃO DESTE
TRIBUNAL - COMPENSAÇÃO - RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. A decisão cogente, proferida pelo STF na ADC nº 18, determinou a suspensão de todas as
ações em trâmite cujo objeto envolva a aplicação do art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98
(inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP). Precedente: STF, ADC 18
MC/DF, MIN. MENEZES DIREITO, TRIBUNAL PLENO, DJE-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC
24-10-2008. Prazo e prorrogações esgotados.
3. Na sessão de 11/04/2012, da Quarta Seção deste Tribunal, a Questão de Ordem suscitada
nos Embargos Infringentes 0016794-43.2005.4.01.3400-DF, Rel. Des. Federal Maria do Carmo
Cardoso, consistente na manutenção da suspensão dos julgamentos, restou rechaçada, por
maioria. Foram liberados, portanto, os órgãos fracionários para o julgamento meritório das
controvérsias que giram em torno do assunto, em razão da cessação dos efeitos da ordem de
sobrestamento determinada anteriormente pela Corte Suprema.
4. Após acirrada divergência pretoriana, a colenda Quarta Seção deste Tribunal (EIAC nº
2006.38.06.004793-7/MG) passou a proclamar que "em guinada jurisprudencial (interpretativa)
capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO), como até aqui a maioria formada indica", o
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500572

ISSQN e o ICMS, tributo não federais (CF/88), não constituem ,"sob nenhum prisma, receita do
contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual pertence, não estando contida, então,
no conceito de faturamento nem no de receita bruta, fora, portanto, da base de cálculo do PIS
(Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não recurso que lhe pertença adveniente de
operações de venda ou de prestação de serviços (riquezas tributáveis, fatos geradores).
5. Nesse diapasão, "não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade,
que atrairiam, se e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do
conceito "legal" de renda, de faturamento e do ISSQN/ICMS, tomando como norte a literalidade
que deriva do art. 110 do CTN."
6. Por fim, "o pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para
afastar a tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para
autorizar pura e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo
STF (art. 27 da Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição
(restituição e/ou compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto
ao prévio trânsito em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida,
em reforço de argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº
566.621/RS)." (AC 0017120-07.2008.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.701 de 22/11/2013). No mesmo
diapasão: EIAC 0000611-94.2005.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.), QUARTA SEÇÃO, e-DJF1 p.1719 de 05/08/2014.
7. Para a propositura da ação em que se objetiva o reconhecimento do direito à compensação
de crédito tributário, é desnecessária a comprovação do recolhimento integral do tributo, porquanto cabe à Fazenda fiscalizar o procedimento, bem como exigir a documentação que julgar
pertinente, inclusive, fazendo o lançamento de eventuais diferenças verificadas.
8. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01).
9. Tendo o pedido de restituição/compensação sido efetuado após a vigência da Lei nº 10.637,
de 30.12.2002, que alterou a redação do art. 74 da Lei 9.430/96, possível a compensação com
débitos referentes a tributos e contribuições de quaisquer espécies, desde que administrados
pela Secretaria da Receita Federal, mediante a apresentação de declaração pelo contribuinte,
conforme entendimento firmado pelo STJ. (REsp no 908.091/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, j. 13 de fevereiro de 2007, publicado no DJ de 1º de março de 2007, p. 248).
10. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso,
deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
11. Inexiste qualquer limitação à compensação. Nessa linha, esta Corte já se pronunciou no
sentido de que "A compensação se fará, com quaisquer tributos administrados pela SRFB,
atendidas as normas de regência, somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do CPC), sob
o crivo do Fisco, agregando-se ao indébito, desde os recolhimentos indevidos, apenas a SELIC
(Lei nº 9.250/95). A limitação prevista no art. 89 da Lei nº 8.212/91 aplicava-se apenas na
esfera das contribuições ao INSS, e, hodiernamente, em face da revogação do §3º do art. 89
da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009, não há qualquer limitação à compensação..." (AR 0025945-09.2009.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Quarta Seção,e-DJF1 p.24 de 10/05/2010).
12. Ressalva do entendimento do Relator. Apelação provida em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
REEXAME NECESSÁRIO n. 0049718-63.2012.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 497186320124013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AUTOR
: GELSON LUIS NARDINO
ADVOGADO
: ERICO MARTINS DA SILVA E OUTROS(AS)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - DF
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7. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso,
levando-se em conta o período da restituição do indébito, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável
a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art.
39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
8. No concernente à limitação da compensação aos limites percentuais estabelecidos pelas
Leis 9.032/95 e 9.129/95, que alteraram o art. 89, § 3º, da Lei 8.212/91 (30%), quanto às
contribuições previdenciárias arrecadadas pelo INSS, é verdade que "...a partir do julgamento
do REsp 796.064/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 10.11.08), a eg. Primeira Seção consolidou o
entendimento de que a compensação do indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de inconstitucionalidade da exação, submete-se às limitações impostas pelas Leis
9.032/95 e 9.129/95. Precedentes". (AgRg nos EREsp 830.268/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Todavia, o pleito de
compensação ofertado ocorreu em maio/2010. A revogação do § 3º, do art. 89, da Lei n.
8.212/91 aconteceu com a Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de
maio de 2009, que entrou em vigor na data de sua publicação.
9. Nessa linha de raciocínio, considerando que o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito
do art. 543-C do CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao
ajuizamento da demanda (AC 0032143-52.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.131 de 03/05/2010), deve ser afastada a
limitação ao caso em tela, haja vista que a ação foi ajuizada em data posterior à revogação do
§3º do art. 89 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009.
10. A Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas, exceto quanto ao reembolso das custas
processuais antecipadas pela parte vencedora (Lei 9.289/96, art. 4º, I, parágrafo único).
11. A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade,
bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado
a defesa da parte. Verba honorária devidamente fixada.
12. Apelação não provida e remessa oficial parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do voto do
Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0057798-16.2012.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 577981620124013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: NECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: DANIEL FREIRE CARVALHO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. FOLHA DE SALÁRIOS. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. No que diz com o salário-maternidade, o eg. STJ já decidiu que "...tem natureza salarial e
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária" (in RESP 215476, rel. Min. Garcia
Vieira, 1ª Turma).
3. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator

EMENTA
TRIBUTÁRIO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO POR PESSOA FÍSICA NO ESTRANGEIRO PARA USO PRÓPRIO. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. NÃO-INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA NÃO CUMULATIVIDADE.
1. Nos termos do decidido pelo eg. STF, nos autos do RE-AgR 255090, não incide IPI sobre
importação de veículo por pessoa física para uso próprio. Aplicabilidade do Princípio da nãocumulatividade. (STF, RE-AGR 255090, MINISTRO AYRES BRITO, 2ª TURMA, 24.08.2010).
Na mesma linha de entendimento: AMS n. 00271646920104013800/MG, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, 7ª Turma, decisão: 26/07/2011, publicação:
05/08/2011, e-DJF1, p. 178; REsp n. 1365897/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma,
julgamento: 06/08/2013, publicação: 14/08/2013; (AgRg no AREsp 245312/PR, Relator Ministro
Ari Pargendler, 1ª Turma, julgamento: 09/04/2013, publicação: 16/04/2013.
2. No caso, compulsando os autos, verifica-se que o autor adquiriu um automóvel, marca BMW,
X6 xDrive35i, ano 2012/modelo 2013, para passageiros, motor DOHC 6 cilindros, câmbio
automático, de procedência dos Estados Unidos da América, no valor de US$ 61.100,00
(sessenta e um mil, e cem dólares dos Estados Unidos), para uso próprio, conforme documentos acostados aos autos.
3. Remessa oficial não provida. Sentença mantida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0053068-59.2012.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 530685920124013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MUNICIPIO DE ENCANTADO - RS
PROCURADOR
: YASCHA PEREIRA COSTA GOLUBCIK
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. FOLHA DE SALÁRIOS. QUINZE PRIMEIROS DIAS.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PRESCRIÇÃO. CUSTAS. VERBA HONORÁRIA.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa
ao segurado empregado durante os 15 primeiros dias que antecedem a concessão de auxíliodoença e/ou auxílio-acidente, uma vez que tal verba, por não consubstanciar contraprestação
a trabalho, não tem natureza salarial. Diretriz pretoriana consolidada no c. STJ e neste Tribunal.
3. Assim, tais valores também não podem compor a base de cálculo das contribuições ao
seguro de acidente do trabalho - SAT, uma vez que são excluídos do salário-de-contribuição.
4. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01), exigência que também alcança as situações em que o STF já tenha declarado a
inconstitucionalidade de tributo/contribuição. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 739.039/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ
06/12/2007 p. 301).
5. Possibilidade de compensação somente com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos da Lei nº 11.457/07, art. 26, parágrafo único.
6. A compensação poderá se dar com parcelas vencidas e vincendas relativas a contribuições
previdenciárias: AMS 2009.36.00.003994-0/MT, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino
Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.184 de 21/05/2010.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500573
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS) - REPRISTINAÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA REMESSA OFICIAL: TIDA POR INTERPOSTA.
1. Remessa oficial tida por interposta (art. 475, I, do CPC), porquanto há outras questões
circundantes, não relacionadas com a matéria principal, que necessitam de análise.
2. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STJ; RE n. 566.621/RS).
3. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
4. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
5. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
6. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
7. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
8. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
9. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
10. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da
decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza
Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
11. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.
363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação
de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da
isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício
material na Lei n. 10.256/2001.
12. Não há que se falar em repristinação da exigibilidade da contribuição previdenciária ao
FUNRURAL dos empregadores rurais pessoas físicas, em relação ao período em que a contribuição foi considerada Inconstitucional, porquanto a determinação que previa a incidência da
contribuição previdenciária sobre a "folha de salários", com base na receita bruta da comercialização (redação original da Lei n. 8.212/91), restou nulificada.
13. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta, não
providas.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0059484-43.2012.4.01.3400/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: BRASKEM PETROQUIMICA SA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: SAMIR SILVA GOMES E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. FATURAMENTO X RECEITA BRUTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS
08/06/2005. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da
Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
(Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
2. Assim, considerando que os valores recolhidos indevidamente são referentes aos anos de
2002 a 2004 e que a ação foi proposta no ano de 2012, o reconhecimento da prescrição é
medida que se impõe.
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007820-61.2012.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MILTON ANTONIO MENDANHA
ADVOGADO
: GLÁUCIA MARIA SILVA OLIVEIRA MENDANHA E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0026839-53.2012.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: PAULO ROBERTO DE FREITAS BARBOSA
ADVOGADO
: IURE DE CASTRO SILVA E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500574
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culativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição qüinqüenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa
ao segurado empregado durante os 15 primeiros dias que antecedem a concessão de auxíliodoença e/ou auxílio-acidente, uma vez que tal verba, por não consubstanciar contraprestação
a trabalho, não tem natureza salarial. Diretriz pretoriana consolidada no c. STJ e neste Tribunal.
3. O STF tem entendido que o adicional de 1/3 de férias não integra o conceito de remuneração, não havendo, pois, incidência de contribuição previdenciária. Precedentes: STF,
AI-AgRg nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, in DJU 30.03.2007; AGA 2007.01.00.0009356/AM, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, 8ª T., in DJ 18/07/2008; AC
1998.35.00.007225-1/GO, Rel. Conv. Juiz Fed. Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de
20/06/2008; AG nº 2008.01.00.006958-1/MA; Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJ de 20/06/2008, p.208.
4. Não há incidência da mencionada exação, também, sobre o abono decorrente da venda de
férias (1/3 de férias indenizadas). [TRF/1ª Região - AC 1998.35.00.007225-1/GO, Rel. Conv.
Juiz Fed. Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de 20/06/2008]
5. No que diz respeito ao aviso prévio indenizado, não incide contribuição previdenciária sobre
tais verbas, por não comportar natureza salarial, mas ter nítida feição indenizatória.
6. Não incide contribuição previdenciária sobre a indenização prevista no art. 477 da CLT, por
constituir verba de natureza indenizatória.
7. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01), exigência que também alcança as situações em que o STF já tenha declarado a
inconstitucionalidade de tributo/contribuição. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 739.039/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ
06/12/2007 p. 301).
8. Possibilidade de compensação somente com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos da Lei nº 11.457/07, art. 26, parágrafo único.
9. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso
deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. No concernente à limitação da compensação aos limites percentuais estabelecidos pelas
Leis 9.032/95 e 9.129/95, que alteraram o art. 89, § 3º, da Lei 8.212/91 (30%), quanto às
contribuições previdenciárias arrecadadas pelo INSS, é verdade que "...a partir do julgamento
do REsp 796.064/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 10.11.08), a eg. Primeira Seção consolidou o
entendimento de que a compensação do indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de inconstitucionalidade da exação, submete-se às limitações impostas pelas Leis
9.032/95 e 9.129/95. Precedentes". (AgRg nos EREsp 830.268/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Todavia, o pleito de
compensação ofertado ocorreu em setembro/2012. A revogação do § 3º, do art. 89, da Lei n.
8.212/91 aconteceu com a Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de
maio de 2009, que entrou em vigor na data de sua publicação. Não há que se falar, portanto,
in casu, nas limitações das Leis 9.032/95 e 9.129/95.
11. Nessa linha de raciocínio, considerando que o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito
do art. 543-C do CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao
ajuizamento da demanda (AC 0032143-52.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.131 de 03/05/2010), deve ser afastada a
limitação de 30% ao caso em tela, haja vista que a ação foi ajuizada em data posterior à
revogação do §3º do art. 89 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009.
12. Nas causas em que não houver condenação, os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, inteligência do § 4º do art. 20 do CPC.
13. A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade,
bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado
a defesa da parte.
14. Precedentes: STJ - RESP 200800753007 Relator(a) Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE
de 27/02/2009; REsp 965.302/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008; AgRg no REsp 1059571/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008; AGRESP 200501064519.
Relator(a) Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 23/04/2007, p. 00245. TRF/1ª Região AC 200538000315440, Relator(a) Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (Conv.), Sétima Turma, e-DJF1 de 04/09/2009, p. 1918 e AC 2005.33.00.022779-5/BA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Terceira Turma,e-DJF1 p.127 de 13/08/2010).
15. Apelação e remessa oficial não providas.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional e à remessa oficial, tida por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002678-70.2012.4.01.3502/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS
ADVOGADO
: DANIEL PUGA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE
FATURAMENTO - CF/88, ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS
08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto retido pelo
contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o
transfere para o contribuinte de fato - não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o
conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da impetrante parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0014234-66.2012.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 142346620124013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: TARCISIO LUIZ BRUN E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. FOLHA DE SALÁRIOS. QUINZE PRIMEIROS DIAS.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 477 DA CLT. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500575
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2. Somente a partir da vigência da Constituição de 1988 é que se presume a propriedade da
União sobre as ilhas costeiras,quando não pertencerem aos Estados, Municípios ou Particulares. Relativamente ao período anterior, a ausência de registro de domínio do imóvel não
faz presumir a propriedade da União, uma vez que as terras devolutas exigem prova de sua
condição. Precedentes do TRF/4ª. Região. Inteligência da redação original do art. 20, IV e do
art. 26, II da CF/88.
3. De outra parte, "Após a edição da EC 46/2005, não pode mais a União ostentar qualquer
pretensão de domínio das áreas contidas em ilhas costeiras ou oceânicas, sede de município,
vez que 'a mera circunstância - como no caso- de a ilha costeira ou oceânica ser 'sede de
Município' já altera a propriedade das áreas nelas contidas, reputando-se - em presunção
absoluta - pertencerem à municipalidade, ou, quando o caso, a terceiros. Da simples leitura do
dispositivo já se vislumbra que a Ilha de São Luís, por ser sede de Município do mesmo nome,
está excluída dos bens da União, ali especificados." (AC 2007.34.00.033470-0/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.321 de
17/07/2009).
4. Além do mais, a demarcação, sem a notificação pessoal dos interessados, caracteriza
afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. "O STF, em julgamento datado de 16 MAR 2011, entendeu atentatória aos princípios do
contraditório e ampla defesa, nos procedimentos demarcatórios de terrenos de marinha, a
convocação dos interessados por edital da forma como permitia o art. 11 do Decreto-Lei n.
9.760/46, na redação dada pela Lei n. 11.481/2007, suspendendo a novel legislação". (AG
0074617-77.2011.4.01.0000 / MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO
AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.394 de 09/03/2012)
6. "O entendimento do STJ é, portanto, no sentido de ser necessária a notificação pessoal dos
interessados certos (proprietários à época) no procedimento de demarcação da linha preamar."
(APELRE 200951020010656, Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA, TRF2
- SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::26/04/2011 - Página::178)
7.Agravo retido e Apelação não providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo retido e à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014005-97.2012.4.01.3700/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: MANUEL OCTAVIO RABELO COELHO
ADVOGADO
: GUILHERME NORONHA NOGUEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO - ILHA COSTEIRA - SÃO LUÍS/MA
- EC 46/2005 - DEMARCAÇÃO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, SOB PENA
DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PROPRIEDADE PARTICULAR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E LAUDÊMIO - AGRAVO RETIDO PREJUDICADO.
1. Ocorre a perda de objeto do agravo retido interposto em face de decisão parcialmente
concessiva da antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a superveniência da sentença
de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido, consoante interpretação analógica do
disposto no parágrafo 3º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009.
2. A Emenda Constitucional nº 46/2005 excluiu, do escopo dos bens da União, as ilhas que
contenham sede de Municípios, com exceção das áreas afetadas ao serviço público ou a
unidade ambiental federal e, também, as áreas que já se encontravam incorporadas aos
domínios dos Estados, dos Municípios e dos particulares (arts. 20, IV e 26, II, CF).
3. Os imóveis situados na ilha de São Luis/MA, por se localizarem, notoriamente, em sede de
Município, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 46 não mais pertencem à
União.
4. A demarcação de linha preamar média de 1831, na Ilha de São Luis/MA, feita pela União,
sem a notificação pessoal dos interessados, caracteriza afronta aos princípios do contraditório
e da ampla defesa (AG 0074617-77.2011.4.01.0000 / MA, Rel. Desembargador Federal LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Sétima Turma, e-DJF1 p.394 de 09/03/2012).

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004955-47.2012.4.01.3603/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL
PROCURADOR
: OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR E OUTROS(AS)
APELADO
: ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES
ADVOGADO
: ANELISE INÊS ANDRUCHAK
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SINOP - MT
EMENTA
ADMINISTRATIVO. OAB. CRITÉRIOS DE CORREÇÄO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
AVERIGUAÇAO PELO PODER JUDICIÁRIO. PREDEDENTES DESTA CORTE.
1- Não cabe ao Poder Judiciário examinar o critério de formulação e avaliação de provas e
tampouco das notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da
legalidade do procedimento administrativo, isto é, à verificação da legalidade do procedimento
administrativo pela comissão responsável. Precedentes: Numeração Única: AMS 005115139.2011.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Convocado: JUIZ FEDERAL ARTHUR PINHEIRO
CHAVES (CONV.). Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 450. Data
Decisão: 18/06/2013 e Numeração Única: AMS 0003782-15.2012.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA. Publicação: 20/09/2013 e-DJF1 P. 664. Data Decisão:
23/08/2013.
2- Ausência de demonstração de qualquer ilegalidade nos critérios de correção da prova, bem
como dos conhecimentos exigidos dos candidatos, devendo ser ressaltado que todos os pontos
abordados no recurso administrativo do apelante foram analisados, sendo que alguns não
foram pontuados por ausência de abordagem de aspectos considerados fundamentais pela
banca examinadora.
3- Apelação a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0004095-46.2012.4.01.3700/MA
Processo na Origem: 40954620124013700
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: FILOMENA HIERAN BEZERRA
ADVOGADO
: VALDENIA DE SOUSA SOARES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - ILHA COSTEIRA - SÃO LUÍS/MA - EC 46/2005 DEMARCAÇÃO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, SOB PENA DE OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INEXIGIBILIDADE DA
COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E DE LAUDÊMIO.
1. In casu, o magistrado sentenciante solucionou, com propriedade e lucidez, a controvérsia
dos autos: "Com efeito, deste a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 46/2005, em
6.5.2005, a União não pode mais ostentar qualquer pretensão de domínio sobre ilhas costeiras
que contenham sede de municípios, ressalvadas as hipóteses de (i) áreas afetadas ao serviço
público federal; (ii) áreas onde encravadas unidades ambientais federais e (iii) terrenos de
marinha e seus acrescidos. (...). Pelo que venho expondo, então, sem qualquer razão o Ente
central, no que toca à nua propriedade decorrente de alegada incorporação ao seu domínio da
denominada "Gleba Rio Anil". Assim, sob qualquer ótica em que examinada a questão, a
Autora de fato merece acolhida em seu pedido inicial. (...)".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500576
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3. A demarcação de linha preamar média de 1831, na Ilha de São Luis, feita pela União, sem
a notificação pessoal dos interessados, caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (AG 0074617-77.2011.4.01.0000 / MA, Rel. Desembargador Federal LUCIANO
TOLENTINO AMARAL, Sétima Turma, e-DJF1 p.394 de 09/03/2012).
4. Inobservância, pela Administração Pública, nos procedimentos de exigência de taxa de
ocupação e laudêmio de contribuintes com imóveis registrados em cartório, dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da propriedade e da publicidade.
5. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, às quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da União e à remessa oficial,
tida por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001031-25.2012.4.01.3701/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALBERTO XAVIER DEISS E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CLEO FELDKIRCHER E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0021130-10.2012.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 211301020124013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: MARCIO GERALDO LOPES
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDES CESAR JUNIOR
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA
SOBRE MONTANTE INTEGRAL RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - REVISÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TABELAS E ALÍQUOTAS DAS ÉPOCAS PRÓPRIAS A QUE
SE REFEREM TAIS RENDIMENTOS - JUROS DE MORA - PRECEDENTES DO STJ.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.

5. Inobservância, pela Administração Pública, nos procedimentos de exigência de taxa de
ocupação e laudêmio de contribuintes com imóveis registrados em cartório, dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da propriedade e da publicidade.
6. Agravo retido prejudicado.
7. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, julgar prejudicado o agravo retido e negar provimento à
apelação e à remessa oficial, tida por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0040802-13.2012.4.01.3700/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: MOISES ANTONIO SOARES E CONJUGE
ADVOGADO
: JOSE RIBAMAR DE SOUSA MOURAO
EMBARGANTE
: UNIAO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/05/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0043013-22.2012.4.01.3700/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: BRASIL GOLF PROJETOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE BRITO DE CARVALHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO - ILHA COSTEIRA - SÃO LUÍS/MA
- EC 46/2005 - DEMARCAÇÃO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, SOB PENA
DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PROPRIEDADE PARTICULAR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E LAUDÊMIO.
1. A Emenda Constitucional nº 46/2005 excluiu, do escopo dos bens da União, as ilhas que
contenham sede de Municípios, com exceção das áreas afetadas ao serviço público ou a
unidade ambiental federal e, também, as áreas que já se encontravam incorporadas aos
domínios dos Estados, dos Municípios e dos particulares (arts. 20, IV e 26, II, CF).
2. Os imóveis situados na ilha de São Luis, por se localizarem, notoriamente, em sede de Município,
a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 46 não mais pertencem à União.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500577
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2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir do autor, uma vez que se confunde
com o mérito da demanda.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que, no cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
decisão judicial, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos.
4. Nessa linha de raciocínio, a aparente antinomia do art. 521 do RIR (Decreto 85.450/80) com
o art. 12 da Lei 7.713/88 se resolve pela seguinte exegese: este último disciplina o momento da
incidência; o outro, o modo de calcular o imposto.
5. Precedentes: AC 0019733-79.2008.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, eDJF1, p.208, 05/03/2010, TRF1/1ª Região; AgRg no REsp 1023016/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; AgRg no REsp
641.531/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/10/2008, DJe 21/11/2008; REsp n. 852.333/RS, Rel. Ministro Convocado CARLOS FERNANDO
MATHIAS, SEGUNDA TURMA, in DJe 04/04/2008; REsp 1075700/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2008, DJe 17/12/2008.
6. No que se refere à dedução da quantia retida na fonte e já restituída por conta de declaração
de ajuste anual, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.001.655/DF, sujeito ao
procedimento do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), assim decidiu: "A repetição do
indébito que desconsidera a restituição de imposto de renda, supostamente não abatida do
quantum exeqüendo, configura excesso de execução (art. 741, V, do CPC). Com efeito, incorre
em excesso quando se pretende executar quantia superior àquela constante do título." (Rel.
Ministro LUIZ FUX; data do julgamento: 11/03/2009; publicação/ fonte: DJe 30/03/2009).
7. Não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título
de juros de mora acrescidos às verbas recebidas em ação de revisão de benefício, vez que
possuem natureza jurídica indenizatória.
8. Nesse diapasão, "(...) 1. Em 10.10.2012, ao julgar o REsp 1.089.720/RS, a Primeira Seção,
por maioria, nos termos do voto do Min. Rel. Mauro Campbell, firmou orientação no sentido da
regra geral, de que incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo
único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, apesar de
sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal, salvo (I) quando pagos
no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou
não; e (II) nos casos em que a verba principal é isenta ou fora do campo de incidência do
imposto de renda, estendendo-se a isenção aos juros de mora mesmo quando na circunstância
em que não há perda do emprego, consoante a regra do "accessorium sequitur suum principale". 2. In casu, as verbas contidas na condenação são: adicional de transferência, prevista
no art. 469, § 3º, da CLT; horas extras, férias gozadas, terço de férias gozadas, 13º salário,
gratificação semestral e licença-prêmio. 3. Consoante a jurisprudência da Segunda Turma,
apenas os valores pagos a título de licença-prêmio não sofrem tributação, conforme os termos
da Súmula 136/STJ, verbis: "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade de
serviço não está sujeito ao imposto de renda". Quanto às demais verbas, incide o imposto de
renda sobre o principal e, bem assim, sobre os juros respectivos. Agravo regimental parcialmente provido." (AGRESP 201200078398, HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA,
DJE DATA:08/02/2013 ..DTPB:.)
9. As quantias indevidamente recolhidas serão restituídas ao autor, com a correção monetária
incidindo sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em decorrência da Súmula nº 162
do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso, deve incidir a Taxa SELIC,
aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de
mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0032376-03.2012.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA/MG
PROCURADOR
: AMANDA ISTER NOGUEIRA RIBEIRO
APELADO
: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500578

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO.
LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0051880-92.2012.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 518809220124013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: JOSE RAIMUNDO NONATO
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDES CESAR JUNIOR
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA
SOBRE MONTANTE INTEGRAL RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TABELAS E ALÍQUOTAS DAS ÉPOCAS PRÓPRIAS A QUE SE REFEREM TAIS RENDIMENTOS - INCIDÊNCIA
SOBRE OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MOENTÁRIA - PRECEDENTES DO STJ.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que, no cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
decisão judicial, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos.
3. Nessa linha de raciocínio, a aparente antinomia do art. 521 do RIR (Decreto 85.450/80) com
o art. 12 da Lei 7.713/88 se resolve pela seguinte exegese: este último disciplina o momento da
incidência; o outro, o modo de calcular o imposto.
4. Precedentes: AC 0019733-79.2008.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, e-DJF1, p.208, 05/03/2010, TRF1/1ª Região; AgRg no REsp 1023016/RS, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009;
AgRg no REsp 641.531/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; REsp n. 852.333/RS, Rel. Ministro Convocado
CARLOS FERNANDO MATHIAS, SEGUNDA TURMA, in DJe 04/04/2008; REsp 1075700/RS,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2008, DJe
17/12/2008).
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3. Na hipótese em reexame, portanto, não tem a parte autora legitimidade para causa no que
diz respeito ao pedido de restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente.
4. No que tange à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, consolidou entendimento no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, que deu
nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação
atualizada (Lei 9.528/97), até que a legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional 20/98,
venha a instituir a contribuição. Entendeu-se que a incidência da referida exação sobre a
comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa ao princípio da isonomia e criação de nova fonte de custeio sem lei complementar.
5. Nessa linha, consignou aquela Excelsa Corte que: "... Considerando as exceções à unicidade de incidência de contribuição previstas nos artigos 239 e 240 das Disposições Constitucionais Gerais, concluiu-se que se estaria exigindo do empregador rural, pessoa natural, a
contribuição social sobre a folha de salários, como também, tendo em conta o faturamento, da
COFINS, e sobre o valor comercializado de produtos rurais (Lei 8.212/91, art. 25), quando o
produtor rural, sem empregados, que exerça atividades em regime de economia familiar, só
contribui, por força do disposto no art. 195, § 8º, da CF, sobre o resultado da comercialização
da produção. Além disso, reputou-se que a incidência da contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização pelo empregador rural, pessoa natural, constituiria nova fonte
de custeio criada sem observância do art. 195, § 4º, da CF, uma vez que referida base de
cálculo difere do conceito de faturamento e do de receita." ( - Informativo STF nº 573, 1º a 5 de
fevereiro de 2010. Proposta da União no sentido da modulação dos efeitos da decisão plenária
rechaçada pela Suprema Corte de Justiça Nacional.
6. Conforme entendimento firmado pela Sétima Turma desta e. Corte, a Lei nº 10.256/2001 não
teve o condão de "constitucionalizar" a exação questionada. (AG 000616260.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,
e-DJF1 p.376 de 10/06/2011).
7. Honorários advocatícios arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade e da
equidade (art. 20, § 4º, do CPC).
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA/REEXAME NECESSÁRIO n. 000530350.2012.4.01.3802/MG
Processo na Origem: 53035020124013802
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOSE GERALDO GATTO
ADVOGADO
: RONNY HOSSE GATTO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERABA - MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR RURAL, PESSOA
NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS: REPRISTINAÇÃO ADMITIDA NA SENTENÇA, SEM IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PONTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, consolidou entendimento no sentido da
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25,
I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei 9.528/97), até que a legislação
nova, arrimada na Emenda Constitucional 20/98, venha a instituir a contribuição. Entendeu-se
que a incidência da referida exação sobre a comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa ao princípio da isonomia e criação de
nova fonte de custeio sem lei complementar.

5. No que se refere à dedução da quantia retida na fonte e já restituída por conta de declaração
de ajuste anual, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.001.655/DF, sujeito ao
procedimento do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), assim decidiu: "A repetição do
indébito que desconsidera a restituição de imposto de renda, supostamente não abatida do
quantum exeqüendo, configura excesso de execução (art. 741, V, do CPC). Com efeito, incorre
em excesso quando se pretende executar quantia superior àquela constante do título." (Rel.
Ministro LUIZ FUX; data do julgamento: 11/03/2009; publicação/ fonte: DJe 30/03/2009).
6. Não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título
de juros de mora acrescidos às verbas recebidas em ação de revisão de benefício, vez que
possuem natureza jurídica indenizatória.
7. Nesse diapasão, "(...) 1. Em 10.10.2012, ao julgar o REsp 1.089.720/RS, a Primeira Seção,
por maioria, nos termos do voto do Min. Rel. Mauro Campbell, firmou orientação no sentido da
regra geral, de que incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo
único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, apesar de
sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal, salvo (I) quando pagos
no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou
não; e (II) nos casos em que a verba principal é isenta ou fora do campo de incidência do
imposto de renda, estendendo-se a isenção aos juros de mora mesmo quando na circunstância
em que não há perda do emprego, consoante a regra do "accessorium sequitur suum principale". 2. In casu, as verbas contidas na condenação são: adicional de transferência, prevista
no art. 469, § 3º, da CLT; horas extras, férias gozadas, terço de férias gozadas, 13º salário,
gratificação semestral e licença-prêmio. 3. Consoante a jurisprudência da Segunda Turma,
apenas os valores pagos a título de licença-prêmio não sofrem tributação, conforme os termos
da Súmula 136/STJ, verbis: "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade de
serviço não está sujeito ao imposto de renda". Quanto às demais verbas, incide o imposto de
renda sobre o principal e, bem assim, sobre os juros respectivos. Agravo regimental parcialmente provido." (AGRESP 201200078398, HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA,
DJE DATA:08/02/2013 ..DTPB:.)
8. As quantias indevidamente recolhidas serão restituídas ao autor, com a correção monetária
incidindo sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em decorrência da Súmula nº 162
do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso, deve incidir a Taxa SELIC,
aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de
mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
9. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0062900-80.2012.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 629008020124013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: RAMOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: WARLEY PONTELO BARBOSA E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). PRELIMINAR
REJEITADA. EMPREGADOR RURAL, PESSOA NATURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA ADQUIRENTE PARA REQUERER RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA
SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF.
1. O adquirente de produtos agrícolas, na condição de substituto legal tributário, detém ampla legitimidade tão-somente para discutir judicialmente a exigibilidade da contribuição ao FUNRURAL, e
não para postular sua restituição, mediante repetição de indébito ou compensação.
2 Nesse diapasão: "1. A adquirente de produto agrícola, por ser mera retentora da contribuição
incidente sobre a comercialização dos produtos obtidos do produtor rural, detém legitimidade
ativa ad causam para postular a declaração de inexigibilidade da contribuição para o Funrural
sobre o comércio daquele, mas não para a restituição ou compensação do tributo. Precedentes
do STJ. 2. Dessa forma, o acórdão recorrido deve ser reformado na parte que consignou a
ilegitimidade da cooperativa para questionar a validade da exação...."(AGRESP 200300190382,
HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 19/03/2009).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500579
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2. Nessa linha, consignou aquela Excelsa Corte que: "... Considerando as exceções à uni
cidade de incidência de contribuição previstas nos artigos 239 e 240 das Disposições Constitucionais Gerais, concluiu-se que se estaria exigindo do empregador rural, pessoa natural, a
contribuição social sobre a folha de salários, como também, tendo em conta o faturamento, da
COFINS, e sobre o valor comercializado de produtos rurais (Lei 8.212/91, art. 25), quando o
produtor rural, sem empregados, que exerça atividades em regime de economia familiar, só
contribui, por força do disposto no art. 195, § 8º, da CF, sobre o resultado da comercialização
da produção. Além disso, reputou-se que a incidência da contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização pelo empregador rural, pessoa natural, constituiria nova fonte
de custeio criada sem observância do art. 195, § 4º, da CF, uma vez que referida base de
cálculo difere do conceito de faturamento e do de receita." ( - Informativo STF nº 573, 1º a 5 de
fevereiro de 2010. Proposta da União no sentido da modulação dos efeitos da decisão plenária
rechaçada pela Suprema Corte de Justiça Nacional.
3. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme entendimento firmado pela Sétima Turma desta e.
Corte, a Lei nº 10.256/2001 não teve o condão de "constitucionalizar" a exação questionada. (
AG 0006162-60.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Sétima Turma,e-DJF1 p.376 de 10/06/2011).
4. Como não houve irresignação do contribuinte no tocante ao capítulo da sentença integrativa
que reconheceu a possibilidade de repristinação da redação originária da Lei 8.212/91, para
restabelecer a exigência da contribuição social incidente sobre a folha de salários, na sistemática prevista na redação originária da Lei 8.212/91, deve a sentença ser mantida no
ponto.
5. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, nos termos do voto do
Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0001523-02.2012.4.01.3803/MG
Processo na Origem: 15230220124013803
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: DOCE MINEIRO LTDA
ADVOGADO
: MAXWELL LADIR VIEIRA E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 214/219
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500580

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0001919-49.2012.4.01.3812/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SIDERURGICA BARAO DE MAUA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE CHALFUN E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS - MG
EMBARGANTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O voto-condutor do acórdão embargado refere-se expressamente sobre a irresignação da
embargante às fls. 179.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausentes os
vícios processuais alegados, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003935-70.2012.4.01.3813/MG
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: JULIO CESAR METZKER
ADVOGADO
: JULIO CESAR METZKER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
1. A Execução Fiscal não é o meio próprio para a cobrança de benefício previdenciário
recebido indevidamente porque não se subsume no conceito de dívida ativa (art. 1º da Lei n.
6.830/80), pois a ele falta requisito essencial, que é a certeza e liquidez do crédito (arts. 2 e 3º
da Lei n. 6.830/80, c/c art. 39, §2º, da Lei n. 4.320/64).
2. Apelação não provida.
3. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0002855-47.2012.4.01.3821/MG
Processo na Origem: 28554720124013821
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: SINDICATO DAS INDUSTRIAS TEXTEIS DE MALHAS NO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ANA CAROLINA DO CARMO ALVES DA SILVA E OUTRO(A)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 218/235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0004611-30.2012.4.01.3906/PA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: HUGO ISIDORO DELLA MEA
ADVOGADO
: TIAGO BAGGIO LINS
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE PARAGOMINAS - PA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500581

5. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários" (AC 000523741.2010.4.01.3802/MG; Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis (Conv.), 8ª Turma, DJ de
29/11/2013, p. 687).
6. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de atender os
parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC.
7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial desprovidas.
8. Apelação da parte autora provida para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois
mil reais) (art. 20, § 4º, do CPC).
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial e dar provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
REEXAME NECESSÁRIO N. 0008986-83.2012.4.01.4000/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: MARIA LARNETE ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: JOARA RODRIGUES DE ARAUJO E OUTRO(A)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PI
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003367-66.2012.4.01.4003/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: LUCIANO MARCIO CURIONI
ADVOGADO
: JAIME RICARDO RAUPP E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
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1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
11. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a inexigibilidade da exação
e a repetição do indébito nos últimos cinco anos.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
REEXAME NECESSÁRIO N. 0005641-03.2012.4.01.4100/RO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: ROMILDO SANTOS HERCULANO
ADVOGADO
: VINICIUS DE ASSIS E OUTROS(AS)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL )
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
11. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a inexigibilidade da exação
e a repetição do indébito nos últimos cinco anos.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003369-36.2012.4.01.4003/PI
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: LUCIANO CRESTANI
ADVOGADO
: JAIME RICARDO RAUPP E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE
SUSPENSA - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500582
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1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O voto-condutor do acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante, como visto às fls. 176.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE n. 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0006699-32.2012.4.01.4200/RR
Processo na Origem: 66993220124014200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: THIAGO PIRES DE MELO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR RURAL, PESSOA NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. NÃO
CABIMENTO.
1. Remessa oficial tida por interposta, haja vista a sentença de procedência do pedido formulado em face da União, em demanda de valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos.
2. No que tange à alegação de que o autor não comprovou o recolhimento do tributo, é assente
na jurisprudência desta Corte que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de
tributos dispensa-se prova dos recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais
compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)." (AC 2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares
Pinto (Conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.291 de 11/04/2008).
3. A condição de produtor rural empregador está demonstrada, por meio da juntada de documentos ao feito (Matrícula CEI, Registro de Empregados, etc). Preliminares afastadas.
4. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição qüinqüenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
5. Quanto à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, consolidou
entendimento no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, que deu nova
redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei
9.528/97), até que a legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional 20/98, venha a
instituir a contribuição. Entendeu-se que a incidência da referida exação sobre a comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa
ao princípio da isonomia e criação de nova fonte de custeio sem lei complementar.
6. Nessa linha, consignou aquela Excelsa Corte que: "... Considerando as exceções à unicidade de incidência de contribuição previstas nos artigos 239 e 240 das Disposições Constitucionais Gerais, concluiu-se que se estaria exigindo do empregador rural, pessoa natural, a
contribuição social sobre a folha de salários, como também, tendo em conta o faturamento, da
COFINS, e sobre o valor comercializado de produtos rurais (Lei 8.212/91, art. 25), quando o
produtor rural, sem empregados, que exerça atividades em regime de economia familiar, só
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500583

contribui, por força do disposto no art. 195, § 8º, da CF, sobre o resultado da comercialização
da produção. Além disso, reputou-se que a incidência da contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização pelo empregador rural, pessoa natural, constituiria nova fonte
de custeio criada sem observância do art. 195, § 4º, da CF, uma vez que referida base de
cálculo difere do conceito de faturamento e do de receita." ( - Informativo STF nº 573, 1º a 5 de
fevereiro de 2010. Proposta da União no sentido da modulação dos efeitos da decisão plenária
rechaçada pela Suprema Corte de Justiça Nacional.
7. Conforme entendimento firmado pela Sétima Turma desta e. Corte, a Lei nº 10.256/2001 não
teve o condão de "constitucionalizar" a exação questionada. (AG 000616260.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,
e-DJF1 p.376 de 10/06/2011).
8. Quanto à alegada necessidade de cobrança da exação na redação original da Lei nº
8.212/91, com a restauração da incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, ressalto que no julgamento do RE 596.177/RS, pela Sessão Plenária do col. STF, o
em. Ministro Relator decidiu que: "(...) conforme se verifica dos fundamentos que serviram de
base para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo do
produtor rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de sua contribuição
para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de previsão constitucional para a
base de incidência da contribuição social trazida pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/91, a reclamar
a necessidade de instituição por meio de lei complementar." (RE 596177 / RS; Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 01/08/2011; Tribunal Pleno; publicação: DJe-165 DIVULG 26-08-2011 PUBLIC 29-08-2011 EMENT VOL-02575-02 PP-00211 RT v. 101, n. 916,
2012, p. 653-662). (sublinhei)
9. Ademais, ressaltou o em. Ministro Marco Aurélio, que: "Forçoso concluir que, no caso de
produtor rural, embora pessoa natural, que tenha empregados, incide a previsão relativa ao
recolhimento sobre o valor da folha de salários. É de ressaltar que a Lei nº 8.212/91 define
empresa como a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da administração
pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o produtor rural, pessoa
natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a contribuição sobre a folha de salários e, de
outro, a COFINS, não havendo lugar para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da
seguridade social, isso a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até
mesmo, a regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. De acordo
com o artigo 195, § 8º, do Diploma Maior, se o produtor não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da contribuição - folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
levando em conta o faturamento, da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o valor comercializado
- no artigo 25 da Lei nº 8.212/91. Assim, não fosse suficiente a duplicidade, considerado o
faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia."
10. "Se as Leis 8.540/1992 e 10.256/2001 são inconstitucionais, não se verifica, evidentemente,
a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre a "folha de
salários" com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: "a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência"), no caso, no ponto em que previa a
incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários." (Processo Numeração
Única: AC 0005237-41.2010.4.01.3802 / MG; APELAÇÃO CIVEL Relator; DESEMBARGADOR
FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA Convocado JUIZ FEDERAL CLODOMIR
SEBASTIÃO REIS (CONV.) Órgão OITAVA TURMA Publicação 29/11/2013 e-DJF1 P. 687Data
Decisão 08/11/2013)
11. As quantias indevidamente recolhidas no curso da ação serão restituídas ao autor, com
atualização pela Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
12. Apelação e remessa oficial, tida como interposta, não providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, nos termos do voto do
Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0026507-61.2012.4.01.9199/MA
Processo Orig.: 0000100-44.1999.8.10.0063
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COMERCIAL SANTA LUCIA LTDA
ADVOGADO
: SOLANGE DE ARAUJO SOUSA E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0027794-59.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 471030187614
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EGM COMERCIO LTDA E OUTRO(A)
DEFENSOR/S/OAB
: HERNANE MARQUES DOS REIS
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003528-52.2012.4.01.4302/TO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ENGENORTE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: MARIO ANTONIO SILVA CAMARGOS
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008397-14.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 79099942256
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: SETEM - SERVICOS TECNICOS DE MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO GUEDES DE CARVALHO E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O acolhimento da exceção de pré-executividade (conquanto modalidade atípica de defesa)
em execução fiscal induz a condenação da exeqüente em honorários advocatícios. Jurisprudência dominante no STJ.
2. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o art. 20, §4º,
do CPC, devem ser fixados, mediante juízo de equidade, com modicidade; observada, todavia,
a justa remuneração do advogado. No caso dos autos, e tendo em vista o trabalho exercido
pelo advogado e a culpa da FN em ajuizar crédito não exigível, os honorários advocatícios são
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
3. Apelação provida para fixar a condenação da FN em honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) do valor da causa.
4. Peças liberadas pelo Relator, emBrasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região,Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500584
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REEXAME NECESSÁRIO N. 0034447-77.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 79020091470
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
RÉU
: PONTA ATACADISTA LTDA
RÉU
: RODRIGO GOMES FELTRE
ADVOGADO
: NELSON XISTO DAMASCENO
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAZENDA PUBLICA FALENCIAS E REG PUBLICOS DA COMARCA DE CONTAGEM - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0051229-62.2012.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0354428-75.2000.8.09.0083
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: POSTOS ESPLANADA LTDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500585

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
REEXAME NECESSÁRIO N. 0072902-14.2012.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0319323-31.2003.8.09.0148
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
RÉU
: LATICINIOS TAQUARAL LTDA
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TAQUARAL DE GOIAS-GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0079555-32.2012.4.01.9199/RO
Processo Orig.: 0080191-70.2001.8.22.0014
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: APARECIDO DE SANTI
DEFENSOR
: MARIA LURDES SIMIONATTO
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA
E AUXÍLIO-ACIDENTE. FOLHA DE SALÁRIOS. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ABONO PECUNÁRIO.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. COMPENSAÇÃO.
1. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir quanto à inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o abono pecuniário, uma vez que se confunde com o
mérito da demanda.
2. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
3. É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa
ao segurado empregado durante os 15 primeiros dias que antecedem a concessão de auxíliodoença, uma vez que tal verba, por não consubstanciar contraprestação a trabalho, não tem
natureza salarial. Diretriz pretoriana consolidada no c. STJ e neste Tribunal.
4. O STF tem entendido que o adicional de 1/3 de férias não integra o conceito de remuneração, não havendo, pois, incidência de contribuição previdenciária. Precedentes: STF,
AI-AgRg nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, in DJU 30.03.2007; AGA 2007.01.00.0009356/AM, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, 8ª T., in DJ 18/07/2008; AC
1998.35.00.007225-1/GO, Rel. Conv. Juiz Fed. Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de
20/06/2008; AG nº 2008.01.00.006958-1/MA; Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJ de 20/06/2008, p.208.
5. Não há incidência da mencionada exação, também, sobre o abono decorrente da venda de
férias (1/3 de férias indenizadas). [TRF/1ª Região - AC 1998.35.00.007225-1/GO, Rel. Conv.
Juiz Fed. Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de 20/06/2008]
6. No que diz respeito ao aviso prévio indenizado, não incide contribuição previdenciária sobre
tal verba, por não comportar natureza salarial, mas ter nítida feição indenizatória.
7. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº
104/01), exigência que também alcança as situações em que o STF já tenha declarado a
inconstitucionalidade de tributo/contribuição. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 739.039/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ
06/12/2007 p. 301).
8. Possibilidade de compensação somente com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos da Lei nº 11.457/07, art. 26, parágrafo único.
9. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso,
deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. No concernente à limitação da compensação aos limites percentuais estabelecidos pelas
Leis 9.032/95 e 9.129/95, que alteraram o art. 89, § 3º, da Lei 8.212/91 (30%), quanto às
contribuições previdenciárias arrecadadas pelo INSS, é verdade que "...a partir do julgamento
do REsp 796.064/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 10.11.08), a eg. Primeira Seção consolidou o
entendimento de que a compensação do indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de inconstitucionalidade da exação, submete-se às limitações impostas pelas Leis
9.032/95 e 9.129/95. Precedentes". (AgRg nos EREsp 830.268/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Todavia, o pleito de
compensação ofertado ocorreu em outubro/2009. A revogação do § 3º, do art. 89, da Lei n.
8.212/91 aconteceu com a Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de
maio de 2009, que entrou em vigor na data de sua publicação. Nessa linha de raciocínio,
considerando que o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito do art. 543-C do CPC, definiu
que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao ajuizamento da demanda (AC
0032143-52.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.131 de 03/05/2010), deve ser afastada a limitação ao caso em tela, haja
vista que a ação foi ajuizada posteriormente à revogação do §3º do art. 89 da Lei nº 8.212/91
pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009.
11. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0028977-80.2013.4.01.0000/DF
Processo Orig.: 0013921-70.2005.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FARZA MACIEL MAMAR ARAGAO CARNEIRO
ADVOGADO
: EWERTON AZEVEDO MINEIRO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BETTIOL
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BETTIOL
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO BETTIOL
ADVOGADO
: LUIZ RENATO BETTIOL
ADVOGADO
: LUIS ALBERTO DE MATOS FREIRE DE CARVALHO
ADVOGADO
: DIOMAR BEZERRA LIMA
ADVOGADO
: JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR
ADVOGADO
: PRISCILA CELIA DANIEL
ADVOGADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ BRANDAO CAVALCANTI
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMBARGANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO
PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. O item nº 1 do acórdão embargado abordou expressamente a insurgência da embargante,
como visto às fls. 241.
3. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
4. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
5. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
6. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0005670-03.2013.4.01.3200/AM
Processo na Origem: 56700320134013200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO NEVES MARX E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500586
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9. "(...) 3. O parágrafo único do art. 24 do Decreto-Lei n. 288/1967, que autoriza a Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa a instituir taxas por meio de portaria
contraria o princípio da legalidade e, portanto, não foi recepcionado pela Constituição da
República de 1988." (RE 556854, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
30/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 RT
v. 100, n. 914, 2011, p. 430-446).
10. Apelação e remessa oficial, tida como interposta, não providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, nos termos do voto do
Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0030377-26.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 303772620134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GUILHERME PEDROZO AMARAL BRANDAO FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO APÓS O FALECIMENTO DO
EXECUTADO - REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO E AOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, constatado que o falecimento da
parte executada ocorrera antes do ajuizamento da execução fiscal, não é possível a regularização do pólo passivo da ação mediante habilitação do espólio, de herdeiros ou do
cônjuge meeiro.
2. Precedentes da 7ª Turma: AC 2003.39.00.008457-0/PA, Rel. Desembargador Federal Catão
Alves, Sétima Turma, e-DJF1 p.438 de 04/12/2009 e AC 2004.37.00.001293-9/MA, Rel. Juiz
Federal Rafael Paulo Soares Pinto, Sétima Turma, e-DJF1 p.153 de 19/05/2008.
3. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0033192-93.2013.4.01.3300/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA - CRMV/BA
PROCURADOR
: THIAGO MATTOS DA SILVA E OUTRO(A)
APELADO
: GRAZIELE SANTOS DE OLIVEIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE
TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE
MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0021881-17.2013.4.01.3200/AM
Processo na Origem: 218811720134013200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUFRAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: POOL ENGENHARIA SERVICO INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: RODOLFO PAULO CABRAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 145, INCISO II, DA CARTA MAGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 77. EXIGÊNCIA DE LEI PARA CRIAÇÃO DE TAXA. LEI Nº
9.960/2000, ART. 1º. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TSA POR ATUAÇÃO DA
SUFRAMA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO FATO GERADOR NA LEI. CRIAÇÃO DA
TAXA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º RECONHECIDA PELO PLENO DESTA CORTE.
1. Remessa oficial tida por interposta, haja vista a sentença de procedência do pedido formulado perante a Fazenda Nacional, em demanda de valor superior a sessenta salários
mínimos.
2. A Autora ajuizou a presente ação em face da Superintendência da Zona Franca de Manaus
- SUFRAMA com o objetivo de assegurar a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Serviço
Administrativo - TSA, instituída pela Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, decorrente das
Medidas Provisórias nºs 2.007/1999 e 2.015/2000.
3. A criação de taxa impõe a existência simultânea de requisitos, tidos como "fatos do Estado",
que são: o exercício regular do poder de polícia, que legitima a cobrança da "taxa", e, a
utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, permitindo a cobrança do tributo em foco. Ainda, como
dito, a instituição da taxa de serviço se dá em razão da disponibilização de serviços públicos
caracterizados como "divisíveis" e "específicos".
4. A Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, que, dentre outras disposições, instituiu a Taxa de
Serviços Administrativos - TSA, em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus Suframa, definindo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado pela SUFRAMA ao
contribuinte ou que lhe seja posto a disposição.
5. A citada lei fixou, em seu at. 7º que: "O Superintendente da Suframa disporá, em portaria,
sobre os prazos e as condições de recolhimento da TSA, inclusive sobre a redução de níveis
de cobrança diferenciados para segmentos considerados de interesse para o desenvolvimento
da região, sujeita essa redução à homologação do Conselho de Administração da Suframa."
6. Ocorre que, conquanto a Portaria nº 205 - SUFRAMA tenha especificado, a seu modo, as
ocorrências ensejadoras da cobrança da TSA, a Lei nº 9.960/2000 trouxe a previsão genérica
da Taxa de Serviços Administrativos - TSA, reproduzindo o texto do art. 145 da Constituição
Federal, sem a identificação precisa dos serviços taxados.
7. É evidente que a aludida lei não atendeu aos requisitos necessários à criação de tributo,
como bem determina a Constituição Federal, em seu artigo 145, e, por conseqüência, violou o
disposto no art. 150, estabelecendo este preceito que: "Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...)".
8. "(...) 2 - O art. 1º da Lei nº 9.960/2000, que instituiu a Taxa de Serviços Administrativos - TSA
a favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA, limita-se a repetir, como
fato gerador da aludida taxa, a definição abstrata do seu objeto conforme descrito no art. 145,
II, da Constituição Federal, deixando de definir, concretamente, qual atuação estatal própria do
exercício do poder de polícia ou qual serviço público, específico e divisível, prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição, seria passível de taxação. 3 - Carecendo de definição
legal prestação de serviço público, específica e divisível, em que incidiria a Taxa de Serviços
Administrativos-TSA, é inconstitucional o art. 1º da Lei nº 9.960/2000, que a instituíra. 4 Inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.960/2000 reconhecida." (INAMS 000563298.2007.4.01.3200 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, CORTE ESPECIAL, e-DJF1 p.6 de 18/09/2012).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500587
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3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035408-27.2013.4.01.3300/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS E OUTRO(A)
APELADO
: DANIEL GOMES MONTENEGRO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS
REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0035430-85.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 354308520134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: FABRICIO PORTELA DE OLIVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ANUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO.
NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CF/88, ARTS.
149 e 150.
1. Os conselhos de fiscalização profissional não podem fixar, por meio de simples Resolução,
o valor de suas anuidades, tendo em vista a natureza tributária de tais contribuições.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500588

2. Nesse diapasão, "em face do caráter tributário da contribuição social devida aos conselhos
profissionais é ilegal a sua instituição por meio de resolução ou deliberação administrativa. A
Lei 11.000/04 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, não se aplicando a outros conselhos
(TRF1, REOMS 2005.38.00.008826-7/MG)." - AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009.
3. Na dicção do E. STF, as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
possuem natureza de tributo, na espécie contribuição parafiscal, prevista no art. 149, CF
(contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas) e, como tais, devem
irrestrita obediência ao princípio da legalidade tributária, com o que, mostra-se absolutamente
incompatível o disposto no art. 25, da Lei nº 3.820/60, que transfere aos Conselhos Regionais
a atribuição de fixar as anuidades. Trata-se de dispositivo cuja vigência submete-se ao comando do art. 25, I, ADCT (MS nº 21.797-9/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.05.2001).
4. Violação do princípio da reserva legal (CF, art. 150, I). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Registre-se, por oportuno, que a 4ª Seção desta egrégia Corte, em sessão realizada no dia
13.03.2013, confirmou, por maioria, o entendimento de que a Lei nº 11.000/04 é aplicável
somente aos Conselhos Federal e Regional de Medicina (EIAC 2004.33.00.027987-5/BA, Relatora para acórdão Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso).
6. De qualquer forma, na Sessão do dia 30/07/2014, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da expressão "fixar", contida art. 2º da
Lei 11.000/2004, por ofensa aos arts. 149 e 150, I, da CF/88 (Incidente de Inconstitucionalidade
na AC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Novély Vilanova).
7. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0035432-55.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 354325520134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS E OUTROS(AS)
APELADO
: ALCIDES MOESIA DE ALBUQUERQUE
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ANUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO.
NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CF/88, ARTS.
149 e 150.
1. Os conselhos de fiscalização profissional não podem fixar, por meio de simples Resolução,
o valor de suas anuidades, tendo em vista a natureza tributária de tais contribuições.
2. Nesse diapasão, "em face do caráter tributário da contribuição social devida aos conselhos
profissionais é ilegal a sua instituição por meio de resolução ou deliberação administrativa. A
Lei 11.000/04 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, não se aplicando a outros conselhos
(TRF1, REOMS 2005.38.00.008826-7/MG)." - AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009.
3. Na dicção do E. STF, as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
possuem natureza de tributo, na espécie contribuição parafiscal, prevista no art. 149, CF
(contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas) e, como tais, devem
irrestrita obediência ao princípio da legalidade tributária, com o que, mostra-se absolutamente
incompatível o disposto no art. 25, da Lei nº 3.820/60, que transfere aos Conselhos Regionais
a atribuição de fixar as anuidades. Trata-se de dispositivo cuja vigência submete-se ao comando do art. 25, I, ADCT (MS nº 21.797-9/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.05.2001).
4. Violação do princípio da reserva legal (CF, art. 150, I). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Registre-se, por oportuno, que a 4ª Seção desta egrégia Corte, em sessão realizada no dia
13.03.2013, confirmou, por maioria, o entendimento de que a Lei nº 11.000/04 é aplicável
somente aos Conselhos Federal e Regional de Medicina (EIAC 2004.33.00.027987-5/BA, Relatora para acórdão Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso).
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6. De qualquer forma, na Sessão do dia 30/07/2014, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da expressão "fixar", contida art. 2º da
Lei 11.000/2004, por ofensa aos arts. 149 e 150, I, da CF/88 (Incidente de Inconstitucionalidade
na AC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Novély Vilanova).
7. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0035435-10.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 354351020134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS E OUTRO(A)
APELADO
: ELIO SOUZA PERRUCCI
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ANUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO.
NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CF/88, ARTS.
149 e 150.
1. Os conselhos de fiscalização profissional não podem fixar, por meio de simples Resolução,
o valor de suas anuidades, tendo em vista a natureza tributária de tais contribuições.
2. Nesse diapasão, "em face do caráter tributário da contribuição social devida aos conselhos
profissionais é ilegal a sua instituição por meio de resolução ou deliberação administrativa. A
Lei 11.000/04 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, não se aplicando a outros conselhos
(TRF1, REOMS 2005.38.00.008826-7/MG)." - AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009.
3. Na dicção do E. STF, as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
possuem natureza de tributo, na espécie contribuição parafiscal, prevista no art. 149, CF
(contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas) e, como tais, devem
irrestrita obediência ao princípio da legalidade tributária, com o que, mostra-se absolutamente
incompatível o disposto no art. 25, da Lei nº 3.820/60, que transfere aos Conselhos Regionais
a atribuição de fixar as anuidades. Trata-se de dispositivo cuja vigência submete-se ao comando do art. 25, I, ADCT (MS nº 21.797-9/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.05.2001).
4. Violação do princípio da reserva legal (CF, art. 150, I). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Registre-se, por oportuno, que a 4ª Seção desta egrégia Corte, em sessão realizada no dia
13.03.2013, confirmou, por maioria, o entendimento de que a Lei nº 11.000/04 é aplicável
somente aos Conselhos Federal e Regional de Medicina (EIAC 2004.33.00.027987-5/BA, Relatora para acórdão Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso).
6. De qualquer forma, na Sessão do dia 30/07/2014, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da expressão "fixar", contida art. 2º da
Lei 11.000/2004, por ofensa aos arts. 149 e 150, I, da CF/88 (Incidente de Inconstitucionalidade
na AC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Novély Vilanova).
7. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035469-82.2013.4.01.3300/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS E OUTRO(A)
APELADO
: JUSSARA SOUZA MARTINS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500589

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CONSELHO PROFISSIONAL FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DO VALOR DAS ANUIDADES POR RESOLUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSÃO "FIXAR" DO ART. 2º DA LEI N. 11.000/2004 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A Corte Especial, em julgamento realizado em 31/07/2014, declarou a inconstitucionalidade
da expressão "fixar" contida no art. 2º da Lei n. 11.000/2004: 'Fixada de maneira definitiva a
natureza tributária das contribuições anuais, nos termos da Constituição Federal, conclui-se
que estas somente devem ser instituídas ou majoradas por lei e não por resolução. Portanto,
verifica-se, de fato, que a delegação concedidas aos conselhos profissionais pelo art. 2º da Lei
n. 11.000/2004, para fixar as contribuições anuais, não encontra guarida constitucional, visto
que somente a União é competente para instituir tributos' (TRF1, Arguição de Inconstitucionalidade n. 2008.36.00.002875-1/MT, Corte Especial, Rel. Des. Fed. NOVÉLY VILANOVA
DA SILVA RES, julg. em 31/07/2014).
2. Apelação não provida.
3. Peças liberadas pelo Relator, emBrasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região,Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL 0035477-59.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 354775920134013300
RELATOR(A)
APELANTE

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: JUSSIMARA SIMOES FERREIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ANUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO.
NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CF/88, ARTS.
149 e 150.
1. Os conselhos de fiscalização profissional não podem fixar, por meio de simples Resolução,
o valor de suas anuidades, tendo em vista a natureza tributária de tais contribuições.
2. Nesse diapasão, "em face do caráter tributário da contribuição social devida aos conselhos
profissionais é ilegal a sua instituição por meio de resolução ou deliberação administrativa. A
Lei 11.000/04 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, não se aplicando a outros conselhos
(TRF1, REOMS 2005.38.00.008826-7/MG)." - AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009.
3. Na dicção do E. STF, as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
possuem natureza de tributo, na espécie contribuição parafiscal, prevista no art. 149, CF
(contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas) e, como tais, devem
irrestrita obediência ao princípio da legalidade tributária, com o que, mostra-se absolutamente
incompatível o disposto no art. 25, da Lei nº 3.820/60, que transfere aos Conselhos Regionais
a atribuição de fixar as anuidades. Trata-se de dispositivo cuja vigência submete-se ao comando do art. 25, I, ADCT (MS nº 21.797-9/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.05.2001).
4. Violação do princípio da reserva legal (CF, art. 150, I). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Registre-se, por oportuno, que a 4ª Seção desta egrégia Corte, em sessão realizada no dia
13.03.2013, confirmou, por maioria, o entendimento de que a Lei nº 11.000/04 é aplicável
somente aos Conselhos Federal e Regional de Medicina (EIAC 2004.33.00.027987-5/BA, Relatora para acórdão Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso).
6. De qualquer forma, na Sessão do dia 30/07/2014, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da expressão "fixar", contida art. 2º da
Lei 11.000/2004, por ofensa aos arts. 149 e 150, I, da CF/88 (Incidente de Inconstitucionalidade
na AC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Novély Vilanova).
7. Apelação não provida.
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1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação na
fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços
de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias de
cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais
de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0037446-12.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 374461220134013300

ACÓRDÃO
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0035492-28.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 354922820134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS E OUTRO(A)
APELADO
: ERICA SANTANA BARROS DE OLIVEIRA NERY RODRIGUES
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ANUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO.
NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CF/88, ARTS.
149 e 150.
1. Os conselhos de fiscalização profissional não podem fixar, por meio de simples Resolução,
o valor de suas anuidades, tendo em vista a natureza tributária de tais contribuições.
2. Nesse diapasão, "em face do caráter tributário da contribuição social devida aos conselhos
profissionais é ilegal a sua instituição por meio de resolução ou deliberação administrativa. A
Lei 11.000/04 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, não se aplicando a outros conselhos
(TRF1, REOMS 2005.38.00.008826-7/MG)." - AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009.
3. Na dicção do E. STF, as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
possuem natureza de tributo, na espécie contribuição parafiscal, prevista no art. 149, CF
(contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas) e, como tais, devem
irrestrita obediência ao princípio da legalidade tributária, com o que, mostra-se absolutamente
incompatível o disposto no art. 25, da Lei nº 3.820/60, que transfere aos Conselhos Regionais
a atribuição de fixar as anuidades. Trata-se de dispositivo cuja vigência submete-se ao comando do art. 25, I, ADCT (MS nº 21.797-9/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.05.2001).
4. Violação do princípio da reserva legal (CF, art. 150, I). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Registre-se, por oportuno, que a 4ª Seção desta egrégia Corte, em sessão realizada no dia
13.03.2013, confirmou, por maioria, o entendimento de que a Lei nº 11.000/04 é aplicável
somente aos Conselhos Federal e Regional de Medicina (EIAC 2004.33.00.027987-5/BA, Relatora para acórdão Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso).
6. De qualquer forma, na Sessão do dia 30/07/2014, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da expressão "fixar", contida art. 2º da
Lei 11.000/2004, por ofensa aos arts. 149 e 150, I, da CF/88 (Incidente de Inconstitucionalidade
na AC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Novély Vilanova).
7. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035539-02.2013.4.01.3300/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS E OUTRO(A)
APELADO
: JOSE VERANIR DE ARAUJO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS
REGIONAIS DE MEDICINA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500590

RELATOR(A)
APELANTE

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: IVONE PEREIRA BRANDAO
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA CRA/BA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 31/39
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
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ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0037877-46.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 378774620134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: LUIZ GUSTAVO PASSOS OLIVEIRA MURICY
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA CRA/BA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 31/39
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0039376-65.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 393766520134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA CRA/BA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 32/40
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0037810-81.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 378108120134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: CARLOS CESAR DA SILVA CONCEICAO
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA CRA/BA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 31/39
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0037874-91.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 378749120134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: JORGE ANTONIO FERREIRA MORAES
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA CRA/BA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 31/39
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500591
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3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0040902-67.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 409026720134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: AGNELO BATISTA MACHADO FILHO
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA CRA/BA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 31/39
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0043260-05.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 432600520134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: NEUZADETE SILVA GOMES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA CRA/BA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 31/39
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500592

1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não
impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, nem, ao
menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a
causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0043294-77.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 432947720134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: ROBERTA HARUMI PINHEIRO SASAKI
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA CRA/BA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 31/39
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não
impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, nem, ao
menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a
causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0043551-05.2013.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 435510520134013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA CRA/BA
PROCURADOR
: EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
: VINICIUS DA SILVA LIMA
EMBARGANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA CRA/BA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 31/39
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ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL 0006527-95.2013.4.01.3314/BA
Processo na Origem: 65279520134013314
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DA
BAHIA - CRMV/BA
PROCURADOR
: THIAGO MATTOS DA SILVA E OUTRO(A)
APELADO
: PURIAGRO AGROPEC COM E REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO. COBRANÇA JUDICIAL DE ANUIDADE. VALOR MÍNIMO. ART. 8º DA LEI N. 12.514/2011. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES AJUIZADAS
ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR.
1. A Lei 12.514/11 passou a indicar critérios rígidos de fixação das anuidades ( arts. 3º/ 6º),
deixando para os Conselhos a função meramente regulamentar ( art. 6º, § 2º). A norma impôs
aos conselhos profissionais a divulgação e fixação da anuidade conforme índices arbitrados
pelo Congresso ( art 6º, §§ 1º e 2º). Não se cria direito novo. A atuação das autarquias
especializadas passa a ser verdadeiramente administrativa e declaratória.
2. O art. 8º da Lei 12.514/2011 estabelece que: "Os Conselhos não executarão judicialmente
dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da
pessoa física ou jurídica inadimplente. Parágrafo único: O disposto no caput não limitará a
realização de medidas administrativas de cobrança, a aplicação de sanções por violação da
ética ou a suspensão do exercício profissional".
3. Em que pese a existência da norma estatuída no art. 8º da Lei 12.514/2011, esta não tem
aplicabilidade ao caso, uma vez que a sua entrada em vigor se deu em momento posterior ao
ajuizamento da ação de execução fiscal. Precedentes: TRF2, AC 201150030006060, Rel.
Desembargador Federal Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, Terceira Turma Especializada,
Data::21/08/2012 - Página::170; AC 00009062220104036110, Desemb. Fed. CONSUELO
YOSHIDA, TRF3 - Sexta Turma, e-DJF3 Judicial 1 data:23/08/2012).
4. Mais recente, o eg. STJ, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do CPC, firmou o
entendimento de que "o dispositivo legal somente faz referência às execuções que serão
propostas no futuro pelos conselhos profissionais, não estabelecendo critérios acerca das
execuções já em curso no momento de entrada em vigor da nova lei". (REsp 1404796/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe
09/04/2014 - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA)
5. Apelação provida para determinar o prosseguimento da ação executiva proposta pelo conselho apelante.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006528-80.2013.4.01.3314/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA - CRMV/BA
PROCURADOR
: PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: SINDICATO RURAL DE ALAGOINHAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO:
ENTREGA DA DECLARAÇÃO (SÚMULA 436/STJ) - CRÉDITOS AJUIZADOS DENTRO DO
QUINQUÊNIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
1. SÚMULA Nº 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004452-83.2013.4.01.3314/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: DEPACEL DESENVOLVIMENTO PARA CELULOSE LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO:
ENTREGA DA DECLARAÇÃO (SÚMULA 436/STJ) - CRÉDITOS AJUIZADOS DENTRO DO
QUINQUÊNIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
1. SÚMULA Nº 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."
2. Constituído o crédito com a entrega da declaração, a EF foi ajuizada dentro do prazo
prescricional, não tendo a exequente culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA
106/STJ.
3. Apelação provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006513-14.2013.4.01.3314/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA - CRMV/BA
PROCURADOR
: JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR E OUTROS(AS)
APELADO
: COOP MISTA REG DOS PRODUTORES DE LE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO:
ENTREGA DA DECLARAÇÃO (SÚMULA 436/STJ) - CRÉDITOS AJUIZADOS DENTRO DO
QUINQUÊNIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
1. SÚMULA Nº 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."
2. Constituído o crédito com a entrega da declaração, a EF foi ajuizada dentro do prazo prescricional,
não tendo a exequente culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ.
3. Apelação provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500593
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5. Registre-se, por oportuno, que a 4ª Seção desta egrégia Corte, em sessão realizada no dia
13.03.2013, confirmou, por maioria, o entendimento de que a Lei nº 11.000/04 é aplicável
somente aos Conselhos Federal e Regional de Medicina (EIAC 2004.33.00.027987-5/BA, Relatora para acórdão Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso).
6. De qualquer forma, na Sessão do dia 30/07/2014, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da expressão "fixar", contida art. 2º da
Lei 11.000/2004, por ofensa aos arts. 149 e 150, I, da CF/88 (Incidente de Inconstitucionalidade
na AC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Novély Vilanova).
7. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0000386-57.2013.4.01.3315/BA
Processo na Origem: 3865720134013315
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: FRANCIMARY DE DEUS E OUTROS(AS)
APELADO
: MULTIATENDIMENTO CONQUISTA ADM REPRESENT
SERVICO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ANUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CF/88, ARTS. 149 e 150.
1. Os conselhos de fiscalização profissional não podem fixar, por meio de simples Resolução,
o valor de suas anuidades, tendo em vista a natureza tributária de tais contribuições.
2. Nesse diapasão, "em face do caráter tributário da contribuição social devida aos conselhos
profissionais é ilegal a sua instituição por meio de resolução ou deliberação administrativa. A
Lei 11.000/04 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, não se aplicando a outros conselhos
(TRF1, REOMS 2005.38.00.008826-7/MG)." - AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009.
3. Na dicção do E. STF, as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
possuem natureza de tributo, na espécie contribuição parafiscal, prevista no art. 149, CF
(contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas) e, como tais, devem
irrestrita obediência ao princípio da legalidade tributária, com o que, mostra-se absolutamente
incompatível o disposto no art. 25, da Lei nº 3.820/60, que transfere aos Conselhos Regionais
a atribuição de fixar as anuidades. Trata-se de dispositivo cuja vigência submete-se ao comando do art. 25, I, ADCT (MS nº 21.797-9/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.05.2001).
4. Violação do princípio da reserva legal (CF, art. 150, I). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Registre-se, por oportuno, que a 4ª Seção desta egrégia Corte, em sessão realizada no dia
13.03.2013, confirmou, por maioria, o entendimento de que a Lei nº 11.000/04 é aplicável
somente aos Conselhos Federal e Regional de Medicina (EIAC 2004.33.00.027987-5/BA, Relatora para acórdão Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso).
6. De qualquer forma, na Sessão do dia 30/07/2014, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da expressão "fixar", contida art. 2º da
Lei 11.000/2004, por ofensa aos arts. 149 e 150, I, da CF/88 (Incidente de Inconstitucionalidade
na AC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Novély Vilanova).
7. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator

2. Constituído o crédito com a entrega da declaração, a EF foi ajuizada dentro do prazo
prescricional, não tendo a exequente culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA
106/STJ.
3. Apelação provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006844-93.2013.4.01.3314/BA
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BASTOS FREITAS E CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO:
ENTREGA DA DECLARAÇÃO (SÚMULA 436/STJ) - CRÉDITOS AJUIZADOS DENTRO DO
QUINQUÊNIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
1. SÚMULA Nº 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."
2. Constituído o crédito com a entrega da declaração, a EF foi ajuizada dentro do prazo
prescricional, não tendo a exequente culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA
106/STJ.
3. Apelação provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL 0000031-47.2013.4.01.3315/BA
Processo na Origem: 314720134013315
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: FRANCIMARY DE DEUS E OUTROS(AS)
APELADO
: LEONIDAS NEVES PEREIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ANUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CF/88, ARTS. 149 e 150.
1. Os conselhos de fiscalização profissional não podem fixar, por meio de simples Resolução,
o valor de suas anuidades, tendo em vista a natureza tributária de tais contribuições.
2. Nesse diapasão, "em face do caráter tributário da contribuição social devida aos conselhos
profissionais é ilegal a sua instituição por meio de resolução ou deliberação administrativa. A
Lei 11.000/04 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, não se aplicando a outros conselhos
(TRF1, REOMS 2005.38.00.008826-7/MG)." - AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009.
3. Na dicção do E. STF, as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
possuem natureza de tributo, na espécie contribuição parafiscal, prevista no art. 149, CF
(contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas) e, como tais, devem
irrestrita obediência ao princípio da legalidade tributária, com o que, mostra-se absolutamente
incompatível o disposto no art. 25, da Lei nº 3.820/60, que transfere aos Conselhos Regionais
a atribuição de fixar as anuidades. Trata-se de dispositivo cuja vigência submete-se ao comando do art. 25, I, ADCT (MS nº 21.797-9/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.05.2001).
4. Violação do princípio da reserva legal (CF, art. 150, I). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500594
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
2. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
3. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
5. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0033945-32.2013.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 339453220134013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: EDSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: GLÁUCIA MARIA SILVA OLIVEIRA MENDANHA
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 68/80
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não
impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, nem, ao
menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a
causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008126-84.2013.4.01.3600/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
ADVOGADO
: HOMERO MARCHEZAN E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0070248-54.2013.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 702485420134013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE MELO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: SAULO DE ARAUJO MARQUEZ E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR RURAL, PESSOA NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. NÃO
CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
1. A condição de produtor rural empregador está demonstrada, por meio da juntada de documentos ao feito (declaração de produtor rural perante a Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais, comprovando a comercialização de grande quantidade de café, o que, por si só,
denota a existência de empregados).
2. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
3. Quanto à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, consolidou
entendimento no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, que deu nova
redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei
9.528/97), até que a legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional 20/98, venha a
instituir a contribuição. Entendeu-se que a incidência da referida exação sobre a comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa
ao princípio da isonomia e criação de nova fonte de custeio sem lei complementar.
4. Nessa linha, consignou aquela Excelsa Corte que: "... Considerando as exceções à unicidade de
incidência de contribuição previstas nos artigos 239 e 240 das Disposições Constitucionais Gerais,
concluiu-se que se estaria exigindo do empregador rural, pessoa natural, a contribuição social sobre
a folha de salários, como também, tendo em conta o faturamento, da COFINS, e sobre o valor
comercializado de produtos rurais (Lei 8.212/91, art. 25), quando o produtor rural, sem empregados,
que exerça atividades em regime de economia familiar, só contribui, por força do disposto no art. 195,
§ 8º, da CF, sobre o resultado da comercialização da produção. Além disso, reputou-se que a
incidência da contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização pelo empregador
rural, pessoa natural, constituiria nova fonte de custeio criada sem observância do art. 195, § 4º, da
CF, uma vez que referida base de cálculo difere do conceito de faturamento e do de receita." ( Informativo STF nº 573, 1º a 5 de fevereiro de 2010. Proposta da União no sentido da modulação dos
efeitos da decisão plenária rechaçada pela Suprema Corte de Justiça Nacional.
5. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme entendimento firmado pela Sétima Turma desta e.
Corte, a Lei nº 10.256/2001 não teve o condão de "constitucionalizar" a exação questionada.
(AG 0006162-60.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Sétima Turma, e-DJF1 p.376 de 10/06/2011).
6. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018435-76.2013.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MARIA LUCIA DINIZ DE QUEIROZ
ADVOGADO
: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500595
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃOSUBSUNÇÃO DO ICMS E DO ISSQN AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88, ART. 195,
I - RE N. 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - imposto retido pelo contribuinte
por obrigação legal, não é receita da empresa, sendo valor de titularidade do fisco municipal.
Ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas as receitas obtidas pela pessoa
jurídica', não pode ser considerado faturamento, e, portanto, não pode ser incluído na base de
cálculo de PIS ou COFINS.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação da impetrante parcialmente provida para eximi-la da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 05.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL n. 0016764-09.2013.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 167640920134013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: ADIR PELISAO
ADVOGADO
: IRINEU PEDRO MUHL E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR RURAL, PESSOA NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. NÃO
CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, consolidou entendimento no sentido da
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25,
I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei 9.528/97), até que a legislação
nova, arrimada na Emenda Constitucional 20/98, venha a instituir a contribuição. Entendeu-se
que a incidência da referida exação sobre a comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa ao princípio da isonomia e criação de
nova fonte de custeio sem lei complementar.
3. Nessa linha, consignou aquela Excelsa Corte que: "... Considerando as exceções à unicidade de incidência de contribuição previstas nos artigos 239 e 240 das Disposições Constitucionais Gerais, concluiu-se que se estaria exigindo do empregador rural, pessoa natural, a
contribuição social sobre a folha de salários, como também, tendo em conta o faturamento, da
COFINS, e sobre o valor comercializado de produtos rurais (Lei 8.212/91, art. 25), quando o
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500596

produtor rural, sem empregados, que exerça atividades em regime de economia familiar, só
contribui, por força do disposto no art. 195, § 8º, da CF, sobre o resultado da comercialização
da produção. Além disso, reputou-se que a incidência da contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização pelo empregador rural, pessoa natural, constituiria nova fonte
de custeio criada sem observância do art. 195, § 4º, da CF, uma vez que referida base de
cálculo difere do conceito de faturamento e do de receita." ( - Informativo STF nº 573, 1º a 5 de
fevereiro de 2010. Proposta da União no sentido da modulação dos efeitos da decisão plenária
rechaçada pela Suprema Corte de Justiça Nacional.
4. Conforme entendimento firmado pela Sétima Turma desta e. Corte, a Lei nº 10.256/2001 não
teve o condão de "constitucionalizar" a exação questionada. (AG 000616260.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,
e-DJF1 p.376 de 10/06/2011).
5. Quanto à alegada necessidade de cobrança da exação na redação original da Lei nº
8.212/91, com a restauração da incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, ressalto que no julgamento do RE 596.177/RS, pela Sessão Plenária do col. STF, o
em. Ministro Relator decidiu que: "(...) conforme se verifica dos fundamentos que serviram de
base para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo do
produtor rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de sua contribuição
para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de previsão constitucional para a
base de incidência da contribuição social trazida pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/91, a reclamar
a necessidade de instituição por meio de lei complementar." (RE 596177 / RS; Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 01/08/2011; Tribunal Pleno; publicação: DJe-165 DIVULG 26-08-2011 PUBLIC 29-08-2011 EMENT VOL-02575-02 PP-00211 RT v. 101, n. 916,
2012, p. 653-662). (sublinhei)
6. Ademais, ressaltou o em. Ministro Marco Aurélio, que: "Forçoso concluir que, no caso de
produtor rural, embora pessoa natural, que tenha empregados, incide a previsão relativa ao
recolhimento sobre o valor da folha de salários. É de ressaltar que a Lei nº 8.212/91 define
empresa como a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da administração
pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o produtor rural, pessoa
natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a contribuição sobre a folha de salários e, de
outro, a COFINS, não havendo lugar para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da
seguridade social, isso a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até
mesmo, a regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. De acordo
com o artigo 195, § 8º, do Diploma Maior, se o produtor não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da contribuição - folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
levando em conta o faturamento, da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o valor comercializado
- no artigo 25 da Lei nº 8.212/91. Assim, não fosse suficiente a duplicidade, considerado o
faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia."
7. As quantias indevidamente recolhidas no curso da ação serão restituídas ao autor, com
atualização pela Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de
correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
8. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002755-33.2013.4.01.3603/MT
Processo na Origem: 27553320134013603
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: JOSE CLAUCIDIO NICOLI
ADVOGADO
: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. FUNRURAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES SUCESSIVAS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E PARTES. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO
DA SEGUNDA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
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1. Dispõe o art. 301 do CPC que: "§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando
se reproduz ação anteriormente ajuizada; § 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido."
2. Existindo sentença acobertada pela coisa julgada material que reconheceu a constitucionalidade da contribuição para o FUNRURAL incidente sobre o produtor rural pessoa física e
empregador, a partir da entrada em vigor da Lei 10.256/2001, a rediscussão da matéria
somente pode ser efetuada pela via da ação rescisória.
3. A eventual superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a inconstitucionalidade da contribuição cobrada com amparo na Lei 10.256/2001 não autoriza a
relativização da coisa julgada material, nem tampouco constitui nova causa de pedir apta a
reabrir o questionamento judicial do tema em favor do contribuinte, se sobre ele pesa o óbice
da coisa julgada material.
4. Apenas em situações excepcionais e expressamente previstas em lei, como é o caso do art. 471,
parágrafo único, do CPC (na redação dada pela Lei 11.232/2005), o ordenamento jurídico admite
que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo feita pelo Supremo Tribunal Federal atinja a coisa julgada material. E, mesmo assim, como exceção que é, o permissivo do art. 741,
parágrafo único, do CPC deve ser interpretado de maneira restritiva, limitado o seu alcance às
situações em que a coisa julgada inconstitucional impõe dever à Fazenda Pública.
5. Evidenciada, no caso concreto, a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir em
relação às ações intentadas pelo autor, é de se reconhecer o acerto da sentença que extingue
a segunda ação sem resolução de mérito com amparo no art. 267, V, do CPC.
6. Apelação do autor não provida. Sentença mantida.
ACÓRDÃO
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000060-06.2013.4.01.3604/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: GABRIEL LUIZ BORTOLINI
ADVOGADO
: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR E OUTRO(A)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. Afastada a hipótese de sucumbência recíproca, eis que a parte autora decaiu de parte
mínima do pedido inicial, a União deve arcar com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios.
10. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial desprovidas.
11. Apelação da parte autora provida para condenar a União ao reembolso das custas iniciais
e finais isentas (art. 4º da Lei n. 9.286/96), bem como ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 20, § 4º, do CPC).
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial e dar provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000960-86.2013.4.01.3604/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ANTONIO RENE BORTOLO
ADVOGADO
: CELITO L. BERNARDI E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
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6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. Apelação da parte autora provida para reconhecer a inexigibilidade da contribuição para o
Funrural.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001340-09.2013.4.01.3605/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: PAULO EMILIO DA COSTA BILEGO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação na
fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001343-61.2013.4.01.3605/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: FRIGORIFICO VALE DO CULUENE LTDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500598

1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001924-76.2013.4.01.3605/MT
RELATOR
APELANTE

: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: MARCOS CARVALHO DOS REIS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços
de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias de
cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais
de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
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REEXAME NECESSÁRIO 0034825-94.2013.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 348259420134013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AUTOR
: WASHINGTON HOTT DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RENATO AURELIO FONSECA
RÉU
: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 10A REGIAO CORECON/MG
PROCURADOR
: WILLIAN FERNANDO DE FREITAS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. EXIGÊNCIA DE EXAME
DE SUFICIÊNCIA. COLAÇÃO DE GRAU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.
12.249/2010. ILEGALIDADE. VULNERAÇÃO DO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DIREITO ADQUIRIDO.
1. Após a edição da Lei n. 12.249/2010, o técnico em contabilidade, para exercer a sua
profissão, deve submeter-se ao Exame de Suficiência.
2. Ocorre que, na hipótese, o autor antes da edição do referido diploma legislativo já tinha
formação técnica em contabilidade. Assim, com razão o juiz a quo, ao ponderar, verbis:
"Concluo no sentido de que haverá direito adquirido sempre que, na vigência da lei anterior, o
interessado preenchesse todos os requisitos necessários ao deferimento da inscrição nos
quadros do CRC/MG. In casu, o autor formou-se em 04.12.1995 no curso de técnico em
contabilidade, conforme comprova o diploma juntado aos autos a fl. 31, e o exame de suficiência só foi instituído em 2010, motivo pelo qual sua inscrição não poderia ser indeferida
pela ausência de aprovação em tal exame, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Carta
Magna".
3. Precedentes desta Corte.
4. Remessa oficial não provida. Sentença mantida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento)
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0043204-24.2013.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 432042420134013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 10A REGIAO CORECON/MG
PROCURADOR
: GABRIELA FERRARI
APELADO
: MERCONSULT CONSULTORIA E ASESSORIA LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ANUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO.
NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CF/88, ARTS.
149 e 150.
1. Os conselhos de fiscalização profissional não podem fixar, por meio de simples Resolução,
o valor de suas anuidades, tendo em vista a natureza tributária de tais contribuições.
2. Nesse diapasão, "em face do caráter tributário da contribuição social devida aos conselhos
profissionais é ilegal a sua instituição por meio de resolução ou deliberação administrativa. A
Lei 11.000/04 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, não se aplicando a outros conselhos
(TRF1, REOMS 2005.38.00.008826-7/MG)." - AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009.
3. Na dicção do E. STF, as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
possuem natureza de tributo, na espécie contribuição parafiscal, prevista no art. 149, CF
(contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas) e, como tais, devem
irrestrita obediência ao princípio da legalidade tributária, com o que, mostra-se absolutamente
incompatível o disposto no art. 25, da Lei nº 3.820/60, que transfere aos Conselhos Regionais
a atribuição de fixar as anuidades. Trata-se de dispositivo cuja vigência submete-se ao comando do art. 25, I, ADCT (MS nº 21.797-9/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.05.2001).
4. Violação do princípio da reserva legal (CF, art. 150, I). Precedentes do STJ e deste Tribunal.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0020801-70.2013.4.01.3700/MA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: ELZIMAR LISBOA NASCIMENTO
ADVOGADO
: ITALO BENEDITO GUIMARAES TORREAO E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO - ILHA COSTEIRA - SÃO LUÍS/MA
- EC 46/2005 - DEMARCAÇÃO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, SOB PENA
DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PROPRIEDADE PARTICULAR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E LAUDÊMIO.
1. A Emenda Constitucional nº 46/2005 excluiu, do escopo dos bens da União, as ilhas que
contenham sede de Municípios, com exceção das áreas afetadas ao serviço público ou a
unidade ambiental federal e, também, as áreas que já se encontravam incorporadas aos
domínios dos Estados, dos Municípios e dos particulares (arts. 20, IV e 26, II, CF).
2. Os imóveis situados na ilha de São Luis, por se localizarem, notoriamente, em sede de
Município, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 46 não mais pertencem à União.
3. A demarcação de linha preamar média de 1831, na Ilha de São Luis, feita pela União, sem
a notificação pessoal dos interessados, caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (AG 0074617-77.2011.4.01.0000 / MA, Rel. Desembargador Federal LUCIANO
TOLENTINO AMARAL, Sétima Turma, e-DJF1 p.394 de 09/03/2012).
4. Inobservância, pela Administração Pública, nos procedimentos de exigência de taxa de
ocupação e laudêmio de contribuintes com imóveis registrados em cartório, dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da propriedade e da publicidade.
5. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, às quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da União e à remessa oficial,
tida por interposta.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0020794-69.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EUSTAQUIO FILIZZOLA BARROS
ADVOGADO
: HOMERO LEONARDO LOPES E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AUTOMÓVEL IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. IPI.
NÃO INCIDÊNCIA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE O PIS E A COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECECENTES DESTA CORTE.
1. Não incide o IPI na importação de veículo por pessoa física destinado a uso próprio, uma vez
que o fato gerador dessa exação seria uma operação de natureza mercantil ou assemelhada,
o que não ocorre na hipótese em questão.
2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, é indevida a inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições para o PIS - importação e para a COFINS - importação. Precedentes:
Numeração Única: 0024035-27.2008.4.01.3800. AC 2008.38.00.024798-7 / MG; APELAÇÃO
CIVEL. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA. Publicação: 02/05/2014 e-DJF1 P. 620. Data Decisão: 21/02/2014 e Numeração
Única: AGA 0024981-40.2014.4.01.0000 / BA; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA
TURMA. Publicação: 08/08/2014 e-DJF1 P. 1241. Data Decisão: 29/07/2014.
3. Apelação e remessa oficial às quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500599
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5. Registre-se, por oportuno, que a 4ª Seção desta egrégia Corte, em sessão realizada no dia
13.03.2013, confirmou, por maioria, o entendimento de que a Lei nº 11.000/04 é aplicável
somente aos Conselhos Federal e Regional de Medicina (EIAC 2004.33.00.027987-5/BA, Relatora para acórdão Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso).
6. De qualquer forma, na Sessão do dia 30/07/2014, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da expressão "fixar", contida art. 2º da
Lei 11.000/2004, por ofensa aos arts. 149 e 150, I, da CF/88 (Incidente de Inconstitucionalidade
na AC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Novély Vilanova).
7. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0057771-60.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA/MG
PROCURADOR
: AMANDA ISTER NOGUEIRA RIBEIRO E OUTROS(AS)
APELADO
: LUCIENE SEPE ALEIXO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO.
LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0057785-44.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA/MG
PROCURADOR
: EDINA APARECIDA GODINHO CARDOSO E OUTROS(AS)
APELADO
: RUBENS HERMETO DE SIQUEIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO.
LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação na
fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta Magna.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500600

2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0062263-95.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA/MG
PROCURADOR
: EDINA APARECIDA GODINHO CARDOSO E OUTROS(AS)
APELADO
: MARIA NILZA ROSCOE DA ROCHA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO.
LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0064003-88.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA/MG
PROCURADOR
: EDINA APARECIDA GODINHO CARDOSO E OUTROS(AS)
APELADO
: FORTES CONSULTORIA LTDA
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO.
LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0066215-82.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA
APELADO
: FRANK DIAS GOMES
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500601

APELAÇÃO CÍVEL N. 0066714-66.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APELADO
: SHIRLEY ALVES DE CARVALHO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação na
fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0069619-44.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA
APELADO
: MARCIO QUINTINO FERREIRA JUNIOR
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
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3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0073758-39.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APELADO
: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0074304-94.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APELADO
: AIRTON GONCALVES LIMA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação na
fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta Magna.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0073713-35.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APELADO
: MARIA LUIZA SOARES RABELO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0073755-84.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APELADO
: VALDIR MANSANO MORAES
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500602
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2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0074331-77.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
ADVOGADO
: RENATO AURELIO FONSECA
APELADO
: KENIO LEONEL BARBOSA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação na
fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0074333-47.2013.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APELADO
: ROSELI BERNADETI DE SOUZA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500603

1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação na fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta
Magna.
2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
REEXAME NECESSÁRIO N. 0002302-26.2013.4.01.3801/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: MARAIZA DA COSTA GARCIA
AUTOR
: RAFAEL ESTEVAO MARTINS
AUTOR
: JORDANA APARECIDA RIBEIRO PIRES
RÉU
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
- COREN/MG
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE
JUIZ DE FORA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006894-10.2013.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCURADOR
: REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA E OUTROS(AS)
APELADO
: COOP AGROP REGIAO DE ORLANDIA FILIAL UBERLANDIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. VALOR INFERIOR A QUATRO VEZES
O VALOR COBRADO ANUALMENTE. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A norma inserta no art. 8º da Lei 12.514/2011 consiste em uma nova condição processual a
ser observada pelos conselhos profissionais por ocasião do ajuizamento de execuções fiscais,
tendo em vista que foi imposto um limite mínimo de valor para que seja proposta uma ação de
execução fiscal.
2. O tema foi enfrentado recentemente pelas Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal
de Justiça que, ambas de forma unânime, entenderam pela aplicabilidade do aludido dispositivo aos processos em curso. Precedentes: (REsp 1374202/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013; e REsp 1383044/SC,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
14/08/2013).
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006902-84.2013.4.01.3803/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCURADOR
: REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA E OUTROS(AS)
APELADO
: AGROCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. VALOR INFERIOR A QUATRO VEZES
O VALOR COBRADO ANUALMENTE. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A norma inserta no art. 8º da Lei 12.514/2011 consiste em uma nova condição processual a
ser observada pelos conselhos profissionais por ocasião do ajuizamento de execuções fiscais,
tendo em vista que foi imposto um limite mínimo de valor para que seja proposta uma ação de
execução fiscal.
2. O tema foi enfrentado recentemente pelas Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal
de Justiça que, ambas de forma unânime, entenderam pela aplicabilidade do aludido dispositivo aos processos em curso. Precedentes: (REsp 1374202/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013; e REsp 1383044/SC,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
14/08/2013).
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0000266-08.2013.4.01.3802/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LUIZ JACOB OLIARI
ADVOGADO
: CRISTINA SCHWINGEL MARKUS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERABA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA - ART. 1º DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF)
- LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 (09/06/2005):
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (STF; RE N. 566621/RS).
1. O adquirente, o consignatário e a cooperativa (responsáveis tributários, por substituição, pelo
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL) detêm legitimidade apenas para discutir a
legalidade ou constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a
restituição ou compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN
- quais sejam: comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a
terceiro, possua autorização expressa para tanto. (Neste sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
1.418.303/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 18/06/2014; AgRg no
AgRg no REsp n. 537.623/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma do STJ, DJe de
02/06/2008; REsp n. 489.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJ de 29/09/2003, pág.
155).
2. O produtor rural, independentemente da condição que ostente (produtor rural pessoa física,
empregador rural pessoa física ou segurado especial), detém legitimidade também para reclamar a repetição da contribuição ao FUNRURAL (AC n. 0005609-87.2010.4.01.3802/MG, Rel.
Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 30/05/2014, pág. 845).
3. Quanto à comprovação do recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte
que "para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos
recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença)" (AC n.
2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), 7ª Turma do
TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 11/04/2008, pág. 291).
4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe
garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck
Medrado Sampaio (Conv.), 8ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836) como no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos,
o art. 1º da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC
(RE n. 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011).
6. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88).
7. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição em referência, ainda que em controle
difuso (STF; RE n. 363.852), é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 000204441.2011.4.01.0000-MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 de 15/07/2011, pág. 354).
9. As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas, com atualização pela Taxa
SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
10. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), o prazo
prescricional do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação
aplicável é de cinco anos (STF; RE n. 566.621/RS).
11. Honorários advocatícios mantidos, eis que fixados conforme os parâmetros do art. 20, § 4º,
do CPC.
12. Apelação e remessa oficial desprovidas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500604
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APELAÇÃO CÍVEL 0004778-19.2013.4.01.3807/MG
Processo na Origem: 47781920134013807
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GUEDES E PAIXAO LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE GUEDES LEITE E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MONTES
CLAROS - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. FOLHA DE SALÁRIOS. QUINZE
PRIMEIROS DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por
homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE
566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005,
decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações
ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
2. É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa
ao segurado empregado durante os 15 primeiros dias que antecedem a concessão de auxíliodoença e/ou auxílio-acidente, uma vez que tal verba, por não consubstanciar contraprestação
a trabalho, não tem natureza salarial. Diretriz pretoriana consolidada no c. STJ e neste Tribunal.
3. O STF tem entendido que o adicional de 1/3 de férias não integra o conceito de remuneração, não havendo, pois, incidência de contribuição previdenciária. Precedentes: STF,
AI-AgRg nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, in DJU 30.03.2007; AGA 2007.01.00.0009356/AM, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, 8ª T., in DJ 18/07/2008; AC
1998.35.00.007225-1/GO, Rel. Conv. Juiz Fed. Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de
20/06/2008; AG nº 2008.01.00.006958-1/MA; Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJ de 20/06/2008, p.208.
4. Em relação ao aviso prévio indenizado, não incide contribuição previdenciária sobre tal
verba, por não comportar natureza salarial, mas ter nítida feição indenizatória. Precedentes
desta Corte e dos Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões.
5. Não sendo exigível a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, também não é possível a cobrança da referida contribuição sobre o décimo
terceiro proporcional a tal verba. (AGA 0044539-37.2010.4.01.0000/PA, Rel. Desembargador
Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.253 de 18/03/2011). Também não
pode incidir a contribuição previdenciária sobre as férias e seu abono constitucionais proporcionais ao aviso prévio indenizado.
6. "As contribuições destinadas a terceiros (SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, etc) possuem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, consoante entendimento do STF (AI nº 622.981; RE nº 396.266), com contornos e destinações diversos das
contribuições previdenciárias, daí porque tidas por legais referidas exações (STF, AI n. 622.981;
RE n. 396.266). Nesse sentido: AMS 0003677-61.2010.4.01.3803 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RICARDO
MACHADO RABELO (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.1236 de 24/08/2012."(AC n.
0029900-72-3009.4.01.3400/DF, Relato Juiz Federal Convocado Rodrigo Godoy Mendes, Sétima Turma, e-DJF1 de 19/11/2013, p. 1553).
7. Desse modo, destaco que o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária
somente está afeto às parcelas referentes às contribuições previdenciárias patronais, sendo
reconhecida a legalidade das contribuições destinadas a terceiros, conforme destacado acima.
8. No entanto, o pleito trazido na peça inaugural suscita o entendimento de que se requer o
exame da inexigibilidade da contribuição previdenciária, porém com destaque para o recolhimento para as entidades terceiras, consignando o termo "entidades terceiras" entre parênteses.
9. O exame panorâmico do tema foi realizado em razão do entendimento esposado em
sentença e repisado na peça de apelo da Fazenda Nacional. Assim, em exame acurado da
questão observo que não há razão para a concessão da segurança, nos termos acima consignados.
10. Apelação e remessa oficial providas. Segurança denegada.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007274-33.2013.4.01.3803/MG
RELATOR
APELANTE

: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
ADVOGADO
: BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: CANDIDA RODRIGUES NOGUEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. VALOR INFERIOR A QUATRO VEZES
O VALOR COBRADO ANUALMENTE. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A norma inserta no art. 8º da Lei 12.514/2011 consiste em uma nova condição processual a
ser observada pelos conselhos profissionais por ocasião do ajuizamento de execuções fiscais,
tendo em vista que foi imposto um limite mínimo de valor para que seja proposta uma ação de
execução fiscal.
2. O tema foi enfrentado recentemente pelas Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal
de Justiça que, ambas de forma unânime, entenderam pela aplicabilidade do aludido dispositivo aos processos em curso. Precedentes: (REsp 1374202/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013; e REsp 1383044/SC,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
14/08/2013).
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007352-27.2013.4.01.3803/MG
RELATOR
APELANTE

: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCURADOR
: BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: JARBAS FONTOURA LIMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. VALOR INFERIOR A QUATRO VEZES
O VALOR COBRADO ANUALMENTE. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A norma inserta no art. 8º da Lei 12.514/2011 consiste em uma nova condição processual a
ser observada pelos conselhos profissionais por ocasião do ajuizamento de execuções fiscais,
tendo em vista que foi imposto um limite mínimo de valor para que seja proposta uma ação de
execução fiscal.
2. O tema foi enfrentado recentemente pelas Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal
de Justiça que, ambas de forma unânime, entenderam pela aplicabilidade do aludido dispositivo aos processos em curso. Precedentes: (REsp 1374202/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013; e REsp 1383044/SC,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
14/08/2013).
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500605
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ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001013-10.2013.4.01.3817/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: PAM AGRICOLA LTDA
APELADO
: ANDRE SAMPAIO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0007129-56.2013.4.01.4100/RO
Processo na Origem: 71295620134014100
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUFRAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: VP DA SILVA OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO
ADVOGADO
: WALTER GUSTAVO SILVA LEMOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART. 145, INCISO II, DA CARTA MAGNA. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 77. EXIGÊNCIA DE LEI PARA CRIAÇÃO DE TAXA. LEI Nº
9.960/2000, ART. 1º. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TSA POR ATUAÇÃO DA
SUFRAMA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO FATO GERADOR NA LEI. CRIAÇÃO DA
TAXA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º RECONHECIDA PELO PLENO DESTA CORTE.
1. A parte autora ajuizou a presente ação em face da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA com o objetivo de assegurar a inexigibilidade da cobrança da Taxa de
Serviço Administrativo - TSA, instituída pela Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, decorrente
das Medidas Provisórias nºs 2.007/1999 e 2.015/2000.
2. A criação de taxa impõe a existência simultânea de requisitos, tidos como "fatos do Estado",
que são: o exercício regular do poder de polícia, que legitima a cobrança da "taxa", e, a
utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, permitindo a cobrança do tributo em foco. Ainda, como
dito, a instituição da taxa de serviço se dá em razão da disponibilização de serviços públicos
caracterizados como "divisíveis" e "específicos".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500606

3. A Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, que, dentre outras disposições, instituiu a Taxa de
Serviços Administrativos - TSA, em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus Suframa, definindo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado pela SUFRAMA ao
contribuinte ou que lhe seja posto a disposição.
4. A citada lei fixou, em seu at. 7º que: "O Superintendente da Suframa disporá, em portaria,
sobre os prazos e as condições de recolhimento da TSA, inclusive sobre a redução de níveis
de cobrança diferenciados para segmentos considerados de interesse para o desenvolvimento
da região, sujeita essa redução à homologação do Conselho de Administração da Suframa.".
5. Ocorre que, conquanto a Portaria nº 205 - SUFRAMA tenha especificado, a seu modo, as
ocorrências ensejadoras da cobrança da TSA, a Lei nº 9.960/2000 trouxe a previsão genérica
da Taxa de Serviços Administrativos - TSA, reproduzindo o texto do art. 145 da Constituição
Federal, sem a identificação precisa dos serviços taxados.
6. É evidente que a aludida lei não atendeu aos requisitos necessários à criação de tributo,
como bem determina a Constituição Federal, em seu artigo 145, e, por conseqüência, violou o
disposto no art. 150, estabelecendo este preceito que: "Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...)".
7. "(...) 2 - O art. 1º da Lei nº 9.960/2000, que instituiu a Taxa de Serviços Administrativos - TSA a
favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA, limita-se a repetir, como fato
gerador da aludida taxa, a definição abstrata do seu objeto conforme descrito no art. 145, II, da
Constituição Federal, deixando de definir, concretamente, qual atuação estatal própria do exercício
do poder de polícia ou qual serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto
à sua disposição, seria passível de taxação. 3 - Carecendo de definição legal prestação de serviço
público, específica e divisível, em que incidiria a Taxa de Serviços Administrativos-TSA, é inconstitucional o art. 1º da Lei nº 9.960/2000, que a instituíra. 4 - Inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº
9.960/2000 reconhecida." (INAMS 0005632-98.2007.4.01.3200 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, CORTE ESPECIAL, e-DJF1 p.6 de 18/09/2012)
8. "(...) 3. O parágrafo único do art. 24 do Decreto-Lei n. 288/1967, que autoriza a Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa a instituir taxas por meio de portaria
contraria o princípio da legalidade e, portanto, não foi recepcionado pela Constituição da
República de 1988." (RE 556854, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
30/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 RT
v. 100, n. 914, 2011, p. 430-446)
9. No que tange à atualização do indébito, ressalte-se, por oportuno, que o art. 1º-F da Lei nº
9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, por ser norma geral, cede diante da regra
especial estabelecida no art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95, não sendo aplicável, portanto, às
ações em que se discute devolução de crédito de natureza tributária. Entendimento este
firmado no âmbito da própria Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, que editou o Parecer
PGFN/CAT/Nº 1929/2009, o qual consagra que "a nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de
1997, promovida pelo art. 5º da Lei 11.960, de 2009, não modificou a aplicação da Taxa Selic
para as repetições de indébito tributário." (AC 200980000058898, Desembargadora Federal
Margarida Cantarelli, TRF5 - Quarta Turma, 26/08/2010).
10. Apelação e remessa oficial não providas. Sentença mantida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0000576-66.2013.4.01.4302/TO
Processo na Origem: 5766620134014302
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RICARDO PINTO COELHO
ADVOGADO
: RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS. 134/146
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
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1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008629-89.2013.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000694-37.1998.8.11.0040
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ROGERIO LAUX E CIA LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JORGE YASSUDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0017631-83.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0022717-98.2000.8.13.0056
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: INDEQUIL INDUSTRIA DE DERIVADOS QUIMICOS LTDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500607

1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0032791-51.2013.4.01.9199/BA
Processo Orig.: 0001959-81.2003.8.05.0229
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: S D T DISTRIBUIDOR DE CEREAIS LTDA
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 3ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS
CIV E COMERCIAIS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA
DO(A) EXEQÜENTE - FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da execução.
2. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA
106/STJ.
3. Apelação e remessa oficial providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0034131-30.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0109329-16.2001.8.13.0699
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: N LESSA E CIAS LTDA
APELADO
: NEWTON LESSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".

607

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0036030-63.2013.4.01.9199/PA
Processo Orig.: 0000106-58.2000.8.14.0040
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NATANAEL SILVA NASCIMENTO ME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA
DO(A) EXEQÜENTE - FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da execução.
2. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
3. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0036806-63.2013.4.01.9199/BA
Processo Orig.: 0002075-87.2003.8.05.0229
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RECONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
ADVOGADO
: CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 3ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS
CIV E COMERCIAIS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA
DO(A) EXEQÜENTE - FALTA DE IMPULSO OFICIAL DO JUÍZO - SÚMULA 106 DO STJ.
1. Verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de impulso oficial do juízo para o
regular andamento da execução. Não há que se falar em prescrição porquanto a Fazenda
Nacional não deu causa à demora no processamento da execução.
2. Jurisprudência consolidada do egrégio STJ no sentido de que, proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. SÚMULA 106/STJ.
3. Apelação e remessa oficial providas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500608

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038803-81.2013.4.01.9199/PA
Processo Orig.: 0000728-20.2004.8.14.0104
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GRAM MADEIRAS LTDA-EPP
ADVOGADO
: ANDERSON GUTEMBERG COSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a citação do
executado, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional (art.
174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal ao argumento de
configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0075762-51.2013.4.01.9199/BA
Processo Orig.: 0000118-37.1998.8.05.0064
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COMERCIAL DE FARINHA DE TRIGO E ACUCAR BOAVENTURA LTDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
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da exequente (in EDAGA 201000174458, Rel. Min. LUIZ FUX, T1, DJ 14/12/2010)". Da mesma
forma "A aplicação da Teoria da Actio Nata requer que o pedido do redirecionamento seja feito
dentro do período de 05 anos que sucedem a citação da pessoa jurídica, (...)" (in RESP
975.691/RS, Min. Castro Meira, 2ª T., DJe 26/10/2007).
4. No caso em exame, a citação da executada principal ocorreu em 15/02/2001 e o pedido de
redirecionamento da execução foi ofertado em 27/09/2013, ou seja, depois de transcorrido o
prazo de 5 anos.
5. "Embora a dissolução irregular da empresa executada acarrete a responsabilidade tributária
do sócio, a contagem do prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da execução tem como termo inicial a citação da pessoa jurídica executada" (AGA 006851170.2009.4.01.0000/BA, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma,e-DJF1 p.771 de 04/03/2011).
6. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL 0004551-43.2014.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 45514320144013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: ADELINA SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: FREDERICO HONORIO DE MORAES
APELADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE
GOIAS - OAB/GO
PROCURADOR
: MILENE BATISTA RODRIGUES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CORREÇÃO DE
PROVA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "Ao Poder Judiciário é vedado substituir-se aos membros da comissão examinadora na
formulação e na avaliação de mérito das questões do concurso público" (AMS 000469955.2009.4.01.4300/TO, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim De Sousa, Conv.
Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv.), Oitava Turma,e-DJF1 p.524 de 03/12/2010).
2. Em suma, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que não compete ao Poder
Judiciário, em relação ao Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, salvo eventual ilegalidade no procedimento administrativo na realização do referido exame, apreciar os critérios
adotados para a elaboração e correção de questões constantes das provas do certame, eis que
inseridos dentro do campo de atuação exclusiva da banca examinadora.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.
ACÓRDÃO
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001647-23.2014.4.01.3800/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCURADOR
: RENATO AURELIO FONSECA
APELADO
: MIRIAM DE MATOS FRANCA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. LEI Nº 11.000/04. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA.
1. As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais se enquadram no conceito de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação na
fiscalização nas respectivas áreas, nos termos previstos no art. 149 da Carta Magna.

inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0077375-09.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0180062-70.2002.8.13.0699
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: IND E COM DE MOVEIS DAO DOMINGOS LTDA
EMBARGANTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- OMISSÃO EXISTENTE - CUSTAS PROCESSUAIS - EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
1. Deixando o acórdão de se pronunciar sobre questão relativa às custas processuais, impõese o conhecimento dos embargos de declaração para sanar a omissão.
2. Na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, a União, suas autarquias e fundações são
isentas do pagamento de custas (Lei n. 9.286/96, art. 4º, I c/c arts. 5º, 10 e 11 da Lei n.
14.939/2003). Tal isenção, todavia, não dispensa o ente público do reembolso do quantum
antecipado pela parte vencedora (parágrafo único do citado dispositivo legal).
3. Embargos declaratórios parcialmente providos, apenas para sanar a omissão constatada,
nos termos proclamados no item precedente, sem modificação do resultado do julgamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0021568-19.2014.4.01.0000/PA
Processo na Origem: 143445820004013900
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIA COSTA PROFETI E OUTRO(A)
ADVOGADO
: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO
ADVOGADO
: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE
CASTRO
ADVOGADO
: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA
ADVOGADO
: BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO
ADVOGADO
: ROSANA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO
ADVOGADO
: SIMONE HATHERLY ARRAIS DE CASTRO FERREIRA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.279/282.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS - PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL.
1. O art. 40 da Lei 6.830/80 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código
Tributário Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal.
2. A Primeira Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a citação válida da
pessoa jurídica executada interrompe o curso do prazo prescricional em relação ao seu sóciogerente.
3. Já assentou o eg. STJ que "(...) o redirecionamento da EF contra corresponsável tributário
pode ocorrer somente até o prazo de cinco anos a contar da citação da empresa devedora
principal, em observância ao art. 174 do CTN, independentemente da caracterização de inércia
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500609
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2. Nesse sentido, as referidas contribuições possuem natureza jurídica de tributo, da competência exclusiva da União, e são submetidas aos princípios que regem o sistema tributário
nacional, dentre eles, o da reserva legal, que determina a vedação de exigência ou majoração
de tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88). Não é permitido aos conselhos
profissionais, por ausência de lei que os autorize, corrigirem suas anuidades por meio de
resolução ou qualquer outro ato administrativo, por manifesta afronta ao princípio da legalidade,
previsto no art. 150, I, da Carta Magna.
3. Não há que se falar, no caso ora em exame, em incidente de inconstitucionalidade (art. 97
da Constituição Federal) em relação à Lei nº 11.000/04, que trata da cobrança e execução "das
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os
preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias
de cada Conselho". Ocorre que a referida lei tem sua aplicação restrita aos Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido: ((AC 2007.38.00.008112-4/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.408 de 31/07/2009).
4 Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018452-51.2014.4.01.3800/MG
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS
GERAIS - COREN/MG
PROCURADOR
:
WANDER HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS(AS)
APELADO
:
KATIA DEA MACHADO PORTUGAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CONSELHO PROFISSIONAL FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DO VALOR DAS ANUIDADES POR RESOLUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSÃO "FIXAR" DO ART. 2º DA LEI N. 11.000/2004 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A Corte Especial, em julgamento realizado em 31/07/2014, declarou a inconstitucionalidade
da expressão "fixar" contida no art. 2º da Lei n. 11.000/2004: 'Fixada de maneira definitiva a
natureza tributária das contribuições anuais, nos termos da Constituição Federal, conclui-se
que estas somente devem ser instituídas ou majoradas por lei e não por resolução. Portanto,
verifica-se, de fato, que a delegação concedidas aos conselhos profissionais pelo art. 2º da Lei
n. 11.000/2004, para fixar as contribuições anuais, não encontra guarida constitucional, visto
que somente a União é competente para instituir tributos' (TRF1, Arguição de Inconstitucionalidade n. 2008.36.00.002875-1/MT, Corte Especial, Rel. Des. Fed. NOVÉLY VILANOVA
DA SILVA RES, julg. em 31/07/2014).
2. Apelação não provida.
3. Peças liberadas pelo Relator, emBrasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região,Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003787-32.2014.4.01.9199/BA
Processo Orig.: 0000012-19.1997.8.05.0094
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SALUSE CONSTRUCAO E ESTRUTURA METALICA LTDA
ADVOGADO
: ANA MARIA DOS SANTOS SANTOS
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500610

1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0006484-26.2014.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 972911719968090130
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SIGMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
ADVOGADO
: SERGIO MARCUS HILARIO VAZ E OUTRO(A)
APELADO
: ANDRE LUIZ CAMPOS
ADVOGADO
: SERGIO MARCUS HILARIO VAZ E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
V. ACÓRDÃO DE FLS. 136/141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
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APELAÇÃO CÍVEL 0011561-16.2014.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 9154220008110010
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: M F ALLEBRANDT ME E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º, do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudesse recair a
penhora, o Juízo a quo suspendeu o feito, nos termos do art. 40 da LEF em 4/07/2005,
conforme requerido pela exeqüente. A partir de tal data, foram realizadas várias diligências sem
êxito a fim de encontrar o devedor e/ou bens passíveis de penhora. Em 25/01/2012, os autos
foram conclusos para sentença. A Fazenda foi instada, nesta instância, para se manifestar
sobre a prescrição intercorrente, se limitando a sustentar a inocorrência de tal figura extintiva.
7. A Fazenda alega que o executado aderiu ao parcelamento do débito. Todavia, o parcelamento noticiado foi concedido em 14/07/98 e rescindido em 10/07/99, portanto, anterior ao
termo inicial da prescrição intercorrente.
8. Verifica-se, portanto, que a própria Fazenda Nacional foi intimada e não apresentou qualquer
causa de suspensão ou de interrupção da prescrição.
9. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
10. Considerando o decurso de prazo suficiente à configuração da prescrição, vez que o feito
ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do processo pelo prazo de um ano
e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional (artigos 151 e 174,
§ único, do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a pretensão executiva com
fundamento na prescrição do crédito correspondente.
11. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500611

APELAÇÃO CÍVEL 0011562-98.2014.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 11351119988110010
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: M F ALLEBRANDT - ME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º, do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudesse recair a
penhora, o Juízo a quo suspendeu o feito, nos termos do art. 40 da LEF em 4/07/2005,
conforme requerido pela exeqüente. A partir de tal data, foram realizadas várias diligências sem
êxito a fim de encontrar o devedor e/ou bens passíveis de penhora. Em 25/01/2012, os autos
foram conclusos para sentença. A Fazenda foi instada, nesta instância, para se manifestar
sobre a prescrição intercorrente, se limitando a sustentar a inocorrência de tal figura extintiva.
7. A Fazenda alega que o executado aderiu ao parcelamento do débito. Todavia, o parcelamento noticiado foi concedido em 14/07/98 e rescindido em 10/07/99, portanto, anterior ao
termo inicial da prescrição intercorrente.
8. Verifica-se, portanto, que a própria Fazenda Nacional foi intimada e não apresentou qualquer
outra causa de suspensão ou de interrupção da prescrição.
9. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
10. Considerando o decurso de prazo suficiente à configuração da prescrição, vez que o feito
ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do processo pelo prazo de um ano
e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional (artigos 151 e 174,
§ único, do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a pretensão executiva com
fundamento na prescrição do crédito correspondente.
11. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
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4. No caso em reexame, tem-se que a constituição do crédito foi por "Termo de Confissão
Espontânea", com parcelamento rescindido em 10/01/2002, começando a partir desta data a
fluir o prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, IV, do Código de Processo Civil). A
respectiva execução fiscal foi ajuizada dentro do qüinqüênio legal (19/11/2002). Não houve,
portanto, a chamada prescrição ordinária.
5. Ademais, não encontrados bens sobre os quais pudesse recair a penhora, o d. Juiz suspendeu o feito nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 em 12/09/2005. Considerando que o
prazo prescricional começa a fluir a partir de um ano após a suspensão, consoante dispõe o
§2º do art. 40 da LEF e tendo em vista que os autos foram conclusos para sentença anteriormente à prescrição (28/01/2009), tenho que não há como reconhecer, in casu, a prescrição intercorrente.
6. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência" (Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 106).
6. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0018571-14.2014.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 3382596120008090067
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: WALTER DAVID DE MOURA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE EXAME DO ASPECTO PRESCRICIONAL NA INSTÂNCIA
REVISORA
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º, do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso em reexame, tem-se que a constituição do crédito foi por "Declaração de Rendimentos", com data da notificação por edital em 23/11/1998, começando a partir desta data a
fluir o prazo prescricional. A respectiva execução fiscal foi ajuizada dentro do qüinqüênio legal
(10/07/2000). Não houve, portanto, a chamada prescrição ordinária.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011575-97.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 324030080463
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: TRANSLIMA LTDA E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL 0017912-05.2014.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 5652020058110094
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COMERCIAL DE MOTOSSERRAS R Z LTDA-ME
ADVOGADO
: JOSE DOS SANTOS NETTO E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 8 STF. SÚMULAS 106 E 314 DO STJ. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO PRAZO LEGAL.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, aliás há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá em conformidade com a Súmula nº 314 do Superior Tribunal
de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500612
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APELAÇÃO CÍVEL 0022473-72.2014.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 3278887420068090084
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MIRANDA ALVES DO CARMO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 8 STF. SÚMULAS 106 E 314 DO STJ. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais introduziu
reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar nº 118,
de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de causa interruptiva. Esta
providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, §
2º, da Lei n. 6.830/80, aliás há muito já reconhecida pela jurisprudência, para atribuir ao despacho
que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá em conformidade com a Súmula nº 314 do Superior Tribunal
de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.
4. No caso em reexame, verifica-se que a data de vencimento do "Auto de Infração" foi em
7/09/2003. No entanto, houve instauração do processo administrativo, com data da notificação da
aplicação definitiva da multa em 21/07/2004, iniciando-se assim a contagem do prazo prescricional.
Considerando que a ação foi ajuizada em 25/10/2006, não há que se falar em prescrição.
5. "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da
Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental" (Súmula 467
do STJ).
6. Ademais, com o despacho de citação em 13/05/2008, interrompeu-se o prazo prescricional
(art. 174, parágrafo único, I, do CTN, alterada pela LC 118/2005). Considerando que os autos
foram conclusos para sentença em 2010, não há que se falar em prescrição.
7. Ainda que o despacho de citação da executada tenha sido realizado em 13/05/2008, o STJ
decidiu que é a partir da propositura da ação o "dies ad quem" do prazo prescricional (RECURSO ESPECIAL Nº 1.120.295 - SP, Relator MINISTRO LUIZ FUX Relator DJ12/05/2010).
Assim, tenho por inocorrente a prescrição, pois a exequente não deu causa à demora no
processamento da execução, conforme demonstrado nos autos.
8. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência" (Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 106).
9. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0026900-15.2014.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 567020167043
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOSE DA COSTA ADAO

7. Todavia, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudesse recair a
penhora, o Juízo a quo suspendeu o feito em 3/10/2000, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80,
conforme requerido pela Fazenda. Logo depois, o executado aderiu ao parcelamento (REFIS)
em 1/05/2001, interrompendo mais uma vez o prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, IV,
do Código de Processo Civil), ficando os autos suspensos até 25/01/2002, quando foi rescindido.
8. No entanto, observa-se que desde a rescisão do parcelamento em 25/01/2002 e após
intimada para dar prosseguimento ao feito em 14/10/2005, a Fazenda veio a se manifestar em
13/12/2010, transcorrendo-se mais de cinco anos sem que houvesse nenhuma causa de
interrupção ou de suspensão da prescrição.
9. A Fazenda Nacional foi intimada, nesta instância, para se manifestar sobre a prescrição
intercorrente, se limitando a sustentar a inocorrência de tal figura extintiva. Verifica-se, portanto,
que a própria FN foi intimada e não apresentou qualquer causa de suspensão ou de interrupção da prescrição.
10. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
11. Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Fazenda Nacional foi
devidamente intimada e não apresentou qualquer causa de interrupção ou de suspensão do
prazo prescricional (art. 151 e 174, § único do CTN), não merece reparos a sentença que
extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição do crédito tributário.
12. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019436-37.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0276119-40.2003.8.09.0146
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MARIA APARECIDA PEREIRA A MONTEBELENSE ME
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexistindo no v. acórdão embargado qualquer ponto omisso sobre que se deva pronunciar
esta Colenda Turma, mas tão-somente o intuito de infringência do julgado, rejeitam-se os
embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam a analisar o acerto ou desacerto do julgado a ser
questionado em via recursal própria.
3. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem
todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua
conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o
exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci"
inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
4. O prequestionamento deve pautar-se ao disposto no art. 535, I e II, do CPC; ausente a
omissão alegada, não é devida a declaração vindicada.
5. Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento aos embargos.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26/08/2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500613
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0028171-59.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0280124-73.2003.8.13.0153
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SINTESE PRESTACOES SERVICOS GERAIS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a primeira suspensão
do processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do
prazo prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0028650-52.2014.4.01.9199/GO
Processo na Origem: 200101379565
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: A R F COM VAREJISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso em reexame, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais
pudesse recair a penhora na conta do executado, o Juízo a quo suspendeu o feito, por seis
meses em 4/05/2006, conforme requerido pela exeqüente. Depois de transcorrido o prazo de
suspensão, a Fazenda pleiteou o bloqueio dos saldos existentes, mas não tendo obtido êxito
requereu mais seis meses de suspensão, deferido em 29/05/2009. Posteriormente, requereu a
penhora via BACENJUD.
7. Nesse diapasão, formulado o pleito de penhora dentro do prazo prescricional, e esgotados
todos os meios para localizar o executado e bens de sua propriedade, o d. juiz sentenciante
então oficiou ao BACEN, conforme requerido. Restando infrutífera tal diligência, a Fazenda foi
intimada em 2013 para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, se limitando a sustentar
a inocorrência de tal figura extintiva.
8. Registro, por oportuno, que apesar de realizadas várias diligencias infrutíferas no sentido de
localizar os bens passíveis de penhora, não têm elas o condão de suspender o prazo prescricional, sob pena de se perpetuar eternamente o processo.
9. Verifica-se, portanto, que a própria FN foi intimada e não apresentou qualquer causa de
suspensão ou de interrupção da prescrição.
10. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
11. Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Fazenda Nacional foi
devidamente intimada e não apresentou qualquer causa de interrupção ou de suspensão do
prazo prescricional (artigos 151 e 174, § único do CTN), não merece reparos a sentença que
extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição do crédito tributário.
12. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500614
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4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso em reexame, não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais
pudesse recair a penhora, o Juízo a quo suspendeu o feito por 120 dias em 21/08/2001,
conforme requerido pela exeqüente. Após, a Fazenda requereu a penhora via BACENJUD em
2005.
7. Nesse diapasão, formulado o pleito de penhora dentro do prazo prescricional, e esgotados
todos os meios para localizar o executado e bens de sua propriedade, o d. juiz sentenciante
então oficiou-se ao BACEN, conforme requerido. Restando infrutífera tal diligência, a Fazenda
requereu mais 180 dias de suspensão, deferido pelo MM Juiz a quo. Os autos foram conclusos
para sentença em 2012.
8. Registro, por oportuno, que apesar de realizadas várias diligencias infrutíferas no sentido de
localizar os bens passíveis de penhora, não têm elas o condão de suspender o prazo prescricional, sob pena de se perpetuar eternamente o processo.
9. A Fazenda alega que o executado aderiu ao parcelamento do débito. Todavia, o parcelamento noticiado foi concedido em 27/03/92 e rescindido em 12/08/93, portanto, anterior ao
termo inicial da prescrição intercorrente.
10. Verifica-se, portanto, que a própria FN foi intimada e não apresentou qualquer outra causa
de suspensão ou de interrupção da prescrição.
11. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
12. Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Fazenda Nacional foi
devidamente intimada e não apresentou qualquer causa de interrupção ou de suspensão do
prazo prescricional (artigos 151 e 174, § único do CTN), não merece reparos a sentença que
extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição do crédito tributário.
13. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
REEXAME NECESSÁRIO 0032387-63.2014.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 393808120028130629
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AUTOR
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
RÉU
: A BRASILEIRA ELETRODOMESTICOS LTDA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE
SAO JOAO NEPOMUCENO - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA FAZENDA NACIONAL. ORIENTAÇÃO DO COLENDO STJ E DESTE TRIBUNAL.
DECISÃO CONFIRMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou a orientação no sentido da confirmação da
sentença que acolhe o pedido mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há
"quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria
constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede
de exclusiva remessa oficial, a desabonem. (RESP Nº 577.229/AL).

4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).
6. No caso, em 9/08/2007, os autos foram arquivados, sem baixa na distribuição, nos termos do
art. 20 da Lei 10.522/02, conforme requerido pela Fazenda. A partir de tal data, os autos
ficaram sem movimentação até 2013, quando a Fazenda foi intimada para dar prosseguimento
à execução, se limitando a novo arquivamento.
7. Verifica-se, portanto, que efetivamente não houve suspensão nem arquivamento dos autos,
nos termos do art. 40 da LEF, todavia, a Fazenda se manifestou sobre a prescrição intercorrente e nada alegou sobre outra causa de interrupção ou de suspensão da prescrição.
8. Ademais, "O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que não há norma que
determine a suspensão de prescrição do crédito tributário para a hipótese de arquivamento do
feito executivo, sem baixa na distribuição, prevista pelo art. 20 da Lei n.10.522/2002 (...)" (AGA
2007.02.408731, Benedito Gonçalves, STJ - Primeira Turma, 31/08/2009)
9. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
10. Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sem qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Fazenda Nacional foi devidamente intimada e
já se manifestou nos autos, não apresentando qualquer causa de interrupção ou de suspensão do
prazo prescricional (artigos 151 e 174, § único, do CTN), não merece reparos a sentença que
extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição do crédito tributário.
11. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0032375-49.2014.4.01.9199/MT
Processo na Origem: 1986419948110002
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: REDE DE POSTOS SANTAREM LTDA E OUTROS(AS)
CURADOR
: MARCELO RODRIGUES LEIRIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA
A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005. SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500615
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1. SÚMULA Nº 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."
2. Constituído o crédito, o prazo prescricional foi suspenso com o ajuizamento de Ação Ordinária (ajuizada pela executada para extinguiu os créditos cobrados na CDA porque compensados), só voltando a correr com o seu trânsito em julgado. Ajuizada a EF e determinada
a citação dentro do prazo prescricional, não há falar em prescrição. (art. 174, I, do CTN).
3. Apelação provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO

2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários, o
que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer óbice ao
regular decurso do prazo para trânsito em julgado ante a exatidão do decidido, notadamente se há
concordância do "parquet".(REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600 / MT, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.263 de 28/06/2013).
3. Remessa oficial não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
REEXAME NECESSÁRIO N. 0036201-83.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 2799279-91.2006.8.13.0079
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AUTOR
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
RÉU
: TOUCH MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL ARCANJO DA SILVA
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FAZ PUBL EST FALENCIAS CONCORD E REG PUBL DA COMARCA DE CONTAGEM - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários, o
que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer óbice ao
regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido, notadamente se há
concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de 28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038149-60.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0071156-16.2013.8.13.0338
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS E FERRAGENS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO:
ENTREGA DA DECLARAÇÃO (SÚMULA 436/STJ) - CRÉDITOS AJUIZADOS DENTRO DO
QUINQUÊNIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500616

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038188-57.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 461030139038
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: M E M SERVICOS GERAIS LTDA
APELADO
: MARCIO AVARICIO MAPA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038202-41.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0022962-76.2013.8.13.0049
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
ADVOGADO
: RENATO AURELIO FONSECA
APELADO
: CLAUDIO AUGUSTO DE CARVALHO ROLO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. VALOR SUPERIOR A QUATRO VEZES
O VALOR COBRADO ANUALMENTE. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
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1. À exequente cabe o interesse maior de localizar e indicar bens do(a) executado(a) ou de
seus corresponsáveis para a satisfação da dívida tributária. Se, em vez disso, o feito é suspenso por prazo superior ao estipulado na SÚMULA 314/STJ sem qualquer causa interruptiva
da prescrição, inafastável que a paralisação se debita à exequente, devendo ser extinto pela
prescrição intercorrente.
2. Se o feito é suspenso a pedido da exequente, mostra-se desnecessária a intimação dele
quando da suspensão ou arquivamento do feito. Inteligência do §1º do art. 40 da Lei n.
6.830/80.
3. Apelação não provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038540-15.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 324060386913
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: ADRIANO PAULO REZECK GANAN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO REQUERIDA
PELA EXEQUENTE - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA
DA CREDORA.
1. À exequente cabe o interesse maior de localizar e indicar bens do(a) executado(a) ou de
seus corresponsáveis para a satisfação da dívida tributária. Se, em vez disso, o feito é suspenso por prazo superior ao estipulado na SÚMULA 314/STJ sem qualquer causa interruptiva
da prescrição, inafastável que a paralisação se debita à exequente, devendo ser extinto pela
prescrição intercorrente.
2. Se o feito é suspenso a pedido da exequente, mostra-se desnecessária a intimação dele
quando da suspensão ou arquivamento do feito. Inteligência do §1º do art. 40 da Lei n.
6.830/80.
3. Apelação não provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0039618-44.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0000109-42.1997.8.13.0079
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ARTEMEVI LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: AUGUSTA ALBUQUERQUE CERQUEIRA
APELADO
: CELIO FONSECA DE PAOLA
APELADO
: SERGIO LUIZ LINS DE PAOLA
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE
CONTAGEM - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A norma inserta no art. 8º da Lei 12.514/2011 consiste em uma nova condição processual a
ser observada pelos conselhos profissionais por ocasião do ajuizamento de execuções fiscais,
tendo em vista que foi imposto um limite mínimo de valor para que seja proposta uma ação de
execução fiscal.
2. Na hipótese dos autos, o valor das CDA's é superior a quatro anuidades em atraso, não se
enquadrando, portanto, na hipótese estabelecida no art. 8º da Lei de regência.
3. Apelação a que se dá provimento, para determinar o prosseguimento da execução.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038219-77.2014.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000419-08.1998.8.11.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CATAVENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: APARECIDA DE CASTRO MARTINS
APELADO
: MILTON JOSE TESSAROLO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a primeira suspensão
do processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do
prazo prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 19.08.2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038539-30.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0030819-23.1996.8.13.0324
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ITASIL EXTRACAO DE MINERIOS LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: DANIEL PAIVA FERNANDES E OUTROS(AS)
APELADO
: PAULO DORNFELD CHAIM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO REQUERIDA
PELA EXEQUENTE - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA
DA CREDORA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500617
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO E NÃO POR DÉBITO ISOLADO. AFASTADA A REMISSÃO.
1. As dívidas a que se refere a Medida Provisória 449, convertida na Lei nº11.941/2009, são
aquelas em que se concede perdão a débitos dos contribuintes com a União, de até R$ 10 mil,
que tenham vencido há mais de cinco anos contados em dezembro de 2007, ou seja, até
dezembro de 2002.
2. "Consoante se extrai do acórdão do REsp n. 1208935/AM, julgado em 02/05/2011 pelo STJ
sob o regime do art. 543-C do CPC, a remissão prevista no art. 14 da Lei n. 11.941/2009 deve
ser considerada pela totalidade dos débitos do sujeito passivo, não pelo valor isolado de cada
Execução Fiscal: "Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a
existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício."
(EDAC 1998.37.00.001687-2/MA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.262 de 10/06/2011).
3. No caso em reexame, verifica-se que o valor do débito consolidado do sujeito passivo é
superior a R$ 10.000,00, na data estipulada por lei, consoante documentação acostada aos
autos. Trata-se, portanto, de débito que não está sujeito à remissão.
4. Apelação provida, para afastar a remissão e determinar o retorno dos autos à vara de origem
para o regular prosseguimento da execução.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0040455-02.2014.4.01.9199/PA
Processo na Origem: 5696220008140049
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANTONIO MARTINS SIMAO
ADVOGADO
: EVALDO PINTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, B CF/88. LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
SÚMULA VINCULANTE 8 STF. SÚMULA 314 DO STJ. LEI 11.051/2004. NATUREZA PROCESSUAL.
1. Em se tratando de crédito tributário, as medidas idôneas para provocar sua extinção são
erigidas ao âmbito material da Lei Complementar, tal como expressamente preconizado no art.
146, III, b, da CF/88, sendo as causas suspensivas e extintivas da prescrição aquelas arroladas
no Código Tributário Nacional. Precedentes: REsp 945178/MG. Rel. Min. Castro Meira. DJ de
25.10.2007; REO 2000.01.00.034883-6/PA; Rel. Des. Federal Carlos Fernando Mathias.
04/12/2006 DJ p.184.
2. Convicção que se robustece na medida em que o próprio Legislador de Normas Gerais
introduziu reforma ao art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, através da Lei Complementar 118, de 09/02/2005, para atribuir ao despacho que ordena a citação a eficácia de
causa interruptiva. Esta providência legislativa vem reafirmar a impropriedade normativa prevista nos artigos 2º, § 3º e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, aliás, há muito já reconhecida pela
jurisprudência, para atribuir ao despacho que ordena a citação, a eficácia de suspender o prazo
prescricional.
3. Caso não ocorrida a prescrição antes do ajuizamento e citação do devedor, esta pode se
efetivar na modalidade intercorrente. Neste caso, o termo inicial para a contagem do prazo
necessário à sua configuração dá-se em conformidade com a Súmula 314 do STJ.
4. A Lei 11.051, de 30/12/2004, tem natureza de norma processual, tendo, portanto, aplicação
imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso. Precedentes.
5. Segundo a diretriz uniformizadora do colendo STJ, a intimação pessoal da Fazenda Nacional, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), com a redação da Lei 11.051/2004,
somente tem incidência na hipótese de suspensão do processo e conseqüente arquivamento
provisório da execução fiscal correspondente, em razão da não localização do devedor ou de
bens penhoráveis (REsp n. 1.100.156/RJ, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 18/06/2009).

1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação e remessa improvidas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0039619-29.2014.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000048-64.2000.8.11.0102
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AMERICO DA CONCEICAO MENDES
ADVOGADO
: RENATA SUYENE PAULI LEITAO
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE VERA - MT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Inaplicável a remessa oficial quando o valor controvertido for inferior a 60 salários-mínimos
(art. 475, §2º, CPC.
2. O acolhimento da exceção de pré-executividade (conquanto modalidade atípica de defesa)
em execução fiscal induz a condenação da exeqüente em honorários advocatícios. Jurisprudência dominante no STJ.
3. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o art. 20, §4º,
do CPC, devem ser fixados, mediante juízo de equidade, com modicidade; observada, todavia,
a justa remuneração do advogado. No caso dos autos, e tendo em vista o trabalho exercido
pelo advogado e o valor da causa, não vejo motivo para redução da condenação.
4. Apelação não provida e remessa oficial de que não se conhece.
5. Peças liberadas pelo Relator, emBrasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e NÃO CONHECER da remessa oficial
por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região,Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL 0040221-20.2014.4.01.9199/MA
Processo na Origem: 528020028100048
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: J C G RODRIGUES JUNIOR
APELADO
: JOSE CARLOS GOMES RODRIGUES JUNIOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500618
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0041950-81.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0113313-08.2001.8.13.0699
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: TERRINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
APELADO
: WALTER VIEIRA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - JUSTIÇA ESTADUAL -PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a isenção prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/80
refere-se exclusivamente às custas processuais e emolumentos, não alcançando as despesas
processuais antecipadas pelo particular.
2. Apelação não provida.
3. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0042896-53.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0251342-17.2006.8.09.0071
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: MATADOURO FRIGOBERTO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO:
ENTREGA DA DECLARAÇÃO (SÚMULA 436/STJ) - CRÉDITOS AJUIZADOS DENTRO DO
QUINQUÊNIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
1. SÚMULA Nº 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."
2. Constituído o crédito com a entrega da declaração, a EF foi ajuizada dentro do prazo
prescricional, não tendo a exequente culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA
106/STJ.
3. Apelação provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0043580-75.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0347524-41.2003.8.09.0016
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JEOVANE JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO MAZZO
APELADO
: JEOVANE JOSE DOS SANTOS

6. No caso em reexame, o executado foi citado em 12/12/2000, interrompendo o prazo prescricional (art. 174, caput do CTN). Transcorrido o prazo de citação, os autos permaneceram
sem movimentação até 2010, quando a Fazenda requereu o arquivamento, sem baixa na
distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/02. A Fazenda foi instada, nesta instância,
para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, mas manteve-se silente.
7. Verifica-se, portanto, que a Fazenda foi intimada sobre a prescrição intercorrente e nada
alegou sobre outra causa de interrupção ou de suspensão da prescrição.
8. Nesse diapasão, "O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que não há
norma que determine a suspensão de prescrição do crédito tributário para a hipótese de
arquivamento do feito executivo, sem baixa na distribuição, prevista pelo art. 20 da Lei
n.10.522/2002 (...)" (AGA 2007.02.408731, Benedito Gonçalves, STJ - Primeira Turma,
31/08/2009)
9. "A obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação efetiva e seja entregue a
prestação jurisdicional buscada é da exeqüente, não do Judiciário, que não pode substituir a
parte na obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar bens penhoráveis".
(AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, eDJF1 p.244 de 16/01/2009).
10. Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Fazenda Nacional foi
devidamente intimada e não apresentou qualquer causa de interrupção ou de suspensão do
prazo prescricional (art. 151 e 174, § único do CTN), não merece reparos a sentença que
extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição do crédito tributário.
11. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0040875-07.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0048425-25.2000.8.13.0324
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ITASIL EXTRACAO DE MINERIOS LTDA
ADVOGADO
: HELOISA HELENA PAIVA DE SOUZA FERNANDES E OUTROS(AS)
APELADO
: PAULO DORNFELD CHAIM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 08
DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314 DO
STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação ou do despacho de citação do
devedor. Após, é possível que ocorra na modalidade intercorrente, nos termos da Súmula 314
do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição qüinqüenal intercorrente".
2. Independentemente da espécie tributária em discussão, o prazo prescricional é qüinqüenal
(art. 174 do CTN), nos termos da Súmula Vinculante 8, do Supremo Tribunal Federal: "São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a
intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal por si requerida, bem como do
ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo de despacho formal que o efetive. (Cf. AgRg no AREsp 225.152/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
4. Hipótese em que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional (art. 174 do CTN), não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal
ao argumento de configuração de prescrição intercorrente.
5. Apelação a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500619
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7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Numeração Única: 0023595-04.2007.4.01.3400(d)
REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.34.00.023703-8/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AUTOR
: CELIO GOMES DE AGUIAR
ADVOGADO
: LUIZ CEZAR DA SILVA
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 11A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORIENTAÇÃO DO COLENDO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou a orientação no sentido da confirmação da
sentença que acolhe o pedido mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há
"quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria
constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede
de exclusiva remessa oficial, a desabonem. (RESP Nº 577.229/AL).
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do "parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600 / MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Numeração Única: 0002357-64.2009.4.01.3300(d)
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.33.00.002359-9/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADO
: KARINA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES
ADVOGADO
: MANOEL MOTA FONSECA
ADVOGADO
: MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO
ADVOGADO
: ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO
ADVOGADO
: VITOR DE SOUZA ANDRADE
ADVOGADO
: TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - QUITAÇÃO - DÉBITO FISCAL - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 267, VI, CPC).

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA - ABANDONO DA
CAUSA (ART. 267, III, DO CPC) - INTIMAÇÃO DO §1º DO ART. 267 DO CPC.
1 - É indispensável a prévia intimação pessoal da exeqüente para que movimente o feito e, em
caso de inércia, novo despacho para que cumpra a determinação em 48 horas sob pena de
extinção, pois o previsto n o art. 267, §1º, do CPC é o último recurso do Juízo para que
regularizado o andamento processual, não o primeiro.
2 - Apelação provida.
3. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região,Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Numeração Única: 0026904-04.2005.4.01.3400(d)
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.34.00.027174-6/DF
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ANGELO BARBOSA LOVIS
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500620
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1. "Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir à juízo para alcançar a
tutela pretendida e,ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do
ponto de vista prático. Verifica-se interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou
efetivamente violado" (Nery Júnior, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante 12ª Ed. Ed. RT, 2012, art. 267, nota 16p. 607).
2. De fato, a satisfação do débito em discussão (débito fiscal referente ao PIS e à COFINS
relativos à competência de novembro de 2001, cobrados por meio do processo administrativo
de n.° 13502.720037/2008-12), esvazia o objeto da ação, com a perda superveniente do
interesse de agir. Situação esta que se enquadra no inciso VI do art. 267 do CPC, ensejando
a extinção do feito, sem resolução do mérito. A proclamação da perda de objeto da demanda
independe da vontade das partes. Cabe ao Estado-Juiz proclamar tal prejudicialidade até
mesmo de ofício, se ocorrente. Mesmo na hipótese de improcedência do pedido pela instância
a quo, deve o Órgão revisor proclamar a prejudicialidade da ação, se ocorrente a situação
extintiva (CPC, art. 462).
3. De qualquer forma, a discussão jurídica travada pela FN acaba superada, pois a nova Lei do
Mandado de Segurança proclama a denegação da segurança, tanto para a improcedência do
pedido quanto para a hipótese de extinção do processo, sem exame de mérito.
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator
Brasília, 12 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 002951636.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BSB ALVORADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO
: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA
ADVOGADO
: CECILIA ROLIM DE PONTES VIEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL HENRIQUE DE MELO LIMA
ADVOGADO
: RANULPHO MIGEL DE OLIVEIRA LIMA NETO
ADVOGADO
: OLDAIR GERALDO GOMES
ADVOGADO
: MARIA STELA MIGLORANCIA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - DF
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500621

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038046-29.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao
Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como um de seus
objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e
servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim público (disponibilizar moradia
subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção do Governo Federal no setor
habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível de empresa comercial, contando,
inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas no Orçamento Geral da
União" (dinheiro/recurso público e até doação de imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de
serviços", e uso de servidores cedidos pela União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0046358-91.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0046361-46.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500622

APELADO

: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0046391-81.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
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1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0049074-91.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500623

3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0049078-31.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
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4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0049085-23.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."

tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0049080-98.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao
Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como um de seus
objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e
servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim público (disponibilizar moradia
subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção do Governo Federal no setor
habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível de empresa comercial, contando,
inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas no Orçamento Geral da
União" (dinheiro/recurso público e até doação de imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de
serviços", e uso de servidores cedidos pela União.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500624
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5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0049086-08.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: DANIEL LEITE SILVA
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500625

6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0049089-60.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ADAMIR DE AMORIM FIEL
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
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ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0055523-65.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à
Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que
"os imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os
efeitos, exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores, mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator

7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, tida por interposta,
por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0049095-67.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO MARINHO LEITE CHAVES
APELANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APELADO
: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL (CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA
AERONÁUTICA) X FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DF) - IPTU/TLP - CF/88 LEI Nº 6.715/1979 - "SÍTIO DO GAMA" - IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO.
1- Obrigatória a remessa oficial (CPC: art. 475, II), quando procedentes os Embargos à Execução, que se pode tomar por interposta.
2- A CF/88 (art. 150, VI, "a", §2º, §3º e §4º) institui "imunidade tributária recíproca" entre os
entes políticos, extensível às autarquias, sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros",
quanto às rendas provenientes de "serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes", que não alcança "exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados".
3- A Lei nº 6.715/79 (art. 1º), ao criar a (executada) Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica (CFIAe), definiu sua natureza jurídica como "autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira", tendo, como
um de seus objetivos (art. 3º, "a") "produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários" (militares e servidores civil do Ministério da Aeronáutica), sendo esse o seu fim
público (disponibilizar moradia subsidiada, como - art. 2º - "um dos instrumentos de intervenção
do Governo Federal no setor habitacional"), evidenciando que o imóvel que se pretender gerar
tributação está afetado aos fundamentos da autarquia, que não atua, até onde consta, em nível
de empresa comercial, contando, inclusive (art. 4º, I) com "dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da União" (dinheiro/recurso público e até doação de
imóveis), e (art. 15, II) "receitas de prestação de serviços", e uso de servidores cedidos pela
União.
4- O art. 23 do Decreto nº 84.457/1980, regulamentador da Lei nº 6.715/1979, assevera que "os
imóveis de propriedade da CFIAe serão considerados próprios nacionais para todos os efeitos,
exceto para o de registro ou inscrição no Domínio da União, inclusive aqueles destinados à
venda a seus beneficiários, até a transferência dos mesmos aos promitentes compradores,
mediante escritura de compra e venda."
5- Em reforço de argumento, o STF (SÚMULA nº 724) aponta que, "ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades", e que (RE nº 325.822) a imunidade tributária alcança lotes vagos
e prédios comerciais, se vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiada.
6- Para que o imóvel pertencente a ente político ou suas autarquias legitime a cobrança do
IPTU, deve-se provar, de modo cabal, encargo do tributante, que o bem não está afetado aos
seus fins essenciais, conforme precedentes da T8/TRF1 (AC nº 2000.38.00.019051-0/MG) e da
T2/STJ (AgRg no AREsp nº 236.545/MG).
7- Quanto à TLP, a disposição da Lei nº 6.945/81 (art. 8º, I) ? a qual instituiu a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal ? é clara quanto à isenção em prol das autarquias federais.
8- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
9- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500626
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2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0026428-68.2011.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0003424-65.2004.4.01.4100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO RONDONIA EXPORTADORA SARONDEX
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA
ADVOGADO
: ROSILENE PEDREIRA DA SILVA BEZERRA
ADVOGADO
: FABRICIO MATOS DA COSTA
AGRAVADO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM
EMBARGANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO RONDONIA EXPORTADORA SARONDEX
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0010555-38.2010.4.01.3500/GO (d)
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
EMBARGANTE
EMBARGADO

:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
FERNANDO BERNARDINO DE SOUZA
ALEXANDRE PRUDENTE MARQUES
FAZENDA NACIONAL
V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006652-56.2010.4.01.3803/MG (d)
RELATOR
APELANTE

: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
: EXPOCACCER - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO
CERRADO LTDA
ADVOGADO
: FABIO ESTEVES PEDRAZA
ADVOGADO
: FERNANDO ESTEVES PEDRAZA
ADVOGADO
: PATRICIA BERNAL CAMPOS BAGGIO
ADVOGADO
: DANIELLA BERNAL CAMPOS GOES
ADVOGADO
: GLAUCIELE SCHOTT DE SANTANA
ADVOGADO
: CLAUDIA MORCELLI DE FIGUEIREDO XAVIER
ADVOGADO
: SIMONE MORGADO NIGRO DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIANA CRISTINA BARION DELAFIORI
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACORDAO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500627
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0027903-59.2011.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0000338-49.2009.4.01.3700
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA JESUS LTDA
ADVOGADO
: MICHAELA DOS SANTOS REIS
ADVOGADO
: ANTONIO JOSE GARCIA PINHEIRO
ADVOGADO
: ALINE AMI UTHANIA MOREIRA LIMA DA COSTA
ADVOGADO
: DIMAS SALUSTIANO DA SILVA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL - CONVERSÃO DE BENS BLOQUEADOS (ART. 185-A DO CPC) EM PENHORA: SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECEBIMENTO DE ANULATÓRIAS
COMO EMBARGOS À EF: IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. O pedido para que penhorados os bens já bloqueados não pode ser examinado nesta
instância, pois em nenhum momento a parte o requereu ao MM. Juízo a quo. Admiti-lo, aqui,
seria supressão de instância.
2. O não recebimento das anulatórias como embargos do devedor não deveria sequer ter sido
proferida na EF, pois o recebimento de ação como embargos deve ser proferida na ação que
se pretende a conversão.
3. Se a agravante, por meio de ações anulatórias, impugnou os créditos cobrados em EF's,
preferiu, assim, burlar os requisitos necessários à oposição dos embargos do devedor, que
exige a segurança do juízo, por formalização da penhora, que não se confunde com a decretação de indisponibilidade dos bens, não podendo, depois de indeferida a suspensão das
EF's nos autos da anulatória, fazer com que elas se tornem solução para todos os seus
problemas, tanto mais quando decretada a indisponibilidade de seus bens a alguns anos,
momento que poderia ter nomeado à penhora bens suficientes para garantir a dívida (direito
legal seu), evitando, assim, os transtornos que alega está passando.
4. Agravo de instrumento não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0060113-66.2011.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0016286-22.2009.4.01.3800
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: DIARIO DO COMERCIO EMPRESA JORNALISTICA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO GOMES ARANHA
ADVOGADO
: BRUNO ROCHA CESAR FERNANDES
ADVOGADO
: FERNANDO MELO MONTEIRO FILHO
ADVOGADO
: DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDA LOPES FERNANDES
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL - PENHORA
SOBRE DIREITOS A CRÉDITOS DA EXECUTADA - SEMELHANÇA À PENHORA SOBRE
FATURAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS
PENHORÁVEIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. É notório que empresas do ramo da comunicação têm seu faturamento massivo oriundo de
contratos de anúncios em seus veículos midiáticos. Assim, a penhora pretendida pela FN
evidencia-se, transversa via, penhora sobre o faturamento. Única diferença é a desnecessidade
de nomeação de administrador.
2. A penhora de faturamento é medida excepcional admitida apenas quando comprovada a
inexistência de outros bens passíveis de penhora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500628

3. "A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que somente é admissível proceder-se à
penhora sobre faturamento da empresa se preenchidos - concomitantemente - os seguintes
pressupostos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução
ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719,
caput, do CPC), ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento;
c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa." (STJ, AgRgREsp nº 1.101.696/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, T1, DJe 03/09/2010)
4. Se a FN não comprovou a inexistência de bens em nome da executada, e há nos autos
certidão do Sr. Oficial no sentido de que a executada tem "149 páginas" de bens, não é crível,
portanto, que, dentre essa quantidade de bens, não se possa penhorar bens suficientes a
garantir a dívida.
5. Agravo de instrumento não provido.
6. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0067629-40.2011.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0034075-54.2011.4.01.3900
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: HELIO SIQUEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DA CRUZ FALCI
ADVOGADO
: MARCO NERY FALBO
ADVOGADO
: NILTON ANTONIO DE ALMEIDA MAIA
ADVOGADO
: TAÍSA OLIVEIRA MACIEL
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DA COSTA GRACIO
ADVOGADO
: ELENO ALBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: ERIKA MONIQUE PARAENSE DE OLIVEIRA SERRA
ADVOGADO
: RODRIGO MENDES CERQUEIRA
ADVOGADO
: DANIELLE NUNES VALLE
AGRAVANTE REGIMENTAL
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADA REGIMENTAL
: R. DECISAO DE F. 401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - AGRAVO DE QUE NÃO SE CONHECE.
1. A FN não tem interesse recursal, se seu recurso não terá qualquer efeito prático útil, dado
que: [a] a sentença confirmou a antecipação de tutela; [b] a perda de objeto neste agravo de
instrumento manteria a antecipação de tutela contra ela; [c] e o julgamento deste agravo fora
anterior à prolação da sentença.
2. Agravo regimental de que não se conhece.
3. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NÃO CONHECER do agravo regimental por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0042448-22.2011.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
ADVOGADO
: ERIKA REGINA MARQUIS
ADVOGADO
: ENOS DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: RENATO SODERO UNGARETTI
ADVOGADO
: RENATA DALLA TORRE AMATUCCI
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0004330-44.2011.4.01.3604/MT (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: HERBES E CIA LTDA
ADVOGADO
: FRANCYS RICARDO MENEGON
ADVOGADO
: THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE
ADVOGADO
: ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS CELETISTAS - 15 DIAS ANTERIORES AOS AUXÍLIOS DOENÇA/ACIDENTE - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - FÉRIAS - SALÁRIO MATERNIDADE - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NOTURNO, PERICULOSIDADE - AVISO PRÉVIO
INDENIZADO - RE 566621/RS: APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA QUINQUENAL PARA AÇÕES
REPETITÓRIAS AJUIZADAS A PARTIR DE 09 JUN 2005.
1. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em
27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária
eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
2. Não é devida contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao
empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem à concessão do auxílio-doença,
porque, sem contraprestação laboral, não tem natureza salarial.
3. O art. 28, §9º, da Lei n. 8.212/91, explicita que salário-maternidade integra o saláriocontribuição para fins da contribuição previdenciária.
4. O terço constitucional de férias, por não se incorporar ao salário, não sofre incidência da
contribuição previdenciária. Precedentes do STF (v.g.: AI-AgR n. 603.537/DF).
5. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre férias conforme preceitua o art. 195,
I, da CF/88 (com redação da EC n. 20/1998).
6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento de horas extraordinárias, adicionais noturno, periculosidade integram o salário de contribuição, em razão da natureza
remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de contribuição previdenciária.
7. A T7/TRF1, em sua composição efetiva, fixou entendimento que a revogação pelo Decreto
n. 6.727, de 12 JAN 2009, do disposto na alínea "f" do inciso V do § 9º do art. 214 do Decreto
no 3.048, de 06 MAI 1999, que expressamente excetuava o aviso prévio com cumprimento
dispensado do salário-contribuição não alterou a natureza indenizatória desse aviso prévio com
cumprimento dispensado, permanecendo, ainda que não expressamente, excetuado do salário
de contribuição.
8. Compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A/CTN), sob o crivo do Fisco, atendida a
legislação vigente à época da compensação, conforme entendimento do STJ (AgRg-EREsp nº
546.128/RJ), apenas com parcelas vencidas e vincendas de contribuições previdenciárias
(INSS) devidas pela impetrante, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007 afirma
inaplicável o art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previstas no art. 11, parágrafo único,
"a", "b" e "c", da Lei nº 8.212/91.
9. À compensação aplicável apenas a taxa SELIC, uma vez que os valores compensandos são
posteriores a JAN 1996.
10. Como o §3º do art. 89 da Lei nº 8.212/91 foi revogado pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009,
o MS foi impetrado em 2011 e o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito do art. 543-C do
CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao ajuizamento da
demanda, o acerto de contas se fará sem as limitações por competência.
11. Apelação da FN não provida. Apelação da impetrante e remessa oficial providas, em
parte.
12. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação da FN e DAR PROVIMENTO, em parte,
à apelação da impetrante e à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO

PROCURADOR
EMBARGANTE
EMBARGADO

: ADRIANA MAIA VENTURINI
: AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0061724-39.2011.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA
ADVOGADO
: NATAL MORO FRIGI
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PIS E/OU COFINS BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES (CRÉDITO E/OU DÉBITO) - TRF1/T7.
1- As bases de cálculo das exações (PIS/COFINS), seja o "faturamento" (receita bruta operacional), para as empresas ainda sujeitas à Lei nº 9.718/98 (sob o regime cumulativo), seja a
"receita bruta", para as submetidas às Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 (sob o regime
não-cumulativo), denota que tais (faturamento ou receita bruta) diferem de receita "líquida". Em
ambas hipóteses resultam das negociações envolvendo venda de mercadorias/serviços (fato
gerador das imposições). O custo da "taxa" resta embutido no preço dos negócios entabulados
com os consumidores.
2- Reforço de argumento: o §2º do art. 3º, III, da Lei nº 9.718/98 (correlato à pretensão), que
previa, "observadas normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo", a exclusão da
base de cálculo do PIS/COFINS dos valores/receitas transferidos/repassados a terceiros findou
revogado (MP nº 1.991-18/1999) antes sequer de se tornar eficaz, dado que não era preceito
auto-aplicável (REsp nº 525.915/SC), o que milita contra o impetrante.
3- Precedentes da T7/TRF1.
4- Apelação não provida.
5- Peças liberadas pela Relatora, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - RELATOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500629
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ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação da FN e DAR PROVIMENTO, em parte,
à apelação da impetrante e à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002322-52.2011.4.01.4200/RR (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: VIDRACARIA UNIAO LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PIS E/OU COFINS BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES (CRÉDITO E/OU DÉBITO) - TRF1/T7.
1- As bases de cálculo das exações (PIS/COFINS), seja o "faturamento" (receita bruta operacional), para as empresas ainda sujeitas à Lei nº 9.718/98 (sob o regime cumulativo), seja a
"receita bruta", para as submetidas às Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 (sob o regime
não-cumulativo), denota que tais (faturamento ou receita bruta) diferem de receita "líquida". Em
ambas hipóteses resultam das negociações envolvendo venda de mercadorias/serviços (fato
gerador das imposições). O custo da "taxa" resta embutido no preço dos negócios entabulados
com os consumidores.
2- Reforço de argumento: o §2º do art. 3º, III, da Lei nº 9.718/98 (correlato à pretensão), que
previa, "observadas normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo", a exclusão da
base de cálculo do PIS/COFINS dos valores/receitas transferidos/repassados a terceiros findou
revogado (MP nº 1.991-18/1999) antes sequer de se tornar eficaz, dado que não era preceito
auto-aplicável (REsp nº 525.915/SC), o que milita contra o impetrante.
3- Precedentes da T7/TRF1.
4- Apelação não provida.
5- Peças liberadas pela Relatora, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002718-29.2011.4.01.4200/RR (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: SINDICATO DOS LOGISTAS DO COMERCIO DO ESTADO DE
RORAIMA -SINDILOJAS
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PIS E/OU COFINS BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES (CRÉDITO E/OU DÉBITO) - TRF1/T7.
1- As bases de cálculo das exações (PIS/COFINS), seja o "faturamento" (receita bruta operacional), para as empresas ainda sujeitas à Lei nº 9.718/98 (sob o regime cumulativo), seja a
"receita bruta", para as submetidas às Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 (sob o regime
não-cumulativo), denota que tais (faturamento ou receita bruta) diferem de receita "líquida". Em
ambas hipóteses resultam das negociações envolvendo venda de mercadorias/serviços (fato
gerador das imposições). O custo da "taxa" resta embutido no preço dos negócios entabulados
com os consumidores.
2- Reforço de argumento: o §2º do art. 3º, III, da Lei nº 9.718/98 (correlato à pretensão), que
previa, "observadas normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo", a exclusão da
base de cálculo do PIS/COFINS dos valores/receitas transferidos/repassados a terceiros findou
revogado (MP nº 1.991-18/1999) antes sequer de se tornar eficaz, dado que não era preceito
auto-aplicável (REsp nº 525.915/SC), o que milita contra o impetrante.
3- Precedentes da T7/TRF1.
4- Apelação não provida.
5- Peças liberadas pela Relatora, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0017056-26.2011.4.01.4000/PI (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: MHG EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA
ADVOGADO
: NELSON MENDES FEITOSA NETO
ADVOGADO
: ANTONIO MENDES FEITOSA JUNIOR
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - PI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS CELETISTAS - VERBAS DIVERSAS - RE 566621/RS: APLICAÇÃO
DA DECADÊNCIA QUINQUENAL PARA AÇÕES REPETITÓRIAS AJUIZADAS A PARTIR DE
09 JUN 2005.
1. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em
27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária
eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
2. Não é devida contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao
empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem à concessão do auxílio-doença,
porque, sem contraprestação laboral, não tem natureza salarial.
3. O terço constitucional de férias, por não se incorporar ao salário, não sofre incidência da
contribuição previdenciária. Precedentes do STF (v.g.: AI-AgR n. 603.537/DF).
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento de horas extraordinárias, noturno,
periculosidade e insalubridade integram o salário de contribuição, em razão da natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de contribuição previdenciária.
5. A T7/TRF1, em sua composição efetiva, fixou entendimento que a revogação pelo Decreto
n. 6.727, de 12 JAN 2009, do disposto na alínea "f" do inciso V do § 9º do art. 214 do Decreto
no 3.048, de 06 MAI 1999, que expressamente excetuava o aviso prévio com cumprimento
dispensado do salário-contribuição não alterou a natureza indenizatória desse aviso prévio com
cumprimento dispensado, permanecendo, ainda que não expressamente, excetuado do salário
de contribuição.
6. O auxílio-creche constitui-se numa indenização pelo fato de a empresa não manter em
funcionamento uma creche em seu próprio estabelecimento.
7. A Lei n.º 9.528, de 10 DEZ 1997 alterou o disposto no art. 144 da CLT, retirando de seu texto
a expressão: "e da previdência social". Sobre a verba recebida a título de abono de férias,
portanto, incide a contribuição previdenciária
8. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre férias conforme preceitua o art. 195,
I, da CF/88 (com redação da EC n. 20/1998).
9. O STF (RE nº 478.410/SP): o valor pago pelas empresas aos seus empregados celetistas a
título de "auxílio-transporte" (Lei nº 7.419/85) não enseja - por ostentar natureza indenizatória
- contribuição previdenciária patronal (Lei nº 8.212/91), ainda que o benefício seja disponibilizado ao trabalhador em pecúnia (dinheiro/moeda); exigir-se "cupom", "vale", "tíquete" ou
similar como pressuposto formal para a não tributação viola - palavras do STF - os princípios
constitucionais do "curso legal e forçado da moeda nacional" e a "totalidade normativa" da
CF/88, dado o natural poder da moeda nacional para quitar obrigações da espécie.
10. Compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A/CTN), sob o crivo do Fisco, atendida
a legislação vigente à época da compensação, conforme entendimento do STJ (AgRg-EREsp
nº 546.128/RJ), apenas com parcelas vencidas e vincendas de contribuições previdenciárias
(INSS) devidas pela impetrante, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007 afirma
inaplicável o art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previstas no art. 11, parágrafo único,
"a", "b" e "c", da Lei nº 8.212/91.
11. Como o §3º do art. 89 da Lei nº 8.212/91 foi revogado pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009,
o MS foi impetrado em 2011 e o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito do art. 543-C do
CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao ajuizamento da
demanda, o acerto de contas se fará com as limitações por competência.
12. À compensação aplicável apenas a taxa SELIC, uma vez que os valores compensandos
são posteriores a JAN 1996.
13. Apelação da FN não provida. Apelação da impetrante e remessa oficial, providas, em
parte.
14. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500630

630

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
constata o interesse de agir por parte do recorrente, considerando-se, assim, prejudicados os
recursos interpostos da decisão liminar ou de antecipação anteriormente lavrada (AGEDAG
200902192470, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA,
08/02/2011; AG e EDRESP 200902034983, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA
TURMA, 09/11/2010).
2. Em suma, "as medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, objetivam
ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento
tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AGA
201001116088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 03/02/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048236-95.2012.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0036118-18.2011.4.01.3300

ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0026246-48.2012.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0907078-49.2010.8.13.0384
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: WALDIR ANTONIO TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALTA DE
PEÇA OBRIGATÓRIA - CÓPIA DA CERTIDÃO DA RESPECTIVA INTIMAÇÃO.
1. "A não-apresentação de certidão de intimação da decisão agravada no momento da interposição do agravo de instrumento leva ao seu não-conhecimento, por ausência de pressuposto de admissibilidade formal (CPC, art. 525, inciso I), sendo vedado facultar à parte
recorrente oportunidade para juntada posterior." (in AGTAG 2005.01.00.067396-9/DF, Rel. Dês.
Federal Fagundes de Deus, Quinta Turma, DJ de 03/05/2007 P.73).
2. Com efeito, a formação deficiente do instrumento, por ausência de traslado de peça obrigatória, não pode ser sanada posteriormente. Precedentes. A falta da certidão de intimação da
decisão agravada inviabiliza a aferição da tempestividade do recurso.
3. Em suma: o traslado das peças indicadas no inciso I, do art. 525, do CPC deve ser efetuado,
obrigatoriamente, no momento da interposição do agravo de instrumento, com vistas na aferição da sua admissibilidade. A adequada concretização desse traslado é ônus do recorrente,
sob pena de negar-se seguimento ao recurso, não se admitindo a conversão em diligência,
para suprir-se a omissão, mormente em se tratando de suposto obstáculo judicial, cuja resolução, para fins de possível restituição do prazo recursal, deve ser postulada perante o juiz
do feito. (AGA 0071200-53.2010.4.01.0000/BA, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente,
Oitava Turma,e-DJF1 p.462 de 20/05/2011).
4. Sobre a necessidade da certidão de intimação, mesmo na hipótese de cientificação pessoal
da FN: AG 0047552-39.2013.4.01.0000 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO
TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.114 de 30/10/2013 e AG 000795862.2006.4.01.0000 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA, 6ª TURMA
SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.345 de 28/08/2013.
5.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045436-94.2012.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0031967-34.2010.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: IPIRANGA ASFALTOS S/A E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI E OUTROS(AS)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na demanda matriz,
opera-se a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra deferimento ou indeferimento de liminar ou de tutela antecipada. Verificada a perda de objeto, não mais se
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500631

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA - BA
JOAO LOPES DE OLIVEIRA
RUBEM SILVA FILHO
AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
UNIAO FEDERAL
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
UNIÃO FEDERAL
R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVA À PARTE INCONTROVERSA DA DÍVIDA: POSSIBILIDADE - ART. 739, § 2º, DO CPC - AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidaram o
entendimento no sentido de que é possível a expedição de precatório relativamente à parte
incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela
Fazenda Pública. (EREsp 638597, Rel. Min. Francisco Falcão, STJ - Corte Especial, DJE
29/08/2011 DTPB, AGA 0042124-81.2010.4.01.0000 / PA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.508 de 27/05/2011).
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0060039-75.2012.4.01.0000/TO (d)
Processo Orig.: 0002769-88.2012.4.01.4302
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DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
AVIACAO AGRICOLA J B MUMBACH LTDA E OUTRO(A)
BRAULIO GLORIA DE ARAUJO
FAZENDA NACIONAL
R. DECISAÕ DE FLS.
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA DECLARADA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
1. Em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.120.295/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de
21/05/2010), a col. 1ª Seção do eg. STJ estabeleceu que no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados e não pagos, o Fisco dispõe de cinco anos para a
cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da
declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Só a partir desse momento, o crédito torna-se
definitivamente constituído e exigível pela Fazenda pública.
2. Nos casos em que o Fisco constitui o crédito tributário, mediante lançamento (auto de
infração etc.), inexistindo quaisquer causas de suspensão da exigibilidade ou de interrupção da
prescrição, o prazo prescricional conta-se da data em que o contribuinte for regularmente
notificado do lançamento tributário (artigos 145 e 174, ambos do CTN).
3. No que tange ao termo final da prescrição, o STJ, no julgamento do REsp. 999.901/RS,
representativo de controvérsia, realizado em 13.05.2009, da relatoria do ilustre Ministro LUIZ
FUX (DJe de 10.6.2009), firmou o entendimento de que a LC 118/05, que alterou o art. 174 do
CTN para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição, por
ser norma processual, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, desde que a
data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor, seja dizer, 9 de junho de 2005,
considerando-se a vacatio legis de 120 dias.
4. Importa observar que o mesmo Superior Tribunal de Justiça decidiu no recurso repetitivo nº
1.120.295/SP, que, independentemente da regra a ser aplicada para a identificação do termo
final (se a data da citação ou a data do despacho do juiz que ordena a citação), é a partir da
propositura da ação o "dies ad quem" do prazo prescricional.
5. In casu, consoante bem esclareceu o MM. Juiz a quo, "em análise à data de vencimento do
tributo, marco inicial do prazo qüinqüenal para o crédito exeqüendo,estão prescritos os débitos
com vencimento até 05 (cinco) anos anteriores ao despacho inicial positivo ordenatório da
citação que ocorreu no dia 23/09/1999".
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0063940-51.2012.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0046787-87.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA
ADVOGADO
: ANGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE
ADVOGADO
: ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS
ADVOGADO
: LUCIA HELENA LOPES DEORCE
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INDEFERIDA - MULTA POR PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SERÔDIAS À ADUANA LEGITIMIDADE DO AGENTE MARÍTIMO (DL N.º 37/1966 C/C DL N.º 2.478/1988 E IN/RFB N.º
800/2007) - VEROSSIMILHANÇA AUSENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Da leitura das normas aduaneiras, o agente marítimo, em princípio, tem obrigação de prestar
a informação sobre a movimentação da embarcação no território nacional, a carga transportada
e demais manifestos obrigatórios por lei, referentes ao transportador que representa, podendo,
portanto, ser responsabilizado por a entrega fora do prazo de tais informações.
2. A jurisprudência que sustenta toda a argumentação jurídica da agravante (inclusive julgada
sob o rito do art. 543-C do CPC), está fundada em situação bem diferente da posta nos autos,
pois na jurisprudência, a ilegitimidade do agente marítimo era em razão da inexistência de
norma que o responsabilizasse, estando explícito no voto paradigma (REsp 1.129.430), que a
ilegitimidade do agente marítimo tem fundamento até a edição do Decreto-Lei n.º 2.478/1988,
que passou a responsabilizar o "representante, no país, do transportador estrangeiro", legitimando, em princípio, as multas aplicadas à agravante.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500632

3. Ausente a verossimilhança das alegações, indevida a antecipação de tutela, que exige
concomitantemente os requisitos do art. 273 do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0073070-65.2012.4.01.0000/TO (d)
Processo Orig.: 0003970-18.2012.4.01.4302
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: METAIS GURUPI LTDA
AGRAVADO
: JEFERSON RIBAS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 001625029.2012.4.01.3200/AM (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MATECO COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO NEVES MARX
ADVOGADO
: MARLON ALEXANDRE DE SOUZA FLOR
ADVOGADO
: LOURENCO DE ALMEIDA PRADO
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO TESSER FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MELO DA COSTA
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4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 001846223.2012.4.01.3200/AM (d)

REMETENTE
EMBARGANTE
EMBARGADO

: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
: FAZENDA NACIONAL
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 001788630.2012.4.01.3200/AM (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: METALURGICA MAGALHAES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO
: PEDRO NEVES MARX
ADVOGADO
: MARLON ALEXANDRE DE SOUZA FLOR
ADVOGADO
: LOURENCO DE ALMEIDA PRADO
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO TESSER FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MELO DA COSTA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500633

RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REMETENTE
EMBARGANTE
EMBARGADO

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
TAPAJOS PERFUMARIA LTDA
PEDRO NEVES MARX
MARLON ALEXANDRE DE SOUZA FLOR
LOURENCO DE ALMEIDA PRADO
PAULO AUGUSTO TESSER FILHO
RAFAEL FERNANDO MELO DA COSTA
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
FAZENDA NACIONAL
V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0033519-63.2012.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO VALADARES ARAUJO
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PIS E/OU COFINS BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES (CRÉDITO E/OU DÉBITO) - TRF1/T7.
1- As bases de cálculo das exações (PIS/COFINS), seja o "faturamento" (receita bruta operacional), para as empresas ainda sujeitas à Lei nº 9.718/98 (sob o regime cumulativo), seja a
"receita bruta", para as submetidas às Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 (sob o regime
não-cumulativo), denota que tais (faturamento ou receita bruta) diferem de receita "líquida". Em
ambas hipóteses resultam das negociações envolvendo venda de mercadorias/serviços (fato
gerador das imposições). O custo da "taxa" resta embutido no preço dos negócios entabulados
com os consumidores.
2- Reforço de argumento: o §2º do art. 3º, III, da Lei nº 9.718/98 (correlato à pretensão), que
previa, "observadas normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo", a exclusão da
base de cálculo do PIS/COFINS dos valores/receitas transferidos/repassados a terceiros findou
revogado (MP nº 1.991-18/1999) antes sequer de se tornar eficaz, dado que não era preceito
auto-aplicável (REsp nº 525.915/SC), o que milita contra o impetrante.
3- Precedentes da T7/TRF1.
4- Apelação não provida.
5- Peças liberadas pela Relatora, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 004181043.2012.4.01.3500/GO (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SINDICATO RURAL DE PARAUNA
ADVOGADO
: JOSE LUIZ DE CARVALHO
ADVOGADO
: GELCIO JOSE SILVA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACORDAO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500634

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 004512142.2012.4.01.3500/GO (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOAO JACOB ALVES SOBRINHO
ADVOGADO
: JULIANA CAIADO AMARAL DE AZEVEDO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - GO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACORDAO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015208-85.2012.4.01.3800/MG (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: MARILIA MACHADO BATISTA
ADVOGADO
: GUSTAVO CESAR SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO
: ERICK MACHADO BATISTA
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO TEIXEIRA DOS REIS
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
INTERESSADO
: UNIAO FEDERAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - IRRF - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS VERTIDAS, NA ATIVIDADE, ENTRE 1989/1995 RESTITUIÇÃO: DECADÊNCIA QUINQUENAL (DEMANDA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DA LC
Nº 118/2005); SELIC; ABATIMENTO DAS RESTITUIÇÕES ANTERIORES COM BASE EM
PLANILHAS DA RÉ.
1. O Pleno do STF (RE nº 566.621/RS), sob o signo do art. 543-B/CPC, que concede ao
precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005, considerando
aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09/JUN/2005,
tomando-se como "termo a quo" cada tributação das complementações.
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3. O STJ (REsp nº 1.012.903/RJ) submeteu a matéria referente à cobrança de IRRF sobre
complementação de aposentadoria e do resgate das contribuições correspondentes aos valores vertidos pelos beneficiários, quando em atividade, no período de JAN/1989 a DEZ 1995,
aos ditames da Lei nº 11.672/2008, que acrescentou o art. 543-C ao CPC, que trata de
recursos repetitivos, o que confere ao precedente especial eficácia vinculativa que impõe sua
adoção aos casos análogos. Não incide o IRRF sobre a fração do benefício equivalente às
contribuições pessoais - vertidas como ativo (contribuições da inatividade não repercutem no
valor do benefício) - havidas entre JAN 1989 e 31 DEZ 1995 (vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei
nº 7.713/88, que só alude a contribuições para a obtenção do benefício). Quem não recolheu
nenhuma contribuição pessoal como ativo entre 1989 e 1995 não possui valor qualquer a
repetir.
4. Na repetição do IRRF, aplicam-se, desde os indevidos recolhimentos, os índices do Manual
de Cálculos da JF, notadamente, a partir da Lei nº 9.250/95, a SELIC, que não se pode cumular
com indexadores ou juros outros.
5. Legitima-se a dedução, do total restituendo, do montante já devolvido nas declarações de
ajuste anual anteriores, podendo tal tema ser ventilado até em Embargos da Fazenda Nacional
à Execução de Sentença (STJ, REsp nº 1.001.655/DF, sob o signo do art. 543-C do CPC)
como excesso de execução, detendo, as planilhas da Fazenda Nacional, valor probatório como
ato administrativo enunciativo (REsp nº 1.098.728/DF, AgRg no REsp nº 1.098.858/DF), conferindo-lhes presunção "júris tantum" de veracidade."
6. Apelação da impetrante provida, em parte: segurança concedida, em parte.
7. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma, DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação da impetrante por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0047452-67.2012.4.01.3800/MG (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA
ADVOGADO
: RENATO BARTOLOMEU FILHO
ADVOGADO
: LEONARDO VIEIRA BOTELHO
ADVOGADO
: PATRICIA SALGADO SETTE MATTANA
ADVOGADO
: RENATA NASCIMENTO STERNICK
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 14A VARA - MG
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (RAT/SAT E A TERCEIROS) - EMPREGADOS CELETISTAS - VERBAS DIVERSAS
- RE 566621/RS: APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA QUINQUENAL PARA AÇÕES REPETITÓRIAS AJUIZADAS A PARTIR DE 09 JUN 2005
1. A pretensão da impetrante não é a determinação da compensação, mas a declaração do seu
direito de compensar, sendo certo que é dispensável a prova dos recolhimentos, bastando o
reconhecimento de que o recolhimento indevido é compensável, na medida em que o exame
da liquidez e certeza dos créditos e débitos a serem compensados é da competência exclusiva
da Administração.
2. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em
27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária
eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
2. A T7/TRF1, em sua composição efetiva, fixou entendimento que a revogação pelo Decreto
n. 6.727, de 12 JAN 2009, do disposto na alínea "f" do inciso V do § 9º do art. 214 do Decreto
no 3.048, de 06 MAI 1999, que expressamente excetuava o aviso prévio com cumprimento
dispensado do salário-contribuição não alterou a natureza indenizatória desse aviso prévio com
cumprimento dispensado, permanecendo, ainda que não expressamente, excetuado do salário
de contribuição. O mesmo entendimento se aplica ao décimo terceiro salário proporcional ao
aviso prévio indenizado e às férias proporcionais.
3. As exações excluídas do salário de contribuição também não compõem a base de cálculo
das contribuições ao RAT/SAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91). (Precedentes desta T7).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500635

4. As contribuições a terceiros são arrecadadas pela Previdência Social e repassadas às
entidades respectivas, "que estão fora do sistema de seguridade social", destinadas, entre
outras, para financiar atividades que visem ao aperfeiçoamento profissional e à melhoria do
bem-estar social dos trabalhadores correlatos - e ao salário-educação (FNDE), exações que a
jurisprudência abona por legais e constitucionais (STF, AI nº 622.981; RE nº 396.266).
5. Compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A/CTN), sob o crivo do Fisco, a atendida
a legislação vigente à época da compensação, conforme entendimento do STJ (AgRg-EREsp
nº 546.128/RJ), apenas com parcelas vencidas e vincendas de contribuições previdenciárias
(INSS) devidas pela impetrante, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007 afirma
inaplicável o art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previstas no art. 11, parágrafo único,
"a", "b" e "c", da Lei nº 8.212/91.
6. À compensação aplicável apenas a taxa SELIC, uma vez que os valores compensados são
posteriores a JAN 1996
7. Apelação da FN não provida. Apelação da impetrante e remessa oficial providas, em
parte.
8. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação da FN e DAR PROVIMENTO, em parte,
à apelação da impetrante e à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000826458.2012.4.01.3900/PA (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANAXIMANDRO DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: HELIANA MARIA GUIMARAES
ADVOGADO
: LEONARDO FRANCISCO ALIEVI
ADVOGADO
: MORANE DE OLIVEIRA TAVORA
ADVOGADO
: DANIELLE FATIMA PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: MARIA ANGELICA MORAES DA SILVA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACORDAO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0019069-61.2012.4.01.4000/PI (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: DISTRIBUIDORA YORK LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA
ADVOGADO
: ANTONIO MENDES FEITOSA JUNIOR
ADVOGADO
: NELSON MENDES FEITOSA NETO
ADVOGADO
: ROBERT DANIEL PRADO MENDES
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS CELETISTAS - VERBAS DIVERSAS - RE 566621/RS: APLICAÇÃO
DA DECADÊNCIA QUINQUENAL PARA AÇÕES REPETITÓRIAS AJUIZADAS A PARTIR DE
09 JUN 2005.
1. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em
27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária
eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
2. Não é devida contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao
empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem à concessão do auxílio-doença,
porque, sem contraprestação laboral, não tem natureza salarial.
3. O terço constitucional de férias, por não se incorporar ao salário, não sofre incidência da
contribuição previdenciária. Precedentes do STF (v.g.: AI-AgR n. 603.537/DF).
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento de horas extraordinárias, noturno,
periculosidade e insalubridade integram o salário de contribuição, em razão da natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de contribuição previdenciária.
5. A T7/TRF1, em sua composição efetiva, fixou entendimento que a revogação pelo Decreto n.
6.727, de 12 JAN 2009, do disposto na alínea "f" do inciso V do § 9º do art. 214 do Decreto no 3.048,
de 06 MAI 1999, que expressamente excetuava o aviso prévio com cumprimento dispensado do
salário-contribuição não alterou a natureza indenizatória desse aviso prévio com cumprimento dispensado, permanecendo, ainda que não expressamente, excetuado do salário de contribuição.
6. O auxílio-creche constitui-se numa indenização pelo fato de a empresa não manter em
funcionamento uma creche em seu próprio estabelecimento.
7. A Lei n.º 9.528, de 10 DEZ 1997 alterou o disposto no art. 144 da CLT, retirando de seu texto
a expressão: "e da previdência social". Sobre a verba recebida a título de abono de férias,
portanto, incide a contribuição previdenciária
8. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre férias conforme preceitua o art. 195,
I, da CF/88 (com redação da EC n. 20/1998).
9. O STF (RE nº 478.410/SP): o valor pago pelas empresas aos seus empregados celetistas a
título de "auxílio-transporte" (Lei nº 7.419/85) não enseja - por ostentar natureza indenizatória
- contribuição previdenciária patronal (Lei nº 8.212/91), ainda que o benefício seja disponibilizado ao trabalhador em pecúnia (dinheiro/moeda); exigir-se "cupom", "vale", "tíquete" ou
similar como pressuposto formal para a não tributação viola - palavras do STF - os princípios
constitucionais do "curso legal e forçado da moeda nacional" e a "totalidade normativa" da
CF/88, dado o natural poder da moeda nacional para quitar obrigações da espécie.
10. Compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A/CTN), sob o crivo do Fisco, atendida
a legislação vigente à época da compensação, conforme entendimento do STJ (AgRg-EREsp
nº 546.128/RJ), apenas com parcelas vencidas e vincendas de contribuições previdenciárias
(INSS) devidas pela impetrante, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007 afirma
inaplicável o art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previstas no art. 11, parágrafo único,
"a", "b" e "c", da Lei nº 8.212/91.
11. À compensação aplicável apenas a taxa SELIC, uma vez que os valores compensandos
são posteriores a JAN 1996.
12. Apelação da impretrante não provida. Apelação da FN e remessa oficial, providas, em parte.
13. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação da impetrante e DAR PROVIMENTO,
em parte, à apelação da FN e à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500636

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0025035-40.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0002898-63.2011.4.01.3806
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FLAVIO DANIEL BORGES DE MORAIS E OUTRO(A)
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO CAMELO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO CAMELO
ADVOGADO
: ANA PAULA DE BRITO CAMELO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVANTE
: FLAVIO DANIEL BORGES DE MORAIS E OUTRO(A)
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL - REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA FÍSICA
- AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
1. A jurisprudência da Sétima Turma deste Tribunal, na esteira da orientação do colendo STF,
é no sentido do recebimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos
contra decisão singular do Relator, como agravo regimental.
2. A jurisprudência desta Corte e do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em
se tratando de requerimento de assistência judiciária deduzido por pessoa jurídica com finalidade lucrativa, a concessão do benefício pressupõe prova efetiva quanto à impossibilidade
de assumir a natural onerosidade do processo, sendo certo que os documentos juntados para
esse fim não se prestam a comprovar, efetivamente, condição de insolvência ou de impossibilidade de levar a efeito o pagamento das despesas judiciais.
3. De outra parte, em se tratando de benefício requerido por pessoa física, a jurisprudência é
no sentido de que basta que a parte declare de próprio punho que não pode arcar com as
despesas processuais para que seja deferida a sua concessão.
4. "o deferimento da assistência judiciária às pessoas físicas, não se condiciona à prova do
estado de pobreza do requerente, bastando, para tanto, a mera afirmação desse estado,
ressalvada prova em contrário, a teor do contido na Lei 1.060/1950, art. 4º". (TRF1, AGA
200901000585081, JUIZ FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.),
OITAVA TURMA, e-DJF1 DATA:18/06/2010 PAGINA:517).
5. Todavia, pela análise dos autos, verifica-se que o primeiro agravante, Flávio Daniel Borges
de Morais não fez juntar aos mesmos declaração de que não pode arcar com os ônus
processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. O que não autoriza a concessão do referido benefício.
6. Reconhecida a omissão, quanto ao pedido de assistência judiciária ofertada por pessoa
física. Mas não provido o recurso interno, também nesse ponto.
7. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, NEGAR
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0034321-42.2013.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0001389-53.2013.4.01.3313
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL
PROCURADOR
: OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR
PROCURADOR
: ROBERTA FRANCO DE SOUZA REIS PINTO
PROCURADOR
: BRUNO MATIAS LOPES
PROCURADOR
: RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO
PROCURADOR
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO
AGRAVADO
: TATIANNE PEREIRA LOPES
ADVOGADO
: IVALDO COSTA DE SOUZA
AGRAVANTE
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
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ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar a decisão por
unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043531-20.2013.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0035358-62.2013.4.01.3700
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: DUPLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: EZEQUIAS NUNES LEITE BAPTISTA
ADVOGADO
: VALDEMIR PESSOA PRAZERES
ADVOGADO
: RICARDO PINHEIRO SOARES
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do mais autorizado intérprete da legislação federal autoriza o deferimento
de gratuidade de justiça à pessoa jurídica somente se comprovada sua hipossuficiência.
2. A ausência de provas da hipossuficiência em ação que visa expropriar bens/direitos seus
para a quitação de débitos, bem como a contratação de advogado a suas expensas, em
detrimento à Defensoria Pública, infirmam a hipossuficiência exigida para o deferimento da
gratuidade, tanto mais quando a agravante paga o preparo do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento não provido.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043887-15.2013.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0004123-60.2007.4.01.4000
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: P N COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO CERQUEIRA SOUSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL -BLOQUEIO
DE ATIVOS FINANCEIROS (VIA BACENJUD) EM EXCESSO - VALOR APURADO SEM ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - DESBLOQUEIO DO EXCEDENTE COMPUTADO PELO VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO: IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O bloqueio de ativos financeiros deve observar o valor atualizado do débito, não o valor
histórico ou o contido na inicial, se decorrido muito tempo do ajuizamento.
2. É indevido o desbloqueio de R$ 13 mil determinado do total bloqueado, R$ 49.870,49, pois
o débito, à época do bloqueio, já somava R$ 49.421,92, não mais o valor descrito na ordem de
bloqueio, de R$ 36.822,42.
3. Agravo de instrumento provido: cassada a decisão.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar a decisão por
unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - X EXAME DE ORDEM (2ª FASE) - PONTUAÇÃO - ERRO MATERIAL NA QUESTÃO DE Nº 63 - PODER JUDICIÁRIO - VEDAÇÃO DE
AVALIAÇÃO E CORREÇÃO - COMPETÊNCIA - ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO - NULIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL,
1 - A orientação desta Corte, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de Justiça, é
no sentido de que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário, quando se tratar de processos
seletivos públicos (exame da OAB, inclusive), julgar procedimentos de avaliação e de correção
das questões das respectivas provas, uma vez que se trata de competência da banca examinadora, salvo quando ocorrer, na realização do certame, alguma ilegalidade no procedimento.
2 - Excepcionalmente, contudo, é possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso
público (no caso Exame de Ordem), "quando o vício que a macula se manifesta de forma
evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi".
3 - No que diz à questão 63, ocorrência de erro material. Confira-se: "A própria Banca Examinadora, em resposta ao recurso administrativo apresentado pelo candidato, reconheceu a
existência de erro material, nos seguintes termos: Com efeito, reconhece-se que houve erro
material em relação ao nomem iuris do delito apontado como o gabarito da questão. O art. 215
do CP trata da violação sexual mediante fraude e não da "violência sexual mediante fraude".
Esse, inclusive, é o argumento apontado pela quase totalidade dos recursos interpostos em
relação à questão. Todavia, em que pese o reconhecimento de erro material, a Banca posiciona-se pela desnecessidade de anulação".
4 - Com efeito," em havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso
público (exame de ordem) que possa causar dúvida, como é o caso, bem como ausência de
observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por
ofensa ao principio da legalidade. Precedentes.(...)" (STJ, REsp 731.257/RJ, Rei. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 05/11/2008).
5 - Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0034619-34.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 79030901064
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: GERALDO RAMOS DO CARMO
ADVOGADO
: JOSE COELHO BRAGA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO COSTA E SILVA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CIVIL E TRIBUTÁRIO -- AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA
ESTADUAL -- ANULAÇÃO DE RENÚNCIA AO USUFRUTO DE IMÓVEL -- IMPENHORABILIDADE DO DIREITO - VENDA DO IMÓVEL PELO CEDENTE - INEFICÁCIA DA DECISÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O STJ tem entendimento de que o usufruto é bem impenhorável, só se admitindo a penhora
sobre os frutos dessa cessão, desde que tenham expressão econômica imediata (AgRg no
REsp 1351076/SP).
2. Se a citação do ora agravante fora em SET/2003 e a renúncia ao usufruto do imóvel em
DEZ/2008, levando-se em consideração que o imóvel fora alienado a terceiros em NOV/2011,
evidente a inexistente de qualquer fraude à execução, pois não há qualquer fruto de expressão
econômica imediata que prejudique a exequente, no caso, a FN, pois não se teria qualquer
benefício econômico manutenir o usufruto.
3. Agravo de instrumento provido: decisão cassada.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500637
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EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL - EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA INOCORRENTE - PARCELAMENTO:
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A confissão e o parcelamento da dívida tributária ensejam a interrupção do prazo prescricional, o qual recomeça a fluir, em sua integralidade, no dia em que o devedor deixa de
cumprir o acordo celebrado.
2. Se, dos documentos dos autos, a agravante parcelou o débito em 25 MAI 2000 (REFIS),
momento em que se interrompeu o prazo prescricional, tendo sido excluída do parcelamento
em 2002, quando o prazo prescricional voltou a correr em sua totalidade, não há falar em
prescrição se a executada fora citada em 2005.
3. Se as CDA's executadas de n.º 60.6.04.013.101-47 e 60.7.04.003082-86 foram pagas; e as
CDA's executadas de n.º 60.2.04.007573-19 e 60.6.04.013102-28 foram parceladas e a parte
está cumprindo rigorosamente sua obrigação, impõe-se a suspensão da EF, devendo ser
decotada da decisão agravada a ordem para prosseguimento do feito.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046495-83.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0000803-33.2006.4.01.3807
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: WANDEIRES BICALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO VALLADARES ROQUETTE
ADVOGADO
: HERMANO EUSTAQUIO SOUSA NUNES
ADVOGADO
: ADLER GUERRA DAVID
ADVOGADO
: PABLO DUTRA MARTUSCELLI
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL -BLOQUEIO
DE ATIVOS FINANCEIROS (VIA BACENJUD) - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
1. Sem que citado o devedor e a ele oportunizados o pagamento do débito ou a garantia da execução (art. 8° da Lei n.° 6.830/80), a exequente não tem o direito de indicar bens penhoráveis,
devendo aguardar a inércia do executado na nomeação (art. 9° e 10 da Lei 6.830/80).
2. A jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de que a execução deve ser promovida
pelo meio menos gravoso ao devedor, como consagrado pelo art. 620 do CPC, em "favor
debitoris" (REsp nº 480.351/SP, Rel. Min. Luiz Fux, T1 DJ 23/06/2003).
3. Agravo de instrumento provido: anulada a penhora.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014. , para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar a decisão e
anular a penhora por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049266-34.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0000384-92.2006.4.01.3813
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: IVANOR JOSE DE TASSIS
ADVOGADO
: ROMULO DAMASCENO NAVES
ADVOGADO
: CARLA VASCONCELOS AMARAL
ADVOGADO
: RICARDO ARAUJO NUNES LEITE

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043973-83.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0069852-95.2012.8.13.0079
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
BM COMERCIAL LTDA
VINICIO KALID ANTONIO
TERCIO TULIO NUNES MARCATO
ALESSANDRA CAMPOS DE ASSIS FONSECA
ALEXANDRE RAMOS AUAD
ANA GABRIELA TEIXEIRA CORDOVA
ANA PAULA NUNES MARCATO
ANA PAULA PENA CALCAGNON
ANDRE DE OLIVEIRA CASTELO BORGES
BARBARA BARRETO ROMUALDO SILVA
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE FARIA E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA ESTADUAL - INDEFERIDA NOMEAÇÃO À PENHORA DE BENS DA ATIVIDADE DA EXECUTADA - RECUSA
INFUNDADA - ROL ENUNCIATIVO - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 620/CPC)
- FASE DE "GARANTIA", NÃO DE "SATISFAÇÃO" - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Se é certo que a penhora em depósito ou aplicação financeira, independe do esgotamento
de diligências para localização de bens penhoráveis, é cristalino que, havendo bens hábeis à
constrição e estando a Execução Fiscal em fase inicial (de "garantia", não de "satisfação"), é
defesa a recusa injusta da exequente.
2. Só em momento processual oportuno e próprio têm valia alegações aprioristas de conteúdo
meramente futurístico, tanto mais quando despidas de comprovação convincente, consabido
que o art. 15, II, da Lei nº 6.830/80 e o art. 656, VI e VII, do CPC permitem a substituição de
bens penhorados que se mostrarem inservíveis ou de ineficaz alienação judicial.
3. Devem ser penhorados, em princípio, primeiro os bens nomeados pelo executado (menor
gravosidade) e, se insuficientes, outros.
4. A compatibilização entre a satisfação do credor e a menor onerosidade do devedor exige
fundamento mais robusto para, afastando a preponderância do art. 620 do CPC, recusar a
nomeação. A enumeração do art. 11 da Lei nº 6.830/80 não é exaustiva nem absoluta.
5. Agravo de instrumento provido.
6. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045508-47.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0000293-60.2005.4.01.3805
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
RENOVADORA DE PNEUS ESTRELA LTDA
ANGELO BUENO PASCHOINI
ROGERIO CASSIUS BISCALDI
PRISCILA ARADI ORSONI
FAUSTO ROMERA
ROGÉRIO DE ALMEIDA GIMENEZ
SAMANTHA SILVA FREITAS
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500638
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ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0052597-24.2013.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0001086-42.2013.4.01.3603
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JANETE MISSIO
ADVOGADO
: HENRIQUE DA COSTA NETO
ADVOGADO
: NELSON SARAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0058888-40.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 16457201240013822
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JOAO REYNALDO BRANDAO
ADVOGADO
: MOACYR FIALHO AGUIAR
ADVOGADO
: EDUARDO CASTANHEIRA CONDE FERNANDES
ADVOGADO
: RAFAEL NUNES CARDOSO MITIDIERI
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.

ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

: VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO
: FAZENDA NACIONAL
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL - EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR - HIPÓTESE DE "RESPONSABILIDADE OBJETIVA" (CTN, ART. 134, III), NÃO DE "RESPONSABILIDADE PESSOAL" (SUBJETIVA) - SÓCIOS QUE SE RETIRAM POSTERIORMENTE AO
FATO GERADOR DE PARTE DO CRÉDITO COBRADO: LEGITIMIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade não é ação autônoma nem chega a ser incidente processual. É de tão restrito espectro que, criação da jurisprudência, se resume a uma simples
petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que,
à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG
1999.01.00.055381- 1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA).
2. Na hipótese de dívidas das pessoas jurídicas geradas no giro comercial regular, a citação
dos seus gestores, gerentes, administradores (eventualmente até os demais sócios [inciso VII])
nas EF's tem justa causa e comando normativo obrigatório outro ("ex vi" do parágrafo único do
art. 121 do CTN [conceito de sujeito passivo da obrigação, ora "contribuinte", ora "responsável"]): o art. 134 do CTN (que trata da "Responsabilidade de Terceiro"). A tributação, pois,
dos atos societários usuais e legítimos induz a "responsabilidade solidária" objetiva do art. 134,
III, do CTN, subsidiária, quando não localizada a devedora principal (empresa) ou não localizados bens dela suficientes.
3. A retirada do sócio do quadro societário da devedora principal não implica em sua não
responsabilização pelos débitos tributários com fatos geradores até essa retirada, não se
responsabilizando apenas pelos créditos cobrados com fatos geradores posteriores a sua
retirada.
4. Agravo de instrumento não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049677-77.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0008668-85.2007.4.01.3803
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: JAIRO PIRES
ADVOGADO
: ROBSON ANTONIO DE PAULA
ADVOGADO
: CELIA MARIA FRANCO PAULA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CAZAROTTI
ADVOGADO
: JOSE NUNES DA COSTA NETO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL - FRAUDE
À EXECUÇÃO RECONHECIDA - INADEQUAÇÃO DA VIA PARA TRATAR SOBRE FRAUDE À
EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No curso da Execução Fiscal não há espaço para que o Juiz explicite juízo de valor no préjulgamento sobre eventual fraude à execução, até porque, em se reconhecendo a fraude e
desconstituindo-se a alienação, estar-se-á emitindo provimento judicial contra terceiro que não
faz parte da relação processual, sem que a ele seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, em flagrante desrespeito a todos os princípios legais e processuais (STJ, REsp nº
388.121/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, T1, DJ 07/10/2002, p. 190).
2. Indicado o bem à penhora pela exequente, decorrerá, tão somente, a constrição, que se fará
a sua conta e risco por sua inteira e exclusiva responsabilidade, dispondo, os atingidos, das
vias processuais próprias a suas respectivas, oportunas e eventuais defesas.
3. O agravante não pode, em nome próprio, pleitear a desconstituição da penhora, sobre
alegação de que os atuais proprietários residem no imóvel, pois estaria pleiteando direito de
terceiros.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500639
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ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0063001-37.2013.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0013062-62.2011.4.01.3200
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: MASA DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANA ROTHER
ADVOGADO
: CLAUDIA ALVES LOPES BERNARDINO
ADVOGADO
: ATILA DE OLIVEIRA DENYS
ADVOGADO
: JOSE ALBERTO MACIEL DANTAS
ADVOGADO
: SIMONE DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: VANESSA DAMASCENO ROSA SPINA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - GARANTIA - SUBSTITUIÇÃO DE CARTA DE FIANÇA POR DECISÃO JUDICIAL - ONEROSIDADE - PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1 - A substituição da Carta de Fiança por Depósito Judicial acarreta excessiva onerosidade que
compromete a atividade econômica do executado.
2 - Precedentes: AGA 0003082-59.2009.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.214 de 06/08/2010. AGA 005881216.2013.4.01.0000 / MT, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTÊRRO E SILVA
(CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.2243 de 09/05/2014). AG 0000631-85.2014.4.01.0000 /
PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA,
e-DJF1 p.1186 de 31/03/2014. AGA 0016606-26.2009.4.01.0000 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RODRIGO DE GODOY MENDES, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.414 de 06/09/2013.
3 - Incidência dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em
vista que a manutenção da carta de fiança equivale a dinheiro.
4 - Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0064964-80.2013.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0005890-17.2013.4.01.4100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: DISMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO MIGUEL ARCANJO LTDA
ADVOGADO
: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ANELISE PONS DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO RAMOS MARTINS
ADVOGADO
: FERNANDA MACHADO
ADVOGADO
: FRANCIANE WOUTHERES BORTOLOTTO
ADVOGADO
: DANIEL PEGURARA BRAZIL
ADVOGADO
: TAMARA BOLIVAR LEBEDEFF
ADVOGADO
: ANELISE FLORES GOMES
ADVOGADO
: LUCIANA BERGAMO RICCARDI

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não
impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, nem, ao
menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a
causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0059149-05.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 79990072229
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: IMEPA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO
: JOSE LUIZ DE BARCELOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - CORRESPONSÁVEL - PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL - INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO.-PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. Já assentou o eg. STJ que "o redirecionamento da EF contra corresponsável tributário pode
ocorrer somente até o prazo de cinco anos a contar da citação da empresa devedora principal
em observância ao art. 174 do CTN, (...)" (in EDAGA 201000174458, Rel. Min. Luiz Fux, eDJ
14/12/2010). Da mesma forma, "A aplicação da Teoria da Actio Nata requer que o pedido do
redirecionamento seja feito dentro do período de 05 anos que sucedem a citação da pessoa
jurídica, (...)" (in RESP 975.691/RS, Min. Castro Meira, 2ª T., DJe 26/10/2007).
3. Há de ser aplicada esta orientação, inclusive, nos casos de dissolução irregular da pessoa
jurídica, eis que a jurisprudência não faz qualquer distinção quanto à causa de redirecionamento. Precedente: RECURSO ESPECIAL Nº 1.163.220 - MG (2009/0204603-0), Rel. Min
CASTRO MEIRA, 17/08/2010.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
5. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500640
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ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR
EMBARGANTE

4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0077465-66.2013.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0072277-77.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA
ADVOGADO
: ANGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE
ADVOGADO
: ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
DEFERIDA - MULTA POR PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FRAUDULENTAS À ADUANA LEGITIMIDADE DO AGENTE MARÍTIMO (DL N.º 37/1966 C/C DL N.º 2.478/1988 E IN/RFB
N.º 800/2007) - VEROSSIMILHANÇA AUSENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Da leitura das normas aduaneiras, o agente marítimo, em princípio, tem obrigação de prestar
a informação sobre a movimentação da embarcação no território nacional, a carga transportada
e demais manifestos obrigatórios por lei, referentes ao transportador que representa, podendo,
portanto, ser responsabilizado pela entrega de informações não correspondentes às mercadorias importadas.
2. Se a fiscalização apurou a participação da autora na suposta fraude, esse ato administrativo
goza, no ordenamento jurídico brasileiro, da "presunção" de constitucionalidade que nenhum
julgador pode, monocraticamente, afastar com duas ou três linhas em exame de mera delibação. Como a matéria é de reserva legal (tributária), a jurisprudência não respalda o precário
e temporário afastamento, por antecipação de tutela, de norma legal a não ser em ação própria
perante o STF. A presunção da constitucionalidade das leis e dos atos é mais forte e afasta a
"eventual" relevância do fundamento, notadamente se o vício não é manifesto ou flagrante.
3. Ausente a verossimilhança das alegações, indevida a antecipação de tutela, que exige
concomitantemente os requisitos do art. 273 do CPC.
4. Agravo de instrumento provido: antecipação de tutela cassada.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000454-61.2013.4.01.3200/AM (d)
RELATOR P/ ACÓRDÃO : JUIZ FEDERAL RODRIGO DE GODOY MENDES (CONV.)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: TROPICO SISTEMAS E TELECOMUNICACOES DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
: PRISCILLA DE OLIVEIRA VERAS
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DO ICMS E DO
ISSQN NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS - ILEGITIMIDADE - NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO - CF/88,

:
:
:
:

ROSANGELA PADILHA LAITANO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DISMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO MIGUEL ARCANJO LTDA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 007066607.2013.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0024515-52.2010.4.01.3600
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: VANILSO DE ROSSI
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500641
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ART. 195, I - RE Nº 240.785/MG - AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002)
e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN - impostos retidos pelo contribuinte por obrigação legal, sem que
este suporte o ônus do pagamento porquanto o transfere para o contribuinte de fato - não
podem, efetivamente, ainda que se leve em conta o conceito amplo de 'todas as receitas
obtidas pela pessoa jurídica', ser considerado faturamento.
3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte,
da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273).
4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf.
REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013).
5. Apelação provida para eximir a empresa-autora da inclusão do ICMS e do ISSQN na base
de cálculo da COFINS, observada a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por maioria, dar provimento à apelação.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 18.02.2014
Juiz Federal RODRIGO DE GODOY MENDES, Relator Convocado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000262321.2013.4.01.3200/AM (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALESSANDRO DE PAULA GOMES
ADVOGADO
: MARIO CESAR TORRES MENDES
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AM
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500642

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000348589.2013.4.01.3200/AM (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CARLA DA SILVA BEMFICA FREITAS
ADVOGADO
: PEDRO NEVES MARX
ADVOGADO
: MARLON ALEXANDRE DE SOUZA FLOR
ADVOGADO
: LOURENCO DE ALMEIDA PRADO
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO TESSER FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MELO DA COSTA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AM
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 000842415.2013.4.01.3200/AM (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: TAM TUBOS DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
: LUIS EDUARDO PESSOA PINTO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AM
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
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ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0021959-02.2013.4.01.3300/BA (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS DA PENINSULA DE ITAPAGIPE
ADVOGADO
: ANDERSON PINA TORRES
ADVOGADO
: RAFAEL DOS REIS FERREIRA
ADVOGADO
: DANIEL FARIAS HOLANDA
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PIS E/OU COFINS BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES (CRÉDITO E/OU DÉBITO) - TRF1/T7.
1- As bases de cálculo das exações (PIS/COFINS), seja o "faturamento" (receita bruta operacional), para as empresas ainda sujeitas à Lei nº 9.718/98 (sob o regime cumulativo), seja a
"receita bruta", para as submetidas às Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 (sob o regime
não-cumulativo), denota que tais (faturamento ou receita bruta) diferem de receita "líquida". Em
ambas hipóteses resultam das negociações envolvendo venda de mercadorias/serviços (fato
gerador das imposições). O custo da "taxa" resta embutido no preço dos negócios entabulados
com os consumidores.
2- Reforço de argumento: o §2º do art. 3º, III, da Lei nº 9.718/98 (correlato à pretensão), que
previa, "observadas normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo", a exclusão da
base de cálculo do PIS/COFINS dos valores/receitas transferidos/repassados a terceiros findou
revogado (MP nº 1.991-18/1999) antes sequer de se tornar eficaz, dado que não era preceito
auto-aplicável (REsp nº 525.915/SC), o que milita contra o impetrante.
3- Precedentes da T7/TRF1.
4- Apelação não provida.
5- Peças liberadas pela Relatora, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - RELATOR
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0026927-75.2013.4.01.3300/BA (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOAO EVANGELISTA SILVA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARISIO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - BA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PSS
- FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN) E GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DAS CARREIRAS
DE SAÚDE E TRABALHO (GDPST) .
1. "A retirada do terço constitucional de férias da base de cálculo da contribuição previdenciária
se dá apenas em virtude de decisões do STF e STJ, ainda não existentes quanto às gratificações de desempenho." (TRF1, 1ª Turma Recursal do DF, Relator Juiz Federal ALEXANDRE VIDIGAL, DJe 28.06.2013).
2. Não havendo valores a compensar/restituir, prejudicada a análise da prescrição/decadência
e dos consectários legais.
3. Apelação da FN e remessa oficial providas: segurança denegada.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 001558831.2013.4.01.3200/AM (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CONVENIENCIA REFEICOES LTDA
ADVOGADO
: GILVAN SIMOES PIRES DA MOTTA
ADVOGADO
: MAIARA CARVALHO DA MOTTA
ADVOGADO
: JULIANA GORAYEB COSTA
ADVOGADO
: GIBRAN DE ALMEIDA MAQUINE
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500643
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3. O terço constitucional de férias, por não se incorporar ao salário, não sofre incidência da
contribuição previdenciária. Precedentes do STF (v.g.: AI-AgR n. 603.537/DF).
4. O art. 28, §9º, da Lei n. 8.212/91, explicita que salário-maternidade integra o saláriocontribuição para fins da contribuição previdenciária.
5. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre férias conforme preceitua o art. 195,
I, da CF/88 (com redação da EC n. 20/1998). O art. 28, § 9º, "d", da Lei n.º 8.212/91, exclui
apenas férias indenizadas do salário-de-contribuição.
6. O auxílio-creche constitui-se numa indenização pelo fato de a empresa não manter em
funcionamento uma creche em seu próprio estabelecimento.
7. A T7/TRF1, em sua composição efetiva, fixou entendimento que a revogação pelo Decreto
n. 6.727, de 12 JAN 2009, do disposto na alínea "f" do inciso V do § 9º do art. 214 do Decreto
no 3.048, de 06 MAI 1999, que expressamente excetuava o aviso prévio com cumprimento
dispensado do salário-contribuição não alterou a natureza indenizatória desse aviso prévio com
cumprimento dispensado, permanecendo, ainda que não expressamente, excetuado do salário
de contribuição. O mesmo entendimento é aplicável ao décimo terceiro salário e férias proporcionais ao aviso prévio.
8. As exações excluídas do salário de contribuição também não compõem a base de cálculo
das contribuições ao RAT/SAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91). (Precedentes desta T7).
9. As contribuições a terceiros e ao FGTS estão fora do sistema de seguridade social, destinadas, entre outras, para financiar atividades que visem ao aperfeiçoamento profissional e à
melhoria do bem-estar social dos trabalhadores correlatos - e ao salário-educação (FNDE),
exações que a jurisprudência abona por legais e constitucionais (STF, AI nº 622.981; RE nº
396.266).
10. Compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A/CTN), sob o crivo do Fisco, a atendida
a legislação vigente à época da compensação, conforme entendimento do STJ (AgRg-EREsp
nº 546.128/RJ), apenas com parcelas vencidas e vincendas de contribuições previdenciárias
(INSS) devidas pela impetrante, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007 afirma
inaplicável o art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previstas no art. 11, parágrafo único,
"a", "b" e "c", da Lei nº 8.212/91.
11. À compensação aplicável apenas a taxa SELIC, uma vez que os valores compensados são
posteriores a JAN 1996
12. Apelação da FN não provida. Apelação da impetrante eemessa oficial providas, em parte.
13. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO à apelação da FN e DAR PROVIMENTO, em parte,
à apelação da impetrante e à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO

ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO à apelação da FN e à remessa oficial por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
REEXAME NECESSÁRIO N. 0007319-73.2013.4.01.3500/GO (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AUTOR
: ANDRE SEVERINO CORDEIRO
ADVOGADO
: NELSON LOPES DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: PAMORA MARIZ SILVA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: AMPARO MARIZ SILVA DE FIGUEIREDO COUTO
RÉU
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOMIA DE GOIAS - CREA/GO
PROCURADOR
: DIVINO TERENCO XAVIER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. WRIT CONCEDIDO. ORIENTAÇÃO DO COLENDO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou a orientação no sentido da confirmação da
sentença que acolhe o pedido mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há
"quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria
constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede
de exclusiva remessa oficial, a desabonem. (RESP Nº 577.229/AL).
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do "parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600 / MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0014827-70.2013.4.01.3500/GO (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: GIRA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA
ADVOGADO
: DOUGLAS MARTINHO DANASCENO VILELA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - GO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (RAT/SAT, A TERCEIROS E AO FGTS) - EMPREGADOS CELETISTAS - VERBAS
DIVERSAS - RE 566621/RS: APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA QUINQUENAL PARA AÇÕES
REPETITÓRIAS AJUIZADAS A PARTIR DE 09 JUN 2005
1. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em
27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária
eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a decadência
qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
2. Não é devida contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao
empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem à concessão do auxílio-doença,
porque, sem contraprestação laboral, não tem natureza salarial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500644

REEXAME NECESSÁRIO
RELATOR
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

0004942-05.2013.4.01.3800/MG (d)
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
ARACELLE FERNANDES ELIAS E OUTROS(AS)
LEONARDO ARAUJO BOVE E OUTRO(A)
EVELYN ARANTES FERREIRA BOVE
ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - CONSELHO REGIONAL
DE MINAS GERAIS/CRMG
PROCURADOR
: GIOVANNI CHARLES PARAIZO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 19A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. WRIT CONCEDIDO. ORIENTAÇÃO DO COLENDO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou a orientação no sentido da confirmação da
sentença que acolhe o pedido mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há
"quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria
constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede
de exclusiva remessa oficial, a desabonem. (RESP Nº 577.229/AL).
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2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários, o
que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer óbice ao
regular decurso do prazo para trânsito em julgado ante a exatidão do decidido, notadamente se há
concordância do "parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600 / MT, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.263 de 28/06/2013).
3. Remessa oficial não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
REEXAME NECESSÁRIO N. 0010318-69.2013.4.01.3800/MG (d)
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AUTOR
: VENANCIO DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO
: PAULO TEODORO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JEFERSON COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCIO AMERICO DE OLIVEIRA MATA
ADVOGADO
: ALBERTO URSINI NASCIMENTO
ADVOGADO
: GESNER RUSSO TORRES
RÉU
: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - CRC/MG
ADVOGADO
: WILLIAN FERNANDO DE FREITAS
ADVOGADO
: JULIANE GARCIA DE ABREU
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ SANTOS NEVES JUNIOR
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. WRIT CONCEDIDO. ORIENTAÇÃO DO COLENDO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou a orientação no sentido da confirmação da
sentença que acolhe o pedido mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há
"quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria
constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede
de exclusiva remessa oficial, a desabonem. (RESP Nº 577.229/AL).
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do "parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600 / MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0001216-40.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0074121-62.2013.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: DENILSON REZENDE BONFIM SANCHES
ADVOGADO
: NADINE NEVES DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AUTOMÓVEL IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA, NÃO COMERCIANTE OU
EMPRESÁRIA, PARA USO PRÓPRIO. IPI. NÃO INCIDÊNCIA. ABSTENÇÃO DO DENATRAN
AO REGISTRO DE QUALQUER RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA. DESDOBRAMENTO DA DECISÃO PROFERIDA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500645

1. Não incide o IPI na importação de veículo por pessoa física destinado a uso próprio, uma vez
que o fato gerador dessa exação seria uma operação de natureza mercantil ou assemelhada,
o que não ocorre na hipótese em questão.
2. A abstenção do DENATRAN ao registro de qualquer restrição tributária é mero desdobramento da decisão proferida.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - Brasília, 19 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0003579-97.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0071722-60.2013.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: UNILEVER BRASIL LTDA
ADVOGADO
: VANESSA REGINA ANTUNES
ADVOGADO
: ANA CAROLINA DE VILHENA ROSANELLI CORTOPASSI
ADVOGADO
: THAYSA DE SOUZA COELHO E BENZ
ADVOGADO
: DANIELA MOREIRA BOMBONATTI
ADVOGADO
: PATRICIA POSTIGO VARELA CANHADAS
ADVOGADO
: ALIRIO CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI
ADVOGADO
: CHAIENE CANDIDA FELICE PEREIRA
ADVOGADO
: GABRIELA COELHO SILVA
ADVOGADO
: HARONE PRATES VILAS BOAS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
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6. Por fim, "de mais a mais, embora à primeira vista a impetrante sustente tratar-se de questão
de mera vigência de tratado internacional, há questões técnicas que merecem prévia elucidação, e em nada repercutirão negativamente sobre a efetividade da tutela,(...)."
7. Agravo Regimental não provido. Requisitos da liminar ausentes
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0007570-81.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0001173-16.2009.4.01.3901
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS - PA
PROCURADOR
: JADER ALBERTO PAZINATO
AGRAVADO
: VALE S/A
ADVOGADO
: LUIZ RENATO BETTIOL E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ BUNDCHEN E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS - PA
EMBARGANTE
: VALE S/A
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0007571-66.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0001172-31.2009.4.01.3901
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS - PA
PROCURADOR
: JADER ALBERTO PAZINATO
AGRAVADO
: VALE S/A
ADVOGADO
: LUIZ RENATO BETTIOL E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ BUNDCHEN E OUTROS(AS)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0007256-38.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0001875-34.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: 0I MOVEL S/A
ADVOGADO
: HAMILTON DIAS DE SOUZA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: JULIO CESAR SOARES
ADVOGADO
: DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI
ADVOGADO
: BLADER HENRIQUE DE LIRA SOARES
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVANTE
: 0I MOVEL S/A
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - INCIDÊNCIA DE IR E CIDE REGULAMENTO DE MELBOURNE - ADI 25/2004.
1. A jurisprudência da Sétima Turma deste Tribunal, na esteira da orientação do colendo STF,
é no sentido do recebimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos
contra decisão singular do Relator, como agravo regimental.
2. Ressalte-se que a concessão de liminar em MS é gizada pelos requisitos do art. 7º, III, da
Lei nº 12.016/2009, que se exigem concomitantes, ou seja, é necessário o atendimento dos
pressupostos da relevância do fundamento do pedido e o do risco da ineficácia da medida, se
concedida ao final.
3. O Ato Declaratório Interpretativo ADI 25/2004, da Secretaria da Receita Federal (que dispõe
sobre a tributação dos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos às
empresas de telecomunicações domiciliadas no exterior a título de pagamento pela contraprestação de serviços técnicos realizados em chamadas de longa distância internacionais,
iniciadas no Brasil, ou nacionais, que utilizem redes no País de propriedade de empresas de
telecomunicações domiciliadas no exterior) dispõe que o Tratado de Melbourne não tem eficácia no País, pois não foi legitimamente incorporado ao Direito Brasileiro.
4. No caso em foco, não verifico, de plano, a verossimilhança das alegações, fundada em
prova inequívoca, uma vez que há norma regulamentar em sentido contrário ao pleito da
agravante. Portanto, a Fazenda Nacional escora-se na alegação de que o Regulamento de
Melbourne, parte integrante da Convenção da União Internacional de Telecomunicações - UIT,
não teria força de lei porque não obedecido o procedimento constitucional previsto para sua
incorporação no direito interno. O STJ reconhece, em situação análoga, que eventual decisão
de mérito, favorável às empresas, decorre de fundamento constitucional (AgRg no REsp
1104543/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/05/2010, DJe 10/05/2010). Logo, não há que se falar em afastamento de norma infraconstitucional, em sede de liminar/ tutela antecipada (AG 0008408-24.2014.4.01.0000 / RO,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, eDJF1 p.805 de 11/04/2014).
5. De outra parte, ainda que se entenda incorporado tal tratado ao ordenamento jurídico pátrio,
a isenção tributária é interpretada restritivamente (CTN, art. 111, II) e não se aplica, indistintamente, a quaisquer tributos. Nesse sentido, o TRF/2ª Região decidiu recentemente que:
"Indubitavelmente, o Regulamento Administrativo das Telecomunicações Internacionais (Melbourne) foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, quando restou referendada pelo
Decreto Legislativo nº 67, de 15/10/1998, e promulgada pelo Decreto federal nº 2.962, publicado, em 24/02/1999, a Convenção de Genebra-Suíça, de 22/12/1992, emendada em Quioto-Japão, em 14/10/1994, por meio da qual se celebrou nova Constituição e Convenção da
União Internacional de Telecomunicações (art. 54, itens 215.1 e 216.2), em substituição à
Convenção de Nairobi (06/11/1982). V - A despeito disso, a isenção fiscal instituída no art.
6.1.3, do referido diploma legal (Regulamento de Melbourne) - a ser interpretada, restritivamente, nos termos do art. 111, II, do CTN - não se aplica, indistintamente, a quaisquer
tributos, uma vez que afasta apenas a incidência tributária sobre serviços internacionais de
telecomunicações prestados por operadoras nacionais a tomador estrangeiro - como no caso
do ICMS sobre as chamadas operações de "tráfego entrante" (em que as ligações são iniciadas no exterior e completadas no Brasil). VI - Considerando que a CIDE-Tecnologia ora
exigida incide sobre remessas realizadas pela Intelig para o exterior, a título de remuneração
de serviços de finalização de chamadas telefônicas internacionais, prestados por empresas
estrangeiras de telecomunicações ("tráfego sainte") - o que consubstancia relação jurídica entre
administrações distintas de telecomunicações -, não se aplica, neste caso, a citada regra de
isenção fiscal, que, repisa-se, restringe-se à hipótese de tributo incidente sobre serviços." AG
201302010075370, Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL, TRF2 - QUARTA TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::18/09/2013.)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500646
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ADVOGADO
EMBARGANTE
EMBARGANTE
EMBARGADO

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0009181-69.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0004698-42.2014.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 6A REGIAO
ADVOGADO
: JULIANE CRISTINA MARTINS MORAIS ROCHA
ADVOGADO
: OSVALDO ROCHA TORRES
AGRAVADO
: ALINE FABIANE SOUZA
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
EMBARGANTE
: ALINE FABIANE SOUZA
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art.
535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)".
(in
EDRESP
200900458330
EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1127913
Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0010184-59.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0000367-53.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA
ADVOGADO
: ANGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE
ADVOGADO
: ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS
ADVOGADO
: LUCIA HELENA LOPES DEORCE
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER

:
:
:
:

LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA E OUTROS(AS)
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS - PA
VALE S/A
V. ACÓRDÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar
ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0007679-95.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0008975-31.2010.4.01.3901
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: VALE S/A
ADVOGADO
: LUIZ RENATO BETTIOL
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
EMBARGANTE
: VALE S/A
EMBARGADO
: V. ACÓRDÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado (CPC, art. 535).
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de
questões examinadas pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento, por meio de embargos
declaratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Precedentes do STJ.
4. "(...) 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória,
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)". (in EDRESP 200900458330 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - 1127913 Relator(a) LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão julgador QUARTA TURMA
Fonte DJE DATA:04/02/2013).
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500647
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INDEFERIDA - MULTA POR PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SERÔDIAS À ADUANA LEGITIMIDADE DO AGENTE MARÍTIMO (DL N.º 37/1966 C/C DL N.º 2.478/1988 E IN/RFB N.º
800/2007) - VEROSSIMILHANÇA AUSENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Da leitura das normas aduaneiras, o agente marítimo, em princípio, tem obrigação de prestar
a informação sobre a movimentação da embarcação no território nacional, a carga transportada
e demais manifestos obrigatórios por lei, referentes ao transportador que representa, podendo,
portanto, ser responsabilizado por a entrega fora do prazo de tais informações.
2. A jurisprudência que sustenta toda a argumentação jurídica da agravante (inclusive julgada
sob o rito do art. 543-C do CPC), está fundada em situação bem diferente da posta nos autos,
pois na jurisprudência, a ilegitimidade do agente marítimo era em razão da inexistência de
norma que o responsabilizasse, estando explícito no voto paradigma (REsp 1.129.430), que a
ilegitimidade do agente marítimo tem fundamento até a edição do Decreto-Lei n.º 2.478/1988,
que passou a responsabilizar o "representante, no país, do transportador estrangeiro", legitimando, em princípio, as multas aplicadas à agravante.
3. Ausente a verossimilhança das alegações, indevida a antecipação de tutela, que exige
concomitantemente os requisitos do art. 273 do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0016804-87.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0022811-40.2011.4.01.3900
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: SABLINA DA SILVA RUY SECCO
ADVOGADO
: LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO
ADVOGADO
: ADELVAN OLIVERIO SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO NEVES LIMA FILHO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVANTE
: SABLINA DA SILVA RUY SECCO
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SÓCIO À
ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
1. O art. 40 da Lei 6.830/80 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código
Tributário Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal.
2. A Primeira Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a citação válida da
pessoa jurídica executada interrompe o curso do prazo prescricional em relação ao seu sóciogerente.
3. Já assentou o eg. STJ que "(...) o redirecionamento da EF contra corresponsável tributário
pode ocorrer somente até o prazo de cinco anos a contar da citação da empresa devedora
principal, em observância ao art. 174 do CTN, independentemente da caracterização de inércia
da exequente (in EDAGA 201000174458, Rel. Min. LUIZ FUX, T1, DJ 14/12/2010)". Da mesma
forma "A aplicação da Teoria da Actio Nata requer que o pedido do redirecionamento seja feito
dentro do período de 05 anos que sucedem a citação da pessoa jurídica, (...)" (in RESP
975.691/RS, Min. Castro Meira, 2ª T., DJe 26/10/2007).
4. No caso em exame, a citação da executada principal ocorreu em 03/10/2012 e o pedido de
redirecionamento da execução foi ofertado em 12/11/2013, ou seja, antes de transcorrido o
prazo de 5 anos.
5. "Embora a dissolução irregular da empresa executada acarrete a responsabilidade tributária
do sócio, a contagem do prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da execução tem como termo inicial a citação da pessoa jurídica executada" (AGA 006851170.2009.4.01.0000/BA, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma,e-DJF1 p.771 de 04/03/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500648

6. Há, nos autos, comprovação de a embargante ser e manter-se sócia da empresa desde
1995, Certo, é, portanto que ao tempo da lavratura do auto de infração ostentava a condição
de sócia da empresa. Quanto a não possuir, de fato, poderes, de gestão, ou possuindo, não
haver agido com dolo, culpa, fraude ou excesso, é matéria cuja prova é de seu ônus, tendo em
conta que a dissolução irregular da empresa tem o condão de inverter o ônus probatório.
7. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0016996-20.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0003293-23.2013.4.01.3309
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DNPM
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ATENA MINERACAO LTDA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DNPM
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA - DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - EXEQUENTE QUE NÃO TEM SEDE OU AGÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA,
COM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - NATUREZA DA
DÍVIDA: DESINFLUÊNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SÚMULA 40 DO EXTINTO TFR INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3º, DA CF/88 E DO ART. 15, I, DA LEI 5.010/66.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colenda Quarta Seção deste
Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo o domicílio do executado, tampouco do
exequente, no foro da Subseção Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida inscrita.
Inteligência dos arts. 109, § 3º, da CF/88; 2º, § 2º e 15, I, da Lei 5.010/66 e 578 do CPC.
Prevalência da Súmula 40 do extinto TFR.
2. Nesse diapasão, "a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União
ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara
Federal, é da Justiça Estadual, sendo a aludida competência absoluta." (STJ, REsp
1047303/RS, Rel. Min. Convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 19/06/2008).
3. Precedentes do STJ (RESP 1019115/PE, Min. José Delgado, DJe de 23/06/2008) e desta
Corte (CC 0074726-28.2010.4.01.0000/GO, Desembargador Federal Luciano Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 p.36 de 14/03/2011 e CC 2009.01.00.007081-2/GO, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 p.31 de 20/04/2009).
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0021143-89.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0004404-42.2013.4.01.3309
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JOAO B CARNEIRO DE T NOVO - ME
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA - DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - EXEQUENTE QUE NÃO TEM SEDE OU AGÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA,
COM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - NATUREZA DA
DÍVIDA: DESINFLUÊNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SÚMULA 40 DO EXTINTO TFR INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3º, DA CF/88 E DO ART. 15, I, DA LEI 5.010/66.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colenda Quarta Seção deste
Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo o domicílio do executado, tampouco do
exequente, no foro da Subseção Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida inscrita.
Inteligência dos arts. 109, § 3º, da CF/88; 2º, § 2º e 15, I, da Lei 5.010/66 e 578 do CPC.
Prevalência da Súmula 40 do extinto TFR.
2. Nesse diapasão, "a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União
ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara
Federal, é da Justiça Estadual, sendo a aludida competência absoluta." (STJ, REsp
1047303/RS, Rel. Min. Convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 19/06/2008).
3. Precedentes do STJ (RESP 1019115/PE, Min. José Delgado, DJe de 23/06/2008) e desta
Corte (CC 0074726-28.2010.4.01.0000/GO, Desembargador Federal Luciano Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 p.36 de 14/03/2011 e CC 2009.01.00.007081-2/GO, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 p.31 de 20/04/2009).
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0021146-44.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0000203-70.2014.4.01.3309

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0022481-98.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0003332-20.2013.4.01.3309
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ASSOCIACAO EDUCATIVA ARTISTICA DE JUSSIAPE
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA - DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - EXEQUENTE QUE NÃO TEM SEDE OU AGÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA,
COM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - NATUREZA DA
DÍVIDA: DESINFLUÊNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SÚMULA 40 DO EXTINTO TFR INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3º, DA CF/88 E DO ART. 15, I, DA LEI 5.010/66.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colenda Quarta Seção deste
Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo o domicílio do executado, tampouco do
exequente, no foro da Subseção Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida inscrita.
Inteligência dos arts. 109, § 3º, da CF/88; 2º, § 2º e 15, I, da Lei 5.010/66 e 578 do CPC.
Prevalência da Súmula 40 do extinto TFR.
2. Nesse diapasão, "a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União
ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara
Federal, é da Justiça Estadual, sendo a aludida competência absoluta." (STJ, REsp
1047303/RS, Rel. Min. Convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 19/06/2008).
3. Precedentes do STJ (RESP 1019115/PE, Min. José Delgado, DJe de 23/06/2008) e desta
Corte (CC 0074726-28.2010.4.01.0000/GO, Desembargador Federal Luciano Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 p.36 de 14/03/2011 e CC 2009.01.00.007081-2/GO, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 p.31 de 20/04/2009).
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0022482-83.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0004478-96.2013.4.01.3309
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: QUEIMADA NOVA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA - DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - EXEQUENTE QUE NÃO TEM SEDE OU AGÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA,
COM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - NATUREZA DA
DÍVIDA: DESINFLUÊNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SÚMULA 40 DO EXTINTO TFR INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3º, DA CF/88 E DO ART. 15, I, DA LEI 5.010/66.

RELATOR
AGRAVANTE

: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT
PROCURADOR
: REYNALDO LEAL OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RODRIGUES DE NOVAIS-ME
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA - DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - EXEQUENTE QUE NÃO TEM SEDE OU AGÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA,
COM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - NATUREZA DA
DÍVIDA: DESINFLUÊNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SÚMULA 40 DO EXTINTO TFR INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3º, DA CF/88 E DO ART. 15, I, DA LEI 5.010/66.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colenda Quarta Seção deste
Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo o domicílio do executado, tampouco do
exequente, no foro da Subseção Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida inscrita.
Inteligência dos arts. 109, § 3º, da CF/88; 2º, § 2º e 15, I, da Lei 5.010/66 e 578 do CPC.
Prevalência da Súmula 40 do extinto TFR.
2. Nesse diapasão, "a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União
ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara
Federal, é da Justiça Estadual, sendo a aludida competência absoluta." (STJ, REsp
1047303/RS, Rel. Min. Convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 19/06/2008).
3. Precedentes do STJ (RESP 1019115/PE, Min. José Delgado, DJe de 23/06/2008) e desta
Corte (CC 0074726-28.2010.4.01.0000/GO, Desembargador Federal Luciano Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 p.36 de 14/03/2011 e CC 2009.01.00.007081-2/GO, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 p.31 de 20/04/2009).
4. Agravo Regimental não provido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500649
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AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0022892-44.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0000467-69.2014.4.01.3315
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: VALDENI PIRES DE SOUZA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA - DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - EXEQUENTE QUE NÃO TEM SEDE OU AGÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA,
COM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - NATUREZA DA
DÍVIDA: DESINFLUÊNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SÚMULA 40 DO EXTINTO TFR INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3º, DA CF/88 E DO ART. 15, I, DA LEI 5.010/66.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colenda Quarta Seção deste
Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo o domicílio do executado, tampouco do
exequente, no foro da Subseção Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida inscrita.
Inteligência dos arts. 109, § 3º, da CF/88; 2º, § 2º e 15, I, da Lei 5.010/66 e 578 do CPC.
Prevalência da Súmula 40 do extinto TFR.
2. Nesse diapasão, "a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União
ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara
Federal, é da Justiça Estadual, sendo a aludida competência absoluta." (STJ, REsp
1047303/RS, Rel. Min. Convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 19/06/2008).
3. Precedentes do STJ (RESP 1019115/PE, Min. José Delgado, DJe de 23/06/2008) e desta
Corte (CC 0074726-28.2010.4.01.0000/GO, Desembargador Federal Luciano Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 p.36 de 14/03/2011 e CC 2009.01.00.007081-2/GO, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 p.31 de 20/04/2009).
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0023163-53.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0073370-75.2013.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MICHAEL PAGE INTERNATIONAL DO BRASIL - RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: JULIO MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL LACASA MAYA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - NÃO INCIDÊNCIA - DECISÃO MANTIDA.
1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de ressarcimento ou que
não serão incorporadas aos proventos do empregado, por não comportarem natureza salarial.
Feição indenizatória.
2. O egrégio STF tem entendido que o adicional de 1/3 de férias não integra o conceito de
remuneração, não havendo, pois, incidência de contribuição previdenciária. Precedente: STF,
AI-AgR nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, 2T, ac.un., DJU 30/03/2007. Tal diretriz é
inteiramente aplicável aos empregados submetidos ao regime geral da previdência, considerando a natureza compensatória/indenizatória da verba em questão.
3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do colendo STF.
4. Agravo Regimental não provido.

1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colenda Quarta Seção deste
Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo o domicílio do executado, tampouco do
exequente, no foro da Subseção Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida inscrita.
Inteligência dos arts. 109, § 3º, da CF/88; 2º, § 2º e 15, I, da Lei 5.010/66 e 578 do CPC.
Prevalência da Súmula 40 do extinto TFR.
2. Nesse diapasão, "a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União
ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara
Federal, é da Justiça Estadual, sendo a aludida competência absoluta." (STJ, REsp
1047303/RS, Rel. Min. Convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 19/06/2008).
3. Precedentes do STJ (RESP 1019115/PE, Min. José Delgado, DJe de 23/06/2008) e desta
Corte (CC 0074726-28.2010.4.01.0000/GO, Desembargador Federal Luciano Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 p.36 de 14/03/2011 e CC 2009.01.00.007081-2/GO, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 p.31 de 20/04/2009).
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0022757-32.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0004444-24.2013.4.01.3309
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: BRASMAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA - DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - EXEQUENTE QUE NÃO TEM SEDE OU AGÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA,
COM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - NATUREZA DA
DÍVIDA: DESINFLUÊNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SÚMULA 40 DO EXTINTO TFR INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3º, DA CF/88 E DO ART. 15, I, DA LEI 5.010/66.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colenda Quarta Seção deste
Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo o domicílio do executado, tampouco do
exequente, no foro da Subseção Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida inscrita.
Inteligência dos arts. 109, § 3º, da CF/88; 2º, § 2º e 15, I, da Lei 5.010/66 e 578 do CPC.
Prevalência da Súmula 40 do extinto TFR.
2. Nesse diapasão, "a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União
ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara
Federal, é da Justiça Estadual, sendo a aludida competência absoluta." (STJ, REsp
1047303/RS, Rel. Min. Convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 19/06/2008).
3. Precedentes do STJ (RESP 1019115/PE, Min. José Delgado, DJe de 23/06/2008) e desta
Corte (CC 0074726-28.2010.4.01.0000/GO, Desembargador Federal Luciano Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 p.36 de 14/03/2011 e CC 2009.01.00.007081-2/GO, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 p.31 de 20/04/2009).
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500650
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2. "A responsabilização dos sócios em relação a dívidas de natureza civil das pessoas jurídicas
só se configura em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50), não demonstrado no caso" (AG 000044572.2008.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES,
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MÁRCIO BARBOSA MAIA (CONV.), SEXTA TURMA, e-DJF1 p.590
de 08/11/2013)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0025986-97.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0027276-96.2014.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FIAT AUTOMOVEIS S/A
ADVOGADO
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM
ADVOGADO
: ALESSANDRO MENDES CARDOSO
ADVOGADO
: MARGARET BRUSCHI IANNI
ADVOGADO
: CRISTIANO AUGUSTO GANZ VIOTTI DE AZEVEDO
ADVOGADO
: PAULA MARCIA OLIVEIRA
ADVOGADO
: SIMONE BENTO MARTINS
ADVOGADO
: SAMIRA RIBEIRO NARCISO
ADVOGADO
: CLARA GARZON TAVARES NOGUEIRA
ADVOGADO
: TATIANA REZENDE TORRES
AGRAVADO
: ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: BENEDICTO CELSO BENICIO
ADVOGADO
: CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO
ADVOGADO
: RENATO PENIDO DE AZEREDO
ADVOGADO
: FERNANDO OLAVO SADDI CASTRO
ADVOGADO
: PATRICIA ALESSANDRA FELISBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL SALGADO LACERDA MEDEIROS
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVANTE
: ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA E OUTROS(AS)
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - MATRIZ/FILIAIS - PIS/COFINS - REGIME NÃO-CUMULATIVO - LEIS 10.637/02 e 10.833/03 - DEPÓSITO JUDICIAL DO
MONTANTE INTEGRAL.
1. Trata-se de agravo regimental interposto pela ROMA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA
(Matriz e filiais), impugnando decisão que deu provimento ao presente agravo de instrumento,
nos termos do art. 557, § 1º-A, CPC c/c o art. 29, XXV, RI/TRF da 1ª Região, contra decisão
que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para "a aplicação do mesmo regime de
tributação já atribuído às demais filiais da empresa pela sentença e acórdão proferidos nos
autos do processo nº 2004.38.00.036106-0, de modo a permitir o enquadramento de suas
operações com veículo zero quilômetro no regime de apuração não-cumulativo, nos termos das
Leis 10.637/02 e 10.833/03."
2. A discussão gira em torno somente da aplicação a outras filiais, do mesmo regime de
tributação já atribuído às filiais da empresa Roma Automóveis e Serviços Ltda. cujos CNPJs
haviam sido indicados na ação ordinária n. 2004.38.00.036106-0/MG.
3. A decisão regimentalmente agravada autorizou a Fiat Automóveis S/A a proceder a realização dos depósitos, em relação ás demais filiais não abrangidas pela decisão judicial anterior.
4. A parte quer que a Sétima Turma seja obrigada a concordar, de plano, com outra decisão
proferida por Turma Suplementar ( por maioria), presidida por Membro de outro Órgão fracionário, exaurindo, assim, a nova pretensão, em sede de liminar.
5. Não há como se negar, em tal hipótese, que o depósito judicial do montante integral do
crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, corresponde a
direito do contribuinte (CTN, art. 151), que prescinde de autorização judicial e pode ser efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar (Pre-

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0024837-66.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0009674-32.2013.4.01.3314
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO GUAIBA LTDA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA - DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - EXEQUENTE QUE NÃO TEM SEDE OU AGÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA,
COM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - NATUREZA DA
DÍVIDA: DESINFLUÊNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SÚMULA 40 DO EXTINTO TFR INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3º, DA CF/88 E DO ART. 15, I, DA LEI 5.010/66.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colenda Quarta Seção deste
Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo o domicílio do executado, tampouco do
exequente, no foro da Subseção Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida inscrita.
Inteligência dos arts. 109, § 3º, da CF/88; 2º, § 2º e 15, I, da Lei 5.010/66 e 578 do CPC.
Prevalência da Súmula 40 do extinto TFR.
2. Nesse diapasão, "a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União
ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara
Federal, é da Justiça Estadual, sendo a aludida competência absoluta." (STJ, REsp
1047303/RS, Rel. Min. Convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 19/06/2008).
3. Precedentes do STJ (RESP 1019115/PE, Min. José Delgado, DJe de 23/06/2008) e desta
Corte (CC 0074726-28.2010.4.01.0000/GO, Desembargador Federal Luciano Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 p.36 de 14/03/2011 e CC 2009.01.00.007081-2/GO, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 p.31 de 20/04/2009).
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0025903-81.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001673-28.2008.4.01.3801
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DNPM
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JOSE MARIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DNPM
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - REDIRECIONAMENTO - NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CTN - PRECEDENTES.
1. "A multa por infração administrativa não possui natureza tributária, por isso às execuções
fiscais destinadas à cobrança dessas multas são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional, não sendo possível, assim, o redirecionamento da execução para os sócios"
(AgRg no REsp 1186531/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/08/2011, DJe 06/09/2011)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500651
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cedentes: AgRg no REsp nº 976.148/SP - Relator: Ministro Luiz Fux - STJ - Primeira Turma Unânime - DJe 09/9/2010; AgRg no AREsp 164.651/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012; REsp 1289977/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
6. O depósito judicial é medida que resguarda cautelarmente tanto o interesse do contribuinte
quanto o do Fisco, na medida em que elide a mora do primeiro, mantém os valores atualizados
e, a par de facilitar a futura execução do julgado, deixa o montante depositado à disposição do
Tesouro Nacional até a final solução da controvérsia.
7. Agravo Regimental não provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0027628-08.2014.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0001017-58.2009.4.01.3503
RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
AGRAVANTE
AGRAVADA

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0027831-67.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0003094-23.2003.4.01.3803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: NALVA IRENE DE SOUZA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA - COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA
- ART. 135 DO CTN - RESPONSABILIDADE.
1. Em se tratando de cobrança de multa administrativa de relação de direito público, que não
tem natureza tributária, está afastada a responsabilização prevista no art. 135 do Código
Tributário Nacional, o que, por conseguinte, desautoriza o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio da pessoa jurídica executada.
2. Precedentes: (AgRg no REsp 1186531/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 06/09/2011); (AMS 0005595-78.2006.4.01.3500
/ GO, Rel. JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO, 7ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1075 de 25/01/2013); (AMS 0010910-53.2007.4.01.3500 / GO, Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1
p.537 de 16/09/2011).
3. A teor do art. 50 do Código Civil, as dívidas (não tributárias) adquiridas pela empresa
executada somente serão suportadas pelos patrimônios pessoais dos sócios quando houver
abuso da personalidade jurídica da sociedade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
havendo confusão patrimonial com os sócios (AG 0027201-45.2013.4.01.0000 / MA, Rel.Conv.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.282
de 02/08/2013).
4. Decisão mantida.
5. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0027937-29.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0008401-74.2011.4.01.3803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: SANTA CONSTANTINA CONFECCOES E COMERCIO DE
ROUPAS LTDA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA - COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA
- ART. 135 DO CTN - RESPONSABILIDADE.

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
SUPERMERCADO PARADA OBRIGATORIA LTDA ME
FAZENDA NACIONAL
R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO DE EMPRESAS - ART.133 DO CTN - INOCORRÊNCIA - MEROS INDÍCIOS.
1. Inicialmente, ressalto que é perfeitamente aplicável o disposto no art. 557 do CPC, em face
da manifesta sintonia da decisão agravada com a jurisprudência dominante neste eg. Tribunal
e no colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nessa perspectiva, "(...) É dado ao relator negar seguimento ao recurso "manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em conformidade com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STF ou de Tribunal Superior" (art. 557, caput, do
CPC), sem que isso signifique afronta ao princípio do contraditório (ou à ampla defesa), porque
atende à agilidade da prestação jurisdicional. Quando o relator assim age não "usurpa" competência do colegiado, mas atua dentro do permissivo legal" (AGTAG 2008.01.00.0108062/MG, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Órgão Julgador: SÉTIMA TURMA, Publicação: 04/07/2008 e-DJF1 p.397).
3. "Para alegar a sucessão prevista no artigo 133 do Código Tributário Nacional, cabe ao
exeqüente/embargado o ônus de demonstrar que a sucessão existiu sendo que tais provas têm
de ser convincentes e examinadas caso a caso" (in AC nº 20050199072179-8, Rel. Convocado
Juiz Federal Sílvio Coimbra Mourthé, 6ª Turma Suplementar, in e-DJF1 de 22/02/2012).
4. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
imputação de responsabilidade tributária por sucessão de empresas está atrelada à averiguação concreta dos elementos constantes do referido artigo, não bastando meros indícios da
sua existência (RESP nº 844024, Rel. Min. CASTRO5
5. A imputação por responsabilidade tributária por sucessão de empresas depende da análise
dos aspectos fáticos e probatórios da demanda que representem fortes indícios de sua ocorrência, sendo certo que - cf. orientação do eg. STJ - "Meros indícios de sucessão não são
suficientes para imputação de responsabilidade tributária à suposta sucessora".
6. Na hipótese dos autos, não há provas de ocorrência de responsabilidade tributária por
sucessão. Tão-somente meros indícios. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão proferida
pelo Juízo a quo: "Não há elementos para evidenciar, ou seja, a aquisição dos bens da
sociedade anterior e continuação das atividades. Isso porque não há demonstrativo de identidade de sócios, ou continuação do negócio por interpostas pessoas, da mesma família, e por
isso não é possível antever a aplicação do parágrafo único do art. 132 do CTN. Também não
há qualquer evidência que a sociedade Supermercado Parada Obrigatória Ltda tenha adquirido
o fundo de comércio da empresa anterior."
7. Agravo Regimental não provido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500652
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AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0032114-36.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0000929-26.2014.4.01.3315
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DOS MORADORES DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO-BAHIA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA - DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - EXEQUENTE QUE NÃO TEM SEDE OU AGÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA,
COM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - NATUREZA DA
DÍVIDA: DESINFLUÊNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SÚMULA 40 DO EXTINTO TFR INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3º, DA CF/88 E DO ART. 15, I, DA LEI 5.010/66.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colenda Quarta Seção deste
Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo o domicílio do executado, tampouco do
exequente, no foro da Subseção Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida inscrita.
Inteligência dos arts. 109, § 3º, da CF/88; 2º, § 2º e 15, I, da Lei 5.010/66 e 578 do CPC.
Prevalência da Súmula 40 do extinto TFR.
2. Nesse diapasão, "a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União
ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara
Federal, é da Justiça Estadual, sendo a aludida competência absoluta." (STJ, REsp
1047303/RS, Rel. Min. Convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 19/06/2008).
3. Precedentes do STJ (RESP 1019115/PE, Min. José Delgado, DJe de 23/06/2008) e desta
Corte (CC 0074726-28.2010.4.01.0000/GO, Desembargador Federal Luciano Amaral, 4ª Seção, e-DJF1 p.36 de 14/03/2011 e CC 2009.01.00.007081-2/GO, Rel. Desembargador Federal
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 p.31 de 20/04/2009).
4. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0038013-15.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0000539-10.2005.4.01.3303
RELATOR
:
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
:
AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA
ADVOGADO
:
MARCUS TALVANY SANTOS MARINHO
ADVOGADO
:
FERNANDO SANTOS MARINHO
ADVOGADO
:
FERNANDO ALVES MARINHO
ADVOGADO
:
PETRUS VINICIUS SANTOS MARINHO
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL - ORDEM
DE CITAÇÃO DE SUCESSORA - ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE (ART. 6º/CPC) - AGRAVO (NO
PONTO) DE MERO DESPACHO DE CITAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo de pessoa jurídica e sócios executados em relação à ordem de
citação de apontada empresa sucessora (art. 6º/CPC: "ninguém poderá pleitear, em nome
próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei").
2. Como reforço: "É incabível a interposição de Agravo de Instrumento contra o despacho que
ordena a citação nos autos do processo de Execução, em razão da ausência de conteúdo decisório.
Precedentes do STJ. (...)" (STJ, AgRg no REsp 781.952/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/03/2009, REPDJe 19/06/2009).
4. Agravo de instrumento de que não se conhece.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.

1. Em se tratando de cobrança de multa administrativa de relação de direito público, que não
tem natureza tributária, está afastada a responsabilização prevista no art. 135 do Código
Tributário Nacional, o que, por conseguinte, desautoriza o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio da pessoa jurídica executada.
2. Precedentes: (AgRg no REsp 1186531/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 06/09/2011); (AMS 0005595-78.2006.4.01.3500
/ GO, Rel. JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO, 7ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1075 de 25/01/2013); (AMS 0010910-53.2007.4.01.3500 / GO, Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1
p.537 de 16/09/2011).
3. A teor do art. 50 do Código Civil, as dívidas (não tributárias) adquiridas pela empresa
executada somente serão suportadas pelos patrimônios pessoais dos sócios quando houver
abuso da personalidade jurídica da sociedade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
havendo confusão patrimonial com os sócios (AG 0027201-45.2013.4.01.0000 / MA, Rel.Conv.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.282
de 02/08/2013).
4. Decisão mantida.
5. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0028063-79.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001537-88.2009.4.01.3803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ACIONE DANTAS DE SOUSA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
AGRAVADA
: R. DECISÃO DE FLS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA - COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA
- ART. 135 DO CTN - RESPONSABILIDADE.
1. Em se tratando de cobrança de multa administrativa de relação de direito público, que não
tem natureza tributária, está afastada a responsabilização prevista no art. 135 do Código
Tributário Nacional, o que, por conseguinte, desautoriza o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio da pessoa jurídica executada.
2. Precedentes: (AgRg no REsp 1186531/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 06/09/2011); (AMS 0005595-78.2006.4.01.3500
/ GO, Rel. JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO, 7ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1075 de 25/01/2013); (AMS 0010910-53.2007.4.01.3500 / GO, Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1
p.537 de 16/09/2011).
3. A teor do art. 50 do Código Civil, as dívidas (não tributárias) adquiridas pela empresa
executada somente serão suportadas pelos patrimônios pessoais dos sócios quando houver
abuso da personalidade jurídica da sociedade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
havendo confusão patrimonial com os sócios (AG 0027201-45.2013.4.01.0000 / MA, Rel.Conv.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.282
de 02/08/2013).
4. Decisão mantida.
5. Agravo Regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500653
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ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044285-25.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0001217-70.2006.4.01.3309
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: VALCI SILVA BRAGA
AGRAVADO
: ANA AMELIA DA CRUZ GUIMARAES
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL - EMPRESA
CITADA - REDIRECIONAMENTO SERÔDIO AOS CORRESPONSÁVEIS - QUINQUÊNIO ULTRAPASSADO: PRESCRIÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
1. As execuções fiscais devem ser ajuizadas, de logo, contra todos os devedores, contribuinte
e corresponsáveis, cujas citações se realizarão dentro do prazo legal para o fim de interromper
a prescrição em relação a todos os devedores.
2. Se a FN opta por promover a execução fiscal apenas contra um dos devedores (contribuinte
ou corresponsáveis), sujeita-se à ocorrência da prescrição em relação aos não citados no
prazo legal, configurando inércia sua em diligenciar a correta e completa angularização processual.
3. O pedido de redirecionamento da EF aos corresponsáveis, em última oportunidade, deverá
ser formulado dentro do quinquênio seguinte à data de citação da empresa e em tempo para
que a citação deles ocorra dentro desse quinquênio, sob pena de prescrição.
4. Agravo de instrumento não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004063-39.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL TAGUATINGA LTDA
ADVOGADO
: VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
ADVOGADO
: HENRIQUE DE MELLO FRANCO
ADVOGADO
: OSVALDO DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ ISACKSSON DALBUQUERQUE
ADVOGADO
: ONEIDE SOTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: SIMARA MOREIRA
ADVOGADO
: GIORDANO BRUNO VIEIRA DE BARROS
ADVOGADO
: FABIANA CRISTINA UGLAR PIN
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
EXCLUSÃO DO ICMS E/OU ISSQN DAS BASES PIS E/OU COFINS - RE Nº 240.785/MG.
1- A retomada do curso das ações relativas à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS
e/ou COFINS deriva do vencimento do prazo de suspensão (e prorrogação) tratado na MCADC nº 18/DF (STF). Precedente (TRF1/S4): EIAC nº 2006.38.06.004793-7/MG.
2- Em guinada jurisprudencial (interpretativa) capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO),
como até aqui a maioria formada indica que o ICMS, tributo não federal (CF/88), não constitui,
sob nenhum prisma, receita do contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual
pertence, não estando contida, então, no conceito de faturamento nem no de receita bruta,
fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não
recurso que lhe pertença adveniente de operações de venda ou de prestação de serviços
(riquezas tributáveis, fatos geradores).

ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NÃO CONHECER do agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042484-74.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0007416-16.2003.4.01.3600
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ANDRE MARQUES DE OLIVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL - EMPRESA
CITADA - REDIRECIONAMENTO SERÔDIO AOS CORRESPONSÁVEIS - QUINQUÊNIO ULTRAPASSADO: PRESCRIÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
1. As execuções fiscais devem ser ajuizadas, de logo, contra todos os devedores, contribuinte
e corresponsáveis, cujas citações se realizarão dentro do prazo legal para o fim de interromper
a prescrição em relação a todos os devedores.
2. Se a FN opta por promover a execução fiscal apenas contra um dos devedores (contribuinte
ou corresponsáveis), sujeita-se à ocorrência da prescrição em relação aos não citados no
prazo legal, configurando inércia sua em diligenciar a correta e completa angularização processual.
3. O pedido de redirecionamento da EF aos corresponsáveis, em última oportunidade, deverá
ser formulado dentro do quinquênio seguinte à data de citação da empresa e em tempo para
que a citação deles ocorra dentro desse quinquênio, sob pena de prescrição.
4. Agravo de instrumento não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014..
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042859-75.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0001807-75.2000.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARARAS - SP
PROCURADOR
: ANNA DE OLIVEIRA LAINO
PROCURADOR
: EDUARDO NELSON CANIL REPLE
PROCURADOR
: CARLOS EDUARDO FERREIRA CESARIO
PROCURADOR
: MICHEL AARAO FILHO
PROCURADOR
: SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM
PROCURADOR
: SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO DOS INDÉBITOS
COM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO - INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS 9º E 10 DO ART. 100 DA CF/88 - APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STF:
IMEDIATA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. O STF (ADin n.º 4.357) declarou inconstitucional os parágrafos 9º e 10 do art. 100 da CF/88,
não havendo mais previsão legal para a compensação entre o indébito a ser restituído por
precatório com os créditos tributários por ventura existentes.
2. "A existência de precedente firmado pelo Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato
de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do paradigma. (Precedentes: RE n. 408.167-AgR, 2ª Turma, Relator o
Ministro Celso de Mello, DJ de 04.03.05, entre outros)" (RE 677.589 AgR-ED).
3. Agravo de instrumento não provido.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500654
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3- Não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade, que atrairiam, se
e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do conceito "legal" de
renda, de faturamento e do ICMS, tomando como norte a literalidade que deriva do art. 110 do
CTN.
4- O pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para afastar a
tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para autorizar pura
e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo STF (art. 27 da
Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição (restituição e/ou
compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto ao prévio trânsito
em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida, em reforço de
argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº 566.621/RS).
5- Apelação provida em parte: segurança concedida em parte.
6- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de setembro de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004066-91.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: CENTRO OESTE INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA
ADVOGADO
: VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
EXCLUSÃO DO ICMS E/OU ISSQN DAS BASES PIS E/OU COFINS - RE Nº 240.785/MG.
1- A retomada do curso das ações relativas à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS
e/ou COFINS deriva do vencimento do prazo de suspensão (e prorrogação) tratado na MCADC nº 18/DF (STF). Precedente (TRF1/S4): EIAC nº 2006.38.06.004793-7/MG.
2- Em guinada jurisprudencial (interpretativa) capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO),
como até aqui a maioria formada indica que o ICMS, tributo não federal (CF/88), não constitui,
sob nenhum prisma, receita do contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual
pertence, não estando contida, então, no conceito de faturamento nem no de receita bruta,
fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não
recurso que lhe pertença adveniente de operações de venda ou de prestação de serviços
(riquezas tributáveis, fatos geradores).
3- Não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade, que atrairiam, se
e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do conceito "legal" de
renda, de faturamento e do ICMS, tomando como norte a literalidade que deriva do art. 110 do
CTN.
4- O pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para afastar a
tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para autorizar pura
e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo STF (art. 27 da
Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição (restituição e/ou
compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto ao prévio trânsito
em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida, em reforço de
argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº 566.621/RS).
5- Apelação provida em parte: segurança concedida em parte.
6- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de setembro de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004071-16.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURAS S/SJ
ADVOGADO
: VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
ADVOGADO
: FILLIPE GUIMARAES DE ARAUJO
ADVOGADO
: HENRIQUE DE MELLO FRANCO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500655

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:
:
:
:

OSVALDO DA SILVA
ONEIDE SOTERIO DA SILVA
THIAGO LUIZ ISACKSSON DALBUQUERQUE
FABIANA CRISTINA UGLAR PIN
GIORDANO BRUNO VIEIRA DE BARROS
SIMARA MOREIRA
ALEXANDER ANDRADE LEITE
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
EXCLUSÃO DO ICMS E/OU ISSQN DAS BASES PIS E/OU COFINS - RE Nº 240.785/MG.
1- A retomada do curso das ações relativas à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS
e/ou COFINS deriva do vencimento do prazo de suspensão (e prorrogação) tratado na MCADC nº 18/DF (STF). Precedente (TRF1/S4): EIAC nº 2006.38.06.004793-7/MG.
2- Em guinada jurisprudencial (interpretativa) capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO),
como até aqui a maioria formada indica que o ICMS, tributo não federal (CF/88), não constitui,
sob nenhum prisma, receita do contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual
pertence, não estando contida, então, no conceito de faturamento nem no de receita bruta,
fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não
recurso que lhe pertença adveniente de operações de venda ou de prestação de serviços
(riquezas tributáveis, fatos geradores).
3- Não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade, que atrairiam, se
e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do conceito "legal" de
renda, de faturamento e do ICMS, tomando como norte a literalidade que deriva do art. 110 do
CTN.
4- O pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para afastar a
tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para autorizar pura
e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo STF (art. 27 da
Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição (restituição e/ou
compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto ao prévio trânsito
em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida, em reforço de
argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº 566.621/RS).
5- Apelação provida em parte: segurança concedida em parte.
6- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de setembro de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009143-81.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
RENE VALERIO MAIA DE CARVALHO
ALCINO MARCAL ALMEIDA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - IRRF - COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O RESGATE (DESLIGAMENTO DE PLANO
DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA) RELATIVA À FRAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS VERTIDAS, NA ATIVIDADE, ENTRE
1989/1995 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
1. O Pleno do STF (RE nº 566.621/RS), sob o signo do art. 543-B/CPC, que concede ao
precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005, considerando
aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09/JUN/2005,
tomando-se como "termo a quo" cada tributação das complementações.
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2. O STJ (REsp nº 1.012.903/RJ) submeteu a matéria referente à cobrança de IRRF sobre
complementação de aposentadoria e do resgate das contribuições correspondentes aos valores vertidos pelos beneficiários, quando em atividade, no período de JAN/1989 a DEZ 1995,
aos ditames da Lei nº 11.672/2008, que acrescentou o art. 543-C ao CPC, que trata de
recursos repetitivos, o que confere ao precedente especial eficácia vinculativa que impõe sua
adoção aos casos análogos. Não incide o IRRF sobre a fração do benefício equivalente às
contribuições pessoais - vertidas como ativo (contribuições da inatividade não repercutem no
valor do benefício) - havidas entre JAN 1989 e 31 DEZ 1995 (vigência do art. 6º, VII, "b", da Lei
nº 7.713/88, que só alude a contribuições para a obtenção do benefício). Quem não recolheu
nenhuma contribuição pessoal como ativo entre 1989 e 1995 não possui valor qualquer a
repetir/resgatar.
3. a correção monetária se dará consoante a legislação que rege os depósitos bancários.
4. Apelação provida, em parte.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma, DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação do autor por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0029338-87.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0039174-84.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: FIELDS COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: RODRIGO BRITO DE ARAUJO
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
EXCLUSÃO DO ICMS E/OU ISSQN DAS BASES PIS E/OU COFINS - RE Nº 240.785/MG.
1- A retomada do curso das ações relativas à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS
e/ou COFINS deriva do vencimento do prazo de suspensão (e prorrogação) tratado na MCADC nº 18/DF (STF). Precedente (TRF1/S4): EIAC nº 2006.38.06.004793-7/MG.
2- Em guinada jurisprudencial (interpretativa) capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO),
como até aqui a maioria formada indica que o ICMS, tributo não federal (CF/88), não constitui,
sob nenhum prisma, receita do contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual
pertence, não estando contida, então, no conceito de faturamento nem no de receita bruta,
fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não
recurso que lhe pertença adveniente de operações de venda ou de prestação de serviços
(riquezas tributáveis, fatos geradores).
3- Não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade, que atrairiam, se e
quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do conceito "legal" de renda, de
faturamento e do ICMS, tomando como norte a literalidade que deriva do art. 110 do CTN.
4- O pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para afastar a
tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para autorizar pura
e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo STF (art. 27 da
Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição (restituição e/ou
compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto ao prévio trânsito
em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida, em reforço de
argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº 566.621/RS).
5- Apelação provida em parte: segurança concedida em parte.
6- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de setembro de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0028445-87.2010.4.01.3500/GO (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: TOKARSKI COMERCIO INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE
ADVOGADO
: MARCOS SEIITI ABE
ADVOGADO
: GUSTAVO BARROSO TAPARELLI
ADVOGADO
: FERNANDO SILVEIRA DE MORAES
ADVOGADO
: SILVIA DA GRACA GONCALVES COSTA
ADVOGADO
: FELLIPE GUIMARÃES FREITAS
ADVOGADO
: RICARDO PINTO DA ROCHA NETO
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
EXCLUSÃO DO ICMS E/OU ISSQN DAS BASES PIS E/OU COFINS - RE Nº 240.785/MG.
1- A retomada do curso das ações relativas à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS
e/ou COFINS deriva do vencimento do prazo de suspensão (e prorrogação) tratado na MCADC nº 18/DF (STF). Precedente (TRF1/S4): EIAC nº 2006.38.06.004793-7/MG.
2- Em guinada jurisprudencial (interpretativa) capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO),
como até aqui a maioria formada indica que o ICMS, tributo não federal (CF/88), não constitui,
sob nenhum prisma, receita do contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual
pertence, não estando contida, então, no conceito de faturamento nem no de receita bruta,
fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não
recurso que lhe pertença adveniente de operações de venda ou de prestação de serviços
(riquezas tributáveis, fatos geradores).

:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
UNIDOS AGRO INDUSTRIAL S/A
ROBINSON VIEIRA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
EXCLUSÃO DO ICMS E/OU ISSQN DAS BASES PIS E/OU COFINS - RE Nº 240.785/MG.
1- A retomada do curso das ações relativas à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS
e/ou COFINS deriva do vencimento do prazo de suspensão (e prorrogação) tratado na MCADC nº 18/DF (STF). Precedente (TRF1/S4): EIAC nº 2006.38.06.004793-7/MG.
2- Em guinada jurisprudencial (interpretativa) capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO),
como até aqui a maioria formada indica que o ICMS, tributo não federal (CF/88), não constitui,
sob nenhum prisma, receita do contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual
pertence, não estando contida, então, no conceito de faturamento nem no de receita bruta,
fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não
recurso que lhe pertença adveniente de operações de venda ou de prestação de serviços
(riquezas tributáveis, fatos geradores).
3- Não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade, que atrairiam, se
e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do conceito "legal" de
renda, de faturamento e do ICMS, tomando como norte a literalidade que deriva do art. 110 do
CTN.
4- O pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para afastar a
tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para autorizar pura
e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo STF (art. 27 da
Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição (restituição e/ou
compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto ao prévio trânsito
em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida, em reforço de
argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº 566.621/RS).
5- Apelação provida em parte: segurança concedida em parte.
6- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de setembro de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500656
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3- Não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade, que atrairiam, se
e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do conceito "legal" de
renda, de faturamento e do ICMS, tomando como norte a literalidade que deriva do art. 110 do
CTN.
4- O pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para afastar a
tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para autorizar pura
e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo STF (art. 27 da
Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição (restituição e/ou
compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto ao prévio trânsito
em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida, em reforço de
argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº 566.621/RS).
5- Apelação provida em parte: segurança concedida em parte.
6- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de setembro de 2014., para publicação do acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000396-44.2012.4.01.3604/MT (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: MADEIREIRA ALONSO LTDA
ADVOGADO
: FRANCYS RICARDO MENEGON
ADVOGADO
: ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
EXCLUSÃO DO ICMS E/OU ISSQN DAS BASES PIS E/OU COFINS - RE Nº 240.785/MG.
1- A retomada do curso das ações relativas à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS
e/ou COFINS deriva do vencimento do prazo de suspensão (e prorrogação) tratado na MCADC nº 18/DF (STF). Precedente (TRF1/S4): EIAC nº 2006.38.06.004793-7/MG.
2- Em guinada jurisprudencial (interpretativa) capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO),
como até aqui a maioria formada indica que o ICMS, tributo não federal (CF/88), não constitui,
sob nenhum prisma, receita do contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual
pertence, não estando contida, então, no conceito de faturamento nem no de receita bruta,
fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não
recurso que lhe pertença adveniente de operações de venda ou de prestação de serviços
(riquezas tributáveis, fatos geradores).
3- Não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade, que atrairiam, se
e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do conceito "legal" de
renda, de faturamento e do ICMS, tomando como norte a literalidade que deriva do art. 110 do
CTN.
4- O pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para afastar a
tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para autorizar pura
e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo STF (art. 27 da
Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição (restituição e/ou
compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto ao prévio trânsito
em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida, em reforço de
argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº 566.621/RS).
5- Apelação provida em parte: segurança concedida em parte.
6- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de setembro de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016941-95.2012.4.01.3700/MA (d)
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: NOVO MUNDO AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDA TERRA DE CASTRO
ADVOGADO
: LIZ MARILIA GUEDES VECCI
ADVOGADO
: SIDNEI CARVALHO PIMENTEL
ADVOGADO
: EDUARDO LUCAS VIEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500657

ADVOGADO
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR

ROZELY DIAS DOS SANTOS
NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
EXCLUSÃO DO ICMS E/OU ISSQN DAS BASES PIS E/OU COFINS - RE Nº 240.785/MG.
1- A retomada do curso das ações relativas à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS
e/ou COFINS deriva do vencimento do prazo de suspensão (e prorrogação) tratado na MCADC nº 18/DF (STF). Precedente (TRF1/S4): EIAC nº 2006.38.06.004793-7/MG.
2- Em guinada jurisprudencial (interpretativa) capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a "ratio essendi" do voto do relator (Min. MARCO AURÉLIO),
como até aqui a maioria formada indica que o ICMS, tributo não federal (CF/88), não constitui,
sob nenhum prisma, receita do contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual
pertence, não estando contida, então, no conceito de faturamento nem no de receita bruta,
fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei nº 9.715/98), mas "ônus" do sujeito passivo, não
recurso que lhe pertença adveniente de operações de venda ou de prestação de serviços
(riquezas tributáveis, fatos geradores).
3- Não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade, que atrairiam, se
e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do conceito "legal" de
renda, de faturamento e do ICMS, tomando como norte a literalidade que deriva do art. 110 do
CTN.
4- O pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária para afastar a
tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para autorizar pura
e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo STF (art. 27 da
Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição (restituição e/ou
compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto ao prévio trânsito
em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida, em reforço de
argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº 566.621/RS).
5- Apelação provida em parte: segurança concedida em parte.
6- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de setembro de 2014., para publicação do
acórdão.
ACORDÃO
Decide a 7ª Turma DAR PROVIMENTO, em parte, à apelação por unanimidade.
7ª Turma do TRF-1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO - Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048547-52.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0006012-29.2010.4.01.3811
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: DIVIGUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ENZO GAUZZI
ADVOGADO
: KATIA COUTO SILVEIRA GAUZZI
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO NÃO COMPROVADA DE PLANO - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC (que impõe especial eficácia
vinculativa dos julgados), consolidou o entendimento de que só o pedido de parcelamento não
suspende a exigibilidade do crédito, obrigatório o deferimento para surtir todos os efeitos que do
parcelamento se espera:"(...) PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 174, IV, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
CONDICIONADA AO DEFERIMENTO DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO ART. 151, VI, DO
CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 957.509/RS. (...)(...)5. ..., a mera apresentação do pedido
de parcelamento, não obstante interrompa a prescrição, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, influenciar na contagem da prescrição. Com efeito,
a Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC),
ao analisar o art. 151, VI, do CTN, firmou o entendimento de que "a produção de efeitos suspensivos
da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco" (REsp 957.509/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJe 25/08/2010). Tem-se, portanto, que o pedido de parcelamento ainda não
deferido, por não suspender a exigibilidade do crédito tributário, não impede a Fazenda Pública de
promover a cobrança da exação.(...)" (Grifei)(STJ, AgRg no REsp 1234307/DF, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, T1, DJe 12/06/2012)
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Tendo em vista a oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES no(s) processo(s) abaixo relacionado(s), o Desembargador Federal Relator concedeu
VISTA AOS EMBARGADOS pelo prazo legal.

2. No caso, a agravante trouxe apenas recibo de pedido de parcelamento, sem qualquer outro
documento que comprove o deferimento do pedido ou que ela tenha quitado a primeira parcela.
Levando-se, ainda, a manifestação da FN que nega, peremptoriamente, que o pedido tenha
sido deferido (a contribuinte não teria consolidado o débito), as provas dos autos não autorizam
derruir a presunção de legitimidade atribuída à CDA e pelo ato da FN de ter executado a
dívida.
3. Agravo de instrumento não provido.
4. Peças liberadas pelo Relator, Brasília, 26 de agosto de 2014., para publicação do acórdão.
ACÓRDÃO
Decide a 7ª Turma NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO por unanimidade.
7ª Turma do TRF - 1ª Região, Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
REEXAME NECESSÁRIO N. 0013924-96.2012.4.01.3200/AM (d)
RELATOR
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU
PROCURADOR
REMETENTE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
H I CONFECCOES LTDA
PEDRO NEVES MARX
MARLON ALEXANDRE DE SOUZA FLOR
LOURENCO DE ALMEIDA PRADO
PAULO AUGUSTO TESSER FILHO
RAFAEL FERNANDO MELO DA COSTA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Esta Corte firmou o entendimento quanto à confirmação da sentença que acolhe o pedido
mandamental ou em ação de procedimento ordinário se não há na sentença "quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não", ou ainda, princípios que, em sede de exclusiva
remessa oficial, a desabonem. Precedentes: Numeração Única: 0128827-15.2000.4.01.9199.
REO 2000.01.99.124547-6 / MG; REMESSA EX OFFICIO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 14/11/2013 e-DJF1 P.
1158. Data Decisão: 05/11/2013 e Numeração Única: 0005148-23.2002.4.01.3600. REOMS
2002.36.00.005146-5 / MT; REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA.
Publicação: 28/06/2013 e-DJF1 P. 263. Data Decisão: 18/06/2013.
2. No mesmo sentido, esta Turma decidiu em recente julgado que "ausentes apelos voluntários,
o que reforça a higidez da decisão, e considerando a ampla fundamentação da sentença e as
reduzidas cargas de densidade da controvérsia e de complexidade jurídica, não há qualquer
óbice ao regular decurso do prazo para o trânsito em julgado ante a exatidão do decidido,
notadamente se há concordância do parquet". (REOMS 0005148-23.2002.4.01.3600/MT, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p 263 de
28/06/2013).
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
7ª Turma do TRF da 1ª Região - 26.08.2014
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500658

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0004759-88.2013.4.01.3200 / AM (d)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
A ALVES DE SOUZA
CE00011565 LUIS EDUARDO PESSOA PINTO
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AM
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

ApReeNec
APTE:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0013180-65.2012.4.01.3600 / MT(AI 800789320124010000 /MT) (d)
SANTA CRUZ ARMAZENS GERAIS LTDA
MT0011065A NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
MT00011638 LEONARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
MT00012590 PATRICIA REY CARVALHO RACHID
RO00004697 ALEXSANDRA THAYS REGINA NAJEM
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - MT
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
REC ADES:
RELATOR :

0013193-53.2011.4.01.4100 / RO (d)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE RONDONIA - FIERO
RO0000399B BRENO DIAS DE PAULA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE RONDONIA - FIERO
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APTE:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0016553-88.2013.4.01.3400 / DF(AI 253991220134010000 /DF) (d)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MEHTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPP
DF00017598 DANILO COSTA BARBOSA
GO00013905 DALMO JACOB DO AMARAL JUNIOR
DF00026688 VICENTE DE PAULO RIBEIRO
GO00021324 DANIEL PUGA
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

VISTA AOS AGRAVADOS
Tendo em vista a interposição de AGRAVO REGIMENTAL (INOMINADO OU INTERNO)
no(s) processo(s) abaixo relacionado(s) o Desembargador Federal Relator concedeu VISTA
AO(S) AGRAVADO(S) pelo prazo legal.
AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
ADV:
RELATOR :
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0027968-49.2014.4.01.0000 / MT (d)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ALEXSANDRO DEL SANT
MT00016005 ALCIONIR PAULO SILVESTRO
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
o
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ADV:
AGRDO:
PROCUR:
RELATOR :

PA00013367 THIAGO AZEVEDO ROLA
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Tendo em vista a oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES no(s) processo(s) abaixo relacionado(s), o Desembargador Federal Relator concedeu
VISTA AOS EMBARGADOS pelo prazo legal.
Ap
0035011-69.2003.4.01.3800 (2003.38.00.035003-3) / MG(AI
200301000225060 /MG)
APTE:
SAMARCO MINERACAO S/A
ADV:
DF00001941 JOÃO DACIO ROLIM E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR :
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
RELATOR
AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
RELATOR
AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
PROCUR:
PROCUR:
RELATOR
AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
PROCUR:
PROCUR:
RELATOR
AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
RELATOR

0034178-87.2012.4.01.0000 / GO (d)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
GUILHERME LUIZ GONCALVES
GO00019284 RENATA DE OLIVEIRA PORFIRIO
GO00011767 MARCOS CAETANO DA SILVA
GO00010614 ALTINO FERREIRA BUENO
GO00005541 JOSE RICARDO ROQUETTE
:
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
0036882-05.2014.4.01.0000 / MG (d)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
CATARINA MIE TAKAHASHI MYAKI
MG00091125 LUCIANO JABER CAPUANO SANTOS
MG00139169 ALINY BARBOSA REZENDE
MG00143646 ANA PAULA LOPES
MG00146271 CAROLINE OLIVEIRA LOPES
:
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
0038485-16.2014.4.01.0000 / AM (d)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MUNICIPIO DE UARINI
AM00002469 WALCIMAR DE SOUZA OLIVEIRA
AM00003610 IZABEL DE SOUZA OLIVEIRA
:
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
0038571-84.2014.4.01.0000 / AM (d)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MUNICIPIO DE IRANDUBA - AM
AM00002469 WALCIMAR DE SOUZA OLIVEIRA
AM00003610 IZABEL DE SOUZA OLIVEIRA
:
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
0042667-16.2012.4.01.0000 / DF (d)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
FIBRIA CELULOSE S/A
SP00019060 FRANCISCO ROBERTO SOUZA CALDERARO
SP00071345 DOMINGOS NOVELLI VAZ
SP00084813 PAULO RICARDO DE DIVITIUS
SP00213574 RENATA DE SOUZA CALDERARO LAZZARESCHI
SP00136713 RENATO LUIS MENDES CANTELLI
SP00252535 FRANCISCO ROBERTO CALDERARO
SP00253061 GLAUCO ROBERTO DIAS TAKAHASHI
SP00163310 MONICA HELENA MOREIRA PIRES
SP00259718 LUCIANA CAMINHA AFFONSECA
SP00269485 MARINA BONANNO MAC LENNAN
:
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
VISTA AOS AGRAVANTES
Tendo em vista a interposição de AGRAVO REGIMENTAL (INOMINADO OU INTERNO) no(s)
processo(s) abaixo relacionado(s) o Desembargador Federal Relator concedeu VISTA AOS
AGRAVANTES (ORA AGRAVADOS), pelo prazo legal.
AI
0038015-82.2014.4.01.0000 / PA(AI 200701000483047 /PA) (d)
AGRTE:
BERTILLON - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
ADV:
PA00011270 DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
ADV:
PA00001069 ALMERINDO AUGUSTO DE VASCONCELOS TRINDADE
ADV:
PA00009780 CAIO DE AZEVEDO TRINDADE
ADV:
PA00011271 GUSTAVO AZEVEDO ROLA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500659
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Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0018728-62.2007.4.01.3304 (2007.33.04.018729-4) / BA
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO/BA
BA00009302 PAULO JOSE CAMPOS LOBO
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0003036-62.2008.4.01.3700 (2008.37.00.003147-4) / MA(AI
200801000233822 /MA)
UNIAO FEDERAL
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
MUNICIPIO DE BURITI DE INACIA VAZ
MA0007631A JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

Ap
APTE:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
AUTOR:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR :

0001198-08.2013.4.01.3604 / MT
EGON HOEPERS E OUTROS(AS)
FABIO ELIAS HOEPERS
EGON HOEPERS JUNIOR
JAIR MIGUEL MAULE
DIRCE GUERRERO HOEPERS
ANCLECIA CASSUBA
KATIA CILENE DE OLIVEIRA HOEPERS
ELEN CRISTINA HOEPERS MAULE
RS00007461 HORACIO GUAGLIARIELLO FILHO E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0001864-73.2013.4.01.3906 / PA
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
CARLOS ZAFALON
PR00044389 TIAGO BAGGIO LINS E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS - PA
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR :

0004470-83.2012.4.01.3300 / BA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
BA00020568 EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
SERGIO GONCALVES DOS SANTOS
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
o
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ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0006378-68.2010.4.01.3811 / MG
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
NORBERTO SALVIANO DA SILVA - ESPOLIO
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REU:
REU:
ADV:
REMTE:
RELATOR :

0030204-95.2010.4.01.3400 / DF
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
DF00016537 CESAR VILAZANTE CASTRO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
EXPEDITO SCOTT E OUTROS(AS)
INDUSTRIA DE CALCADOS KARLITO S LTDA
INDUSTRIA DE CALCADOS MEDEIROS LTDA
DF00031057 MARCOS ANTONIO TENORIO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
REU:
RELATOR :

0031211-49.2014.4.01.9199 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AUTO PECAS BMT LTDA E OUTRO(A)
LUIZ ANTONIO LOPES
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0036371-60.2012.4.01.3400 / DF
EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
DF00018168 EMANUEL CARDOSO PEREIRA E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
APDO:
RELATOR :

0062587-24.2012.4.01.9199 / GO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
CONSTRUCENTRO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
VILMAR VIEIRA MARQUES
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
APDO:
REMTE:
RELATOR :

0062588-09.2012.4.01.9199 / GO(Ap 625872420124019199 /GO)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
CONSTRUCENTRO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
VILMAR VIEIRA MARQUES
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE PIRACANJUBA - GO
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

AI
AGRTE:
ADV:
AGRDO:
PROCUR:
RELATOR :

0071846-58.2013.4.01.0000 / BA(AI 215044320134010000 /BA)
MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS LTDA
BA00035434 FERNANDA BRIM SAMPAIO E OUTRO(A)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500660

DESPACHOS/DECISÕES
Numeração Única: 575510620094019199
Numeração Única: 0016387-42.2001.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.01.99.017370-4/GO
Processo Orig.: 70796
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LADISLAURA GOMES DE AMORIM ORNELAS
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente
apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo
de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
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5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0005851-24.2002.4.01.3803
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.38.03.005926-7/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LEILANE APARECIDA DE FREITAS MACEDO
APELADO
: STANK HELLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Numeração Única: 0016815-19.2005.4.01.3400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.34.00.016847-1/DF
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
:
MUNICIPIO DE CAMPO FLORIDO - MG
PROCURADOR
:
SIMONE MARIA NADER CAMPOS E OUTROS(AS)
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
DESPACHO
Os embargos de declaração, no caso, contêm pedido expresso de efeito modificativo. Assim,
dê-se vista à embargada para, querendo, impugná-los.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 7 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0011216-63.2005.4.01.3800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2005.38.00.011295-4/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: AMAURI DE SOUZA
APELADO
: METFORM S/A
ADVOGADO
: MARCELO BRAGA RIOS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 12A VARA - MG
DESPACHO
Tendo-se em vista a petição e documentos de fls. 206/212 noticiando a extinção das contribuições previdenciárias lançadas pela NFLD nº 35.724.203.3, impugnada na inicial, manifeste-se a União (Fazenda Nacional) informando se tem interesse no prosseguimento do
recurso de apelação de fls. 179/192.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0011783-94.2005.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.00.011863-0/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SELMA MARIA MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO
: EULER DA CUNHA PEIXOTO
DECISÃO
Trata-se de medida cautelar ajuizada por Selma Maria Marques de Souza, objetivando a
exclusão do seu nome no CADIN.
Tendo-se em vista a decisão que homologou a renúncia ao direito sobre que se funda a ação
e julgou extinto o processo principal (AC 2005.38.00.018607-0/MG), a presente cautelar perdeu
seu objeto, conforme entendimento firmado nesta Corte:
"PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 808,
III, DO CPC. PERDA DE OBJETO.
1. Na hipótese vertente, a ação principal (AC 0001767-31.2007.4.01.3503) foi julgada pela
Sétima Turma, nesta assentada, dando-se provimento parcial à apelação da parte autora, com
reforma da r. sentença, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o
promovente ao recolhimento da Contribuição Previdenciária Incidente sobre o Valor da Receita
Bruta da Comercialização da Produção Rural - FUNRURAL e para deferir a restituição dos
valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.
2. Diante de tal quadro, e considerando que eventuais recurso especial e/ou extraordinário não
possuem efeito suspensivo (art. 542, § 2º, do CPC), o que permite a imediata consumação dos
efeitos do acórdão proferido no âmbito da ação principal, entendo que o julgamento da medida
cautelar fica prejudicado, por não remanescer interesse processual no seu prosseguimento.

DESPACHO
Defiro o pedido de vista, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0010840-59.2004.4.01.3300
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2004.33.00.010841-5/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ELEKEIROZ S/A
ADVOGADO
: RICARDO TADEU ROVIDA SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - BA
DESPACHO
Intime-se a parte apelante para que se manifeste sobre o teor da petição de fls. 1124/1126, no
prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2004.34.00.045419-6/DF
Processo na Origem: 200434000454196
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: DILSON DE SOUZA MARQUES FILHO
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF
DESPACHO
Embargos de Declaração de fls. 229/233.
Vista à parte embargada.
Brasília/DF, 28 de agosto de 2014.
Int. Dil. legais.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500661
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3. Ressalto, ademais, que, lavrado acórdão na ação principal, as eventuais medidas de urgência, se ainda necessárias, devem ser requeridas em seu âmbito, para a Presidência do
Tribunal ou para o Relator do recurso interposto.
4. "Tendo ocorrido o julgamento da ação principal, não mais subsiste o interesse de agir do
recorrente, pois a ação cautelar busca assegurar o resultado prático do processo principal, do
qual é sempre dependente (art. 796 do CPC)"(AC 0030829-13.2001.4.01.9199/MG, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Primeira Turma, e-DJF1 p.54 de 24/03/2010).
5. Em suma: perde objeto o recurso relativo à medida liminar, à antecipação da tutela, ou à
medida cautelar "quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa ou implicitamente, a
liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou de extinção do
processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou parcial), tem
aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em qualquer
dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de impedir o
cumprimento da sentença superveniente" (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005). No mesmo diapasão: AGA 005850130.2010.4.01.0000/BA, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma,e-DJF1
p.359 de 08/04/2011 e AGA 0003735-61.2009.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma,e-DJF1 p.311 de 08/04/2011).
6. Extinção do processo, nos termos dos artigos 267, VI; 796 e 808, III, do Código de Processo
Civil."
(AC 0001609-73.2007.4.01.3503/GO; Relator: Desembargador Federal REYNALDO FONSECA; Sétima Turma; e-DJF1, 30/03/2012, p.454.)
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE
INTERESSE PROCESSUAL NA HIPÓTESE EM CAUSA. 1. O processo cautelar tem por
finalidade única a de assegurar o resultado útil da ação principal, com ela guardando relação
de dependência e acessoriedade de tal sorte que, extinta esta, com ou sem exame de mérito,
cessa a eficácia da pretensão acautelatória veiculada e, em consequência, de regra, o interesse processual do requerente.
2. Hipótese em que, julgada a ação principal, com o decreto, em segundo grau de jurisdição,
da improcedência da pretensão deduzida na lide, mediante provimento ao recurso de apelação
e à remessa oficial, resta sem objeto o pleito cautelar, pela perda superveniente do interesse de
agir.
3. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, à luz do disposto nos artigos 267, inciso
VI, parágrafo 3º, e 808, inciso III, do Código de Processo Civil, prejudicados o recurso de
apelação e a remessa oficial."
(AC 0005701-83.2005.4.01.3400/DF; Relator: Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES; Sexta Turma; e-DJF1 30/05/2012, p.331.)
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO DE RECURSO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Nos termos do art. 808, III, do
CPC "Cessa a eficácia da medida cautelar: (...) III - se o juiz declarar extinto o processo
principal, com ou sem julgamento de mérito". 2. A ação ordinária principal de número
2002.01.99.027346-0/MG, à qual estava vinculada esta cautelar, foi julgada por esta Turma, na
data 24/08/2011. Uma vez julgado o processo principal, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do processo cautelar, nos termos do artigo 267, VI, do CPC.
3. Processo extinto sem exame de mérito nos termos do art.267,VI, do CPC. Prejudicada a
apelação".
(AC 0001476-54.2003.4.01.9199/MG; Relatora: Juíza Federal ADVERCI RATES MENDES DE
ABREU; 3ª Turma Suplementar; e-DJF1 15/02/2012, p.164.)
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
NA AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO PROCESSO CAUTELAR. 1. Nos termos do
art. 808, III, do CPC "Cessa a eficácia da medida cautelar: (...) III - se o juiz declarar extinto o
processo principal, com ou sem julgamento de mérito". 2. Uma vez julgado o processo principal, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do processo cautelar, nos termos
do artigo 267, VI, do CPC 3. Em face de tais razões, resta prejudicada a apelação e a remessa
oficial."
(AC 2003.38.01.000196-6/MG; Relatora: Juíza Federal ADVERCI RATES MENDES DE
ABREU; 3ª Turma Suplementar; e-DJF1 16/12/2011, p.900.)
"PROCESSUAL CIVIL. SFH. MEDIDA CAUTELAR. DEPÓSITO DE PRESTAÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO.
1. A ação cautelar se destina a resguardar o direito a ser discutido na ação principal, sendo
desta sempre dependente (art. 796, do CPC).
2. "Cessa a eficácia da medida cautelar se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou
sem julgamento do mérito" (CPC, art. 808, III).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500662

3. Nesta data, em grau de apelação, a Turma manteve sentença de extinção do processo
principal sem resolução de mérito (AC n. 1999.33.00.008637-5/BA). Assim, em face de seu
caráter acessório, o processo cautelar deve ser extinto, nos moldes do art. 808, III, do CPC.
4. Extinção, de ofício, do processo cautelar, por perda do objeto, ficando prejudicada a apelação."
(AC 2000.01.00.057909-9/BA; Relator: Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA;
Quinta Turma; e-DJF1 26/08/2011, p.146.)
Nestes termos, com base no art. 267, inciso VI, c/c o art. 808, inciso III, ambos do Código de
Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do
interesse processual.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0018416-24.2005.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.00.018607-0/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: SELMA MARIA MARQUES
ADVOGADO
: EULER DA CUNHA PEIXOTO
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Tendo-se em vista a petição de fls. 185/186, homologo a renúncia ao direito sobre que se funda
a ação e julgo o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, V, do
Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos legais.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, devidamente atualizados.
Remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 22 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0007020-52.2005.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.01.99.010236-1/MG
Processo Orig.: 525990060614
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: FERTIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: NELSON FRAGA DA SILVA
DESPACHO
Tendo-se em vista a certidão de fl. 460, intime-se - pessoalmente, mediante aviso de recebimento - a embargante para que se manifeste sobre o teor da petição de fls. 456/457, no
prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se.
Brasília, 6 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0036783-98.2006.4.01.3400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.34.00.037799-3/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA - MG
PROCURADOR
: SYLVIO CADEMARTORI NETO
APELADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
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DESPACHO
Os embargos de declaração opostos às fls. 464/477, no caso, contêm pedido expresso de
efeito modificativo. Assim, dê-se vista ao embargado para, querendo, impugná-los.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília-DF, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0009627-60.2006.4.01.3813
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.38.13.009653-3/MG
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO

:
:
:
:
:
:

RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
REMETENTE

:
:
:
:
:
:

Numeração Única: 0044061-19.2007.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.34.00.044396-5/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CERAMICA POTTY S/A
ADVOGADO
: CLAUDIA SIMONE PRACA PAULA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
DECISÃO
Trata-se de petição (fl. 147), na qual a parte apelante apresenta pedido de desistência, renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação, uma vez que aderiu à Lei n.
11.941/2009.
Requer a homologação da renúncia sem condenação em honorários advocatícios, nos termos
do § 1º do art. 6º da referida norma.
A Lei 11.941/2009, em seu art. 6º, § 1º, dispensa o pagamento da verba honorária nos casos
de desistência/renúncia para adesão ao REFIS, nas ações em que se discutem restabelecimento da opção ou reinclusão em outros parcelamentos.
Com efeito, o objeto da presente demanda é o reingresso no Programa de Recuperação Fiscal
- REFIS, conforme se verifica do pedido inicial, estando em plena aderência ao disposto na
norma de regência. Sendo assim, não há razão para condenação da recorrente ao pagamento
de honorários advocatícios.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
"PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - DESISTÊNCIA/RENÚNCIA - HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO AO REFIS - § 1º DO ART. 6º DA LEI Nº 11.941/2009 - PEDIDO DE REINCLUSÃO NO
PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO - DISPENSA DE HONORÁRIOS.
1. Na dicção da Lei nº 11.941/2009 (REFIS IV), ficam dispensados os honorários advocatícios
em razão da extinção de ação judicial em curso, por desistência/renúncia (para valer-se das
prerrogativas dos artigos 1º, 2º e 3º da citada lei), somente se a demanda objetivar o restabelecimento da opção ou reinclusão em outros parcelamentos.
2. No caso vertente verifico que o objeto da ação está em plena conformidade ao fixado na
norma de regência, conforme se extrai da leitura da peça vestibular, não havendo que se falar
em condenação na verba honorária.
3. Precedentes desta Corte: AC 200834000357780, DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO
ALVES, SÉTIMA TURMA, 05/11/2010; AMS 200534000317710, DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, TRF1 - OITAVA TURMA, 08/10/2010; EDAC
200334000432762, DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, TRF1 SÉTIMA TURMA, 18/06/2010.
4. Apelação da parte autora provida. Apelo da Fazenda Nacional prejudicado." (TRF1: AC
0027915-63.2008.4.01.3400 (2008.34.00.028068-8/DF); Relator Des. Federal REYNALDO
FONSECA; Sétima Turma; e-DJF1 04/05/2012, p. 232)
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINCLUSÃO REFIS. DESISTÊNCIA A AÇÃO.
PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. De acordo com o § 1º do art. 6º da Lei 11.941/2009, somente fica dispensado o pagamento
dos honorários advocatícios se o objeto da demanda versar sobre o restabelecimento da opção
ou a reinclusão em outros parcelamentos.
2. Apelação da União a que se nega provimento." (TRF1: AC 0016072-67.2009.4.01.3400
(2009.34.00.016159-3/ DF); Relatora Des. Federal MARIA DO CARMO CARDOSO; Oitava
Turma; e-DJF1 30/09/2011, p. 845)
Ante o exposto, homologo a renúncia ao direito sobre que se funda a
ação e julgo o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, V, do
Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos legais.
Sem honorários, conforme entendimento pacificado desta Corte.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 20 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0005247-96.2007.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.00.005368-0/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LVR EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: MYRIAN PASSOS SANTIAGO E OUTROS(AS)

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
MUNICIPIO DE ATALEIA - MG
FRANCISCO XAVIER AMARAL E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
OS MESMOS
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra o acórdão de fls. 236/262 que
deu parcial provimento às apelações e à remessa oficial, em pleito relativo à inexigibilidade de
contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a agentes políticos municipais.
Alega a embargante ter incorrido o aresto em omissão/contradição quanto à análise do termo
inicial do prazo para repetição do indébito de tributos sujeitos a lançamentos por homologação,
bem como quanto à metodologia de cálculo dos honorários sucumbenciais, a teor do disposto
no parágrafo 4º do art. 20 do CPC, dissociando-se do contexto fático-probatório discutido no
presente recurso (fls. 44/53).
Decido.
Os embargos não merecem ser conhecidos.
Com efeito, a teor do disposto no artigo 188 c/c 536 do Código de Processo Civil, computar-seá em dobro o prazo recursal para oposição de embargos de declaração quanto a parte for a
Fazenda Pública.
Verifico que a embargante foi intimada pessoalmente do acórdão, mediante entrega dos autos,
em 1º de julho de 2011 (certidão de fls. 267), sendo os autos devolvidos em 11/07/2011
(certidão de fls. 267v), sem apresentação de recurso.
Entretanto, conforme relata a informação da Coordenadoria da Sétima Turma, datada de 14 de
janeiro de 2014, os embargos declaratórios de fls. 304/313 foram opostos após o decurso do
prazo recursal, sendo extemporâneo, vez que há muito transcorrido o prazo legal de 10 (dez)
dias, nos expressos ditames dos citados artigos 188 c/c 536 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de declaração opostos às fls. 304/313, nos
termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília-DF, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0009090-61.2006.4.01.3814
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.38.14.009099-2/MG
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DIPOLO MANUTENCAO ELETRICA LTDA
ALESSANDRA CAMARGOS MOREIRA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA - MG

DESPACHO
Tendo em vista a petição de fls. 159/163, dê-se vista à impetrante pelo prazo de 10 (dez) dias.
Brasília, 22 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500663
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DESPACHO
Intime-se a advogada subscritora da petição de fl. 190, para que apresente instrumento de
mandato com poderes expressos para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0000570-95.2008.4.01.3603
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.36.03.000580-0/MT
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CASA DO PEDREIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: ADRIANE MARCON E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Intime-se a Fazenda Nacional para que se manifeste sobre o teor da petição de fl. 293, no
prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0019549-96.2008.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.38.00.019988-3/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: VEMINAS COMERCIO E INDUSTRIA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão proferida às fls.
195/196 que homologou pedido de desistência formulado pela impetrante, ora embargada,
renunciando ao direito sobre o qual se funda ação, em pleito relativo à suspensão de exigibilidade de crédito tributário relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Alega o embargante que incorreu o aresto em omissão e requer, assim, que seja sanado o
vício apontado, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.
Aduz, em síntese, que o decisum impugnado não determinou de forma expressa a manifestação acerca da renúncia do direito sobre que se funda a ação, sobretudo quando as partes
já transigiram no sentido do pagamento do débito, consoante documentação acostada aos
autos.
Ora, não há vício processual algum a ser sanado no ato judicial em exame. O que pretende o
embargante é a utilização desta via processual com o evidente caráter infringente, incompatível
com a natureza jurídica dos embargos de declaração, sobretudo quando há expressa renúncia
ao direito sobre o qual se funda a medida judicial, como visto às fls. 192.
Por oportuno, ressalto que "não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos
fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o
fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra
forma, tornar-se-ia o juízo o exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações,
mesmo inanes: "flatus voci" inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de
razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel.
Min. Oscar Correa).
Se a decisão não deve prevalecer, ante a solução que deu à questão, não é em sede de
embargos de declaração o momento próprio para perquirir-lhe o acerto ou desacerto que
passível de discussão em via recursal própria perante superior instância.
Assim, resta claro que a pretensão do embargante é, em verdade, o novo julgamento da causa,
para ajustar o decidido à tese por ela defendida.
Ante o exposto, e à míngua dos fundamentos para a declaração objetivada, rejeito os embargos de declaração opostos às fls. 198.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília-DF, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por LVR Eventos LTDA., objetivando a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos nas CDAs 6060602133501, 6060602133420,
6020600447003 e 6070600328000, até a manifestação da Equipe da Dívida Ativa da União
quanto aos pedidos de revisão de débito, bem como seja obstado qualquer ato de distribuição
das Ações de Execução Fiscal.
A sentença concedeu a segurança.
Às fls. 80/94, a Fazenda Nacional informa a extinção dos débitos das referidas CDAs e, por
isso, o presente mandamus perdeu seu objeto, razão pela qual o julgo extinto, nos termos do
artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0007409-64.2007.4.01.3800
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.38.00.007535-7/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FERROSIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURJICOS LTDA
ADVOGADO
: RENATA MOLISANI MONTEIRO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Em face da ausência de procuração outorgada aos substabelecentes de fl. 195 (certidão de fl.
196), intime-se - pessoalmente, mediante aviso de recebimento - a advogada substabelecida
para que regularize sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0031405-93.2007.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.01.99.029113-8/MG
Processo Orig.: 112020243179
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: EVANDRO CESAR ALVARENGA
ADVOGADO
: ALANDERSON PINTO ALVARENGA E OUTRO(A)
APELADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA/MG
PROCURADOR
: ANA CLAUDIA RACHID CAMPOS
DECISÃO
Trata-se de petição (fls. 142/144) na qual a parte embargante informa o cancelamento do
débito e a extinção da execução fiscal que deu origem aos presentes embargos.
Assim sendo, julgo extinto o processo, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo
de origem, com as anotações de estilo.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 22 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0000235-79.2008.4.01.3311
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.33.11.000234-1/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MUNICIPIO DE CAMACAN
ADVOGADO
: JESIANA ARAÚJO PRATA COELHO GUIMARAES E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ITABUNA - BA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500664
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APELAÇÃO CÍVEL 2008.38.09.001672-2/MG
Processo na Origem: 16730420084013809
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CAMBUCI S/A
ADVOGADO
: CAIO SOARES JUNQUEIRA E OUTROS(AS)
DECISÃO
Vistos etc.
Cuida-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional, insurgindo-se contra sentença prolatada, em autos de ação cautelar, pelo MM. Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Varginha, Estado de Minas Gerais, que homologou pedido de desistência da autora
(07/05/2009).
No tema, estabelece o art. 114, VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela
Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, que:
"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
...VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho;"
Observa-se que a execução fiscal que se busca suspender é da competência da justiça do
trabalho, conforme informações prestadas peã Fazenda Nacional (cf. fls. 48) e que a sentença
recorrida foi proferida em 07/05/2009 (cf. fls. 69), ou seja, após a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004.
Neste ponto, tem-se orientado a jurisprudência do STJ e deste Tribunal no seguinte sentido:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DECORRENTE DE PENALIDADE APLICADA POR ÓRGÃO FISCALIZADOR DAS RELAÇÕES
DE TRABALHO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. DEMANDA SENTENCIADA. COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. Com o advento da EC 45, de 8.12.2004, fixou-se a competência absoluta da Justiça
Trabalhista para processar e julgar as ações de Execução Fiscal destinadas à cobrança de
multa administrativa por descumprimento da legislação do trabalho.
2. Hipótese em que a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho discutem a competência para
apreciar Apelação interposta contra sentença proferida por Juízo Federal que julgou extinta a
ação sem julgamento de mérito, antes da promulgação da EC 45/04.
3. Não obstante seja a Justiça do Trabalho atualmente competente para julgar as ações
previstas no art. 114, inc. VII, da CF/88, cabe ao Tribunal Regional Federal apreciar os recursos
advindos de decisão regularmente proferida por juiz a ele vinculado.
4. "Cumpre distinguir a competência para o julgamento da causa da competência para o
julgamento do recurso. Ainda que a causa seja da competência trabalhista, cabe ao Tribunal de
Justiça, e não ao Tribunal Regional do Trabalho, julgar agravo de instrumento de decisão
proferida por Juiz de Direito a ele vinculado (ao qual a causa foi equivocadamente distribuída),
ainda que seja para anular a decisão e remeter os autos à Justiça competente." (CC
58.029/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 10.04.2006).
5. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, o suscitado." (STJ: CC 60313, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJ/I de
01/10/2007, pág. 201).
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DECORRENTE DE PENALIDADE APLICADA
POR ÓRGÃO FISCALIZADOR DE RELAÇÕES DE TRABALHO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/04. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Nos termos do art. 114, VII, da CF/88, com a redação dada pela EC 45/04, "compete à
Justiça do Trabalho processar e julgar (...) VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho".
2. Trata-se de competência fixada em razão da matéria e não da natureza processual da
demanda proposta. Assim, inclui-se na nova competência também a ação de execução fiscal
destinada à cobrança de multa administrativa por descumprimento da legislação do trabalho.
3. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo Trabalhista, o suscitante." (STJ:
CC 57291, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ/I de 15/05/2006, pág. 149).
"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA POR INFRAÇÃO
À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ FEDERAL APÓS O
ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, DE 08/12/2004, PUBLICADA EM
31/12/2004 - NULIDADE - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 114, VII - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500665

1 - Aplicando-se as novas normas processuais aos processos em curso, nula, por vício de
competência, a sentença proferida por Juiz Federal após o advento da Emenda Constitucional
nº 45/2004 em Execução Fiscal ajuizada para cobrança de multa por infração à legislação
trabalhista.
2 - Apelação provida.
3 - Sentença anulada.
4 - Remessa dos autos à Justiça do Trabalho determinada." (TRF/1ª Região: AC
2007.01.00.045361-0/PA, Rel. Des. Federal CATÃO ALVES, e-DJF1 27/06/2008, pág. 306).
Tendo em vista tratar-se de competência atribuída pela Constituição Federal e, portanto, absoluta, deve ser anulada a sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Varginha, Estado de Minas Gerais, após o advento da EC nº 45/2004.
Ante o exposto, reconheço a nulidade da sentença proferida em 07/05/2009, nos termos do art.
30, XX, do Regimento Interno deste Tribunal, e determino a remessa dos autos a uma das
Varas da Justiça do Trabalho da Comarca de Varginha/MG, restando prejudicada a apelação.
Int. Dil. legais.
Brasília-DF, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Numeração Única: 0063135-88.2008.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2008.01.99.062936-2/GO
Processo Orig.: 200003556705
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: PETY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
DESPACHO
Os embargos de declaração opostos às fls. 28/39, no caso, contêm pedido expresso de efeito
modificativo. Assim, dê-se vista à embargada para, querendo, impugná-los.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 5 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0006067-83.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.006120-3/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
DECISÃO
Tendo-se em vista o depósito integral do débito e a concordância da Fazenda Nacional (fl. 435),
defiro o pedido de fls. 395/400, para de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, e determinar que a requerida se abstenha
de impor óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal da autora em razão dos débitos
controlados no PAF 10670.000163/2009-08.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0006679-21.2009.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.006732-4/DF
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ADIVALDO COSTA GOMES E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: MARCOS VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
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DECISÃO
Com fulcro no disposto no art. 501 do Código de Processo Civil, homologo a desistência
formulada pela parte apelante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo
de origem, com as anotações de estilo.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0003679-76.2009.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.99.002802-7/MG
Processo Orig.: 327020025083
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: CERAMICA ITAMBACURI LTDA
ADVOGADO
: MONICA DUQUE FAICAL E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Nada a prover quanto à petição de fl. 424, tendo-se em vista que sua subscritora não possui
procuração nos autos.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0019578-17.2009.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.99.022213-0/MG
Processo Orig.: 79950197305
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SANTA MARIANA CONSTRUTORA S/A E OUTRO
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em
31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$
10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no âmbito da PGFN;

DESPACHO
Intime-se o subscritor do pedido de desistência de fl. 173, para que informe se pretende
renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação ou desistir do recurso de apelação.
Publique-se.
Brasília, 22 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
Numeração Única: 0002990-24.2009.4.01.3802
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.38.02.002992-7/MG
RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELADO
PROCURADOR
EMBARGANTE

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
MUNICIPIO DE UBERABA
PAULO EDUARDO SALGE E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
MUNICIPIO DE UBERABA
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Uberaba/MG contra decisão
proferida às fls. 222 que indeferiu pedido de desistência do feito, decorrente do descumprimento de anterior despacho em que se determinou aos subscritores a manifestação acerca
da renúncia sobre o direito em que se funda a ação, acrescida da apresentação de instrumento
de mandato com poderes expressos para tanto.
Alega o embargante que incorreu o aresto em omissão e requer, assim, que seja sanado o
vício apontado, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.
Aduz, em síntese, que a determinação de fls. 213 não determinou de forma expressa a
manifestação acerca do direito sobre que se funda a ação, sobretudo quando as partes já
transigiram no sentido do pagamento parcelado do débito, consoante documentação acostada
aos autos.
Ora, não há vício processual algum a ser sanado no ato judicial em exame. O que pretende o
embargante é a utilização desta via processual com o evidente caráter infringente, incompatível
com a natureza jurídica dos embargos de declaração.
Por oportuno, pontuo que "não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos
fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o
fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra
forma, tornar-se-ia o juízo o exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações,
mesmo inanes: "flatus voci" inconseqüente, para suplício de todos; e não prevalência de
razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel.
Min. Oscar Correa).
Se a decisão não deve prevalecer, ante a solução que deu à questão, não é em sede de
embargos de declaração o momento próprio para perquirir-lhe o acerto ou desacerto que
passível de discussão em via recursal própria perante superior instância.
Assim, resta claro que a pretensão do embargante é, em verdade, o novo julgamento da causa,
para ajustar o decidido à tese por ele defendida.
Ante o exposto, e à míngua dos fundamentos para a declaração objetivada, rejeito os embargos de declaração opostos às fls. 224/230.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 1º de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0001636-49.2009.4.01.3903
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.39.03.000702-0/PA
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
UNIAO FEDERAL
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
ROBERIO ABDON D´OLIVEIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500666
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Numeração Única: 0048341-28.2009.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.99.050840-4/MT
Processo Orig.: 1201998
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: VALMOR JOSE DE ANDRADE
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente
apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo
de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.

2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0042259-78.2009.4.01.9199
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.99.041736-3/GO
Processo Orig.: 96.01.20798-8
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: FARMACIA SEM PORTAS LTDA
EMBARGANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) contra decisão
monocrática proferida em juízo de retratação, que tornou sem efeito a decisão que julgou
prejudicado o recurso de apelação, nos termos do disposto no art. 543-C, § 7º, inciso II, do
CPC.
Alega a embargante que incorreu o aresto em omissão e requer, assim, que seja sanado o
vício processual apontado, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.
Aduz, em síntese, que a decisão embargada não afastou a multa aplicada à Fazenda Nacional
nos termos do artigo 538, parágrafo único, do CPC, quando da interposição de embargos de
declaração.
Ora, não há omissão alguma a ser sanada no acórdão em exame.
Cabe esclarecer, apenas, que a multa aplicada em sede de embargos de declaração, às fls.
68/69, não subsiste, uma vez que imposta posteriormente à decisão anulada (fl.32).
Ante o exposto, e à míngua dos fundamentos para a declaração objetivada, rejeito os embargos de declaração.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500667
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3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0021799-79.2010.4.01.3300/BA
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: ASSOCIACAO DE DIRIGENTES DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DA BAHIA - ADEMI-BA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA REIS E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 12A VARA - BA
DESPACHO
Os embargos de declaração opostos às fls. 364/367, no caso, contêm pedido expresso de
efeito modificativo. Assim, dê-se vista à embargada para, querendo, impugná-los.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília-DF, 20 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0053031-91.2010.4.01.3500/GO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RICARDO SAFATLE SOARES
ADVOGADO
: JEAN FRANCISCO SOARDI LUCAS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - GO
DESPACHO
O pleito formulado às fls. 399/400 não é objeto da presente ação.
Nada a prover.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000169-21.2010.4.01.9199/RO
Processo Orig.: 719950003499
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BRASCOL BRASILIA COMERCIAL LTDA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta Turma, que
negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que julgou prejudicado
o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Numeração Única: 0057551-06.2009.4.01.9199
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.01.99.059418-6/PA
Processo Orig.: 200010001658
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SUPERMERCADO CONCEICAO LTDA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente
apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo
de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500668
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Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em
31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$
10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000170-06.2010.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 2112006
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MANOEL VICENTE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500669

DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta Turma, que
negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que julgou prejudicado
o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0000199-56.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 79980055861
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MADEIRAS ELDORADO LTDA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta Turma, que
negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que julgou prejudicado
o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500670

Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0013835-89.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 481000051278
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: REUNIDAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em
31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$
10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.

670

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014400-53.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 394970013188
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: DECAFE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO
: NILSON PAULO DE GOUVEIA FILHO E OUTROS(AS)
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta Turma, que
negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que julgou prejudicado
o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500671

3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016837-67.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 481020131936
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ARACAO TRATORES E MAQUINAS LTDA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente
apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo
de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
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2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016963-20.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 79980120053
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CLINICA DENTARIA SAO GERALDO LTDA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:

2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016937-22.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 290000041670
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JARBAS DE CASTRO PEDRA FILHO
ADVOGADO
: RENATO AURELIO FONSECA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta Turma, que
negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que julgou prejudicado
o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em
31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$
10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no âmbito da PGFN;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500672
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2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em
31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$
10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0017470-78.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 481020179315
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GABARITO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: PAULO DA COSTA BORGES E OUTRO(A)
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta Turma, que
negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que julgou prejudicado
o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500673

1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018255-40.2010.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 23895
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta Turma, que
negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que julgou prejudicado
o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
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TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente
apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo
de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018277-98.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 481070334395
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GUSTAVO RASTEIRO ALMADA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500674

Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020929-88.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 481020177426
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GABARITO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta Turma, que
negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que julgou prejudicado
o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.
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DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente
apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo
de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº
1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros débitos que
somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em
31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$
10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0023990-54.2010.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 200400537839
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AUTO POSTO SPINDOLA LTDA
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL E FAZENDAS PUBLICAS DA COMARCA DE FORMOSA - GO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500675
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0025654-23.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 400020055440
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: IRMAS COSTA E CIA LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO MATEUS FERREIRA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente
apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo
de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500676

Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0027125-74.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 79950040869
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: PH MECANICA DIESEL LTDA
DEFENSOR/S/OAB
: ARIANE DE FIGUEIREDO MURTA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente
apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo
de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
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2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0032578-50.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 27000120199
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: VITALMAR TRNSPORTES LTDA
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente
apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo
de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no
âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";

3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0027145-65.2010.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 245020131810
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SIMAO DOS SANTOS
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão desta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental por ela interposto, mantendo a decisão que
julgou prejudicado o recurso de apelação, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Remetidos os autos à Presidência desta Corte para exame de admissibilidade do recurso
especial, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao relator, para o exercício do juízo de retratação ou manutenção da decisão, nos termos do disposto no art. 543-C,
do CPC, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial nº 1.208.935/AM, sob o regime do recurso representativo da controvérsia, firmou o
entendimento no sentido de que não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão,
analisando isoladamente o valor cobrado em uma execução fiscal, sem questionar a Fazenda
sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do
benefício. Nesse sentido, transcrevo:
TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC).
ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E NÃO POR DÉBITO ISOLADO.
1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos
ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.
2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em
relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:
2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em
31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$
10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no âmbito da PGFN;
2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";
2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em
31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$
10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500677
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2.3 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou
mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".
3. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor
cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros
débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº
1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.
4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. REsp 1208935/AM. RECURSO ESPECIAL 2010/0115732-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do
Julgamento 13/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011. RT vol. 912 p. 642.
Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o
recurso de apelação e excluo a multa aplicada à Fazenda Nacional, nos termos do disposto no
art. 543-C, §7º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fazenda Nacional.
Brasília, 15 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001673-62.2012.4.01.3809/MG
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: MUNDIAL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO NOVAIS CAIAFA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mundial Tintas e Ferramentas Ltda contra
decisão proferida às fls. 247/248 que homologou pedido de desistência formulado pela impetrante, renunciando ao direito sobre o qual se funda ação.
Alega o embargante que incorreu o aresto em omissão e requer, assim, que seja sanado o
vício apontado, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.
Aduz, em síntese, que o decisum impugnado não determinou de forma expressa a manifestação acerca
da renúncia do direito sobre que se funda a ação, sobretudo quando as partes já transigiram no sentido
do pagamento parcelado do débito, consoante documentação acostada aos autos.
Ora, não há vício processual algum a ser sanado no ato judicial em exame. O que pretende o
embargante é a utilização desta via processual com o evidente caráter infringente, incompatível
com a natureza jurídica dos embargos de declaração.
Por oportuno, pontuo que "não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos
das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente
de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo o exercício
fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: "flatus voci" inconseqüente, para
suplício de todos; e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à
decisão." (RE nº 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).
Se a decisão não deve prevalecer, ante a solução que deu à questão, não é em sede de
embargos de declaração o momento próprio para perquirir-lhe o acerto ou desacerto que
passível de discussão em via recursal própria perante superior instância.
Assim, resta claro que a pretensão do embargante é, em verdade, o novo julgamento da causa,
para ajustar o decidido à tese por ele defendida.
Ante o exposto, e à míngua dos fundamentos para a declaração objetivada, rejeito os embargos de declaração opostos às fls. 250.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília-DF, 20 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500678

APELAÇÃO CÍVEL N. 0070661-67.2012.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 79051849432
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE
: PIRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: ALECIO MARTINS SENA E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
DESPACHO
Intime-se a embargante para que se manifeste sobre o teor da petição de fls. 248/252, no prazo
de 10 (dez) dias.
Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0076644-62.2013.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 4872502520068130271
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: JR COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
DECISÃO
1. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO impugnando decisão que "(...) indeferiu a juntada aos autos da ação de execução fiscal das declarações de
imposto de renda do executado JR COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA fornecidas pela Receita
Federal do Brasil, determinando o arquivamento dos documentos em apartado (...)" (cf. fl.
02).
Ao expor os fatos, o agravante diz que:
"A autarquia federal ajuizou ação de execução objetivando o recebimento de multa administrativa aplicada pelo INMETRO no regular exercício do poder de polícia, tendo em vista a
inobservância pelo agravado da legislação em vigor.
O agravado foi devidamente citado e não efetuou o pagamento do débito, nem mesmo garantiu
o Juízo da execução por meio da indicação de bens á penhora ou depósito judicial.
Tendo em vista que as diversas diligências que objetivaram a localização e penhora de bens
restara, frustradas, o exeqüente requereu ao Juízo que oficiasse a receita Federal do Brasil
para que disponibilizasse as declarações de imposto de renda e de operação imobiliária
realizadas pelo devedor, bem como acostasse os documentos aos autos para consulta.
Constou expressamente do pedido que, após, a juntada dos documentos aos autos, fosse
aposta na capa a informação "SEGREDO DE JUSTIÇA", de modo a preservar o sigilo das
informações (art. 5º, da Constituição da República de 1998).
Ocorre que, embora o pedido de quebra de sigilo fiscal tenha sido deferido, os documentos não
foram acostados aos autos, conforme requereu a Procuradoria Federal, mas sim custodiados
em Secretaria em pasta própria, por ordem do Juízo a quo.
O magistrado entendeu que a remessa dos documentos ao Procurador Federal poderia causar
um extravio dos autos" (fl. 03)
Requer: "(...) 1- O provimento do recurso e reforma da decisão impugnada por meio de decisão
monocrática do relator, nos termos do art. 557, §1º-A do CPC, tendo em vista que colide com
pacífica jurisprudência do STJ, determinando-se a juntada aos autos das informações prestadas pela Receita Federal do Brasil, a aposição da informação "SEGREDO DE JUSTIÇA" na
capa e, finalmente, a remessa à Procuradoria-Geral Federal em Uberaba/MG para análise e
manifestação. (...)" (fls. 06/06vº).
2. A decisão impugnada está posta nos termos seguintes:
"Vistos, etc.
A Instrução nº 253/96, de 11 de abril de 1996, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, visando evitar a quebra de sigilo fiscal e respeitar a privacidade de cada um, estabelece que "A
declaração de imposto de renda requisitada pelo juízo à receita federal dentro dos autos, deverá ser
arquivada pelo escrivão, por ordem alfabética, de modo a permitir ao advogado da parte interessada a
sua leitura e anotações pertinentes e necessárias à regular tramitação do feito, sendo vedada a ex-
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4. Agravo provido" .
(AC 0022144-61.2004.4.01.0000/MG, Rel. Conv. Juiz Federal Márcio Luiz Coelho de Freitas, 1ª
T. Suplementar, in e-DJF1 de 16/11/2012).
No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do E. TRF4ª Região:
EXECUÇÃO FISCAL. JUIZ ESTADUAL. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEILÃO. EXIGÊNCIAS. - Não é dado ao juiz estadual na delegação da competência federal (art.109, § 3º da CF,
combinado com o art. 15, I, da Lei nº 5.010/66) fazer exigências no procedimento expropriatório
destoantes das feitas pelos juizes federais, sob pena de se ferir o princípio da isonomia.
Ademais, a União possui preferência de crédito sobre os demais, nos termos do art. 186 do
CTN e art. 29 da LEF, o que torna não razoável a apresentação de Certidões exigidas pelo item
5.8.8.2 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Paraná. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TRF4, AG 200004010840357, Relator: desembargador WELLINGTON MENDES DE ALMEIDA; PRIMEIRA TURMA, DJ 25/09/2002 PÁGINA: 542)
Confira-se, ainda: TRF/1. AG 0022156-75.2004.01.0000/MG, Rel. Juiz Federal Silvio Coimbra
Mourthé, 6ª Turma Suplementar, eDJF1 de 21/03/2012.
No que tange ao pedido para que fosse aposta na capa dos autos a informação "SEGREDO
DE JUSTIÇA", de modo a preservar o sigilo das informações (art. 5°, X da Constituição da
República de 1988), tenho que o indeferimento pelo magistrado de 1º Grau - no caso - foi mera
conseqüência do quanto por ele decidido. Ora, embora o pedido de quebra de sigilo fiscal
tenha sido deferido, os documentos não foram juntados aos autos, conforme requerido, tãosomente custodiados em Secretaria em pasta própria, por ordem do Juízo a quo.
Pois bem, não é desconhecida deste Relator a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça que afirma ser exemplificativo o rol de exceções à regra da publicidade dos atos
processuais, como segue:
PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 155 DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO.
INFORMAÇÕES COMERCIAIS DE CARÁTER CONFIDENCIAL E ESTRATÉGICO. POSSIBILIDADE.
- O rol das hipóteses de segredo de justiça contido no art. 155 do CPC não é taxativo.
- Admite-se o processamento em segredo de justiça de ações cuja discussão envolva informações comerciais de caráter confidencial e estratégico.
- Agravo a que se nega provimento.
(AgRg NA MC 14.949/SP, Rel. Ministra NACU ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/05/2009, DJe 18/06/2009)
.....................................................................................................
Não obstante já tenha firmado entendimento (por ocasião do julgamento do AGRAVO DE
INSTRUMENTO N. 0071410-02.2013.4.01.0000/MG), perfilhando do entendimento de que "
Inexiste sentido em se manter o segredo de justiça, por força das peças referentes à declaração do imposto de renda do executado, sendo suficiente que se estabeleça restrição ao
acesso aos autos, por terceiros, com anotação na capa, cabendo à Secretaria tomar as devidas
medidas para velar pelo sigilo documental. A publicidade é a regra (CF, art. 5o, LX, art. 93, IX;
CPC, art. 155) e a pretensão deduzida não exige proteção da intimidade ou justifica segredo
por interesse social. (...)" (in AG 200802010104933 AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 167166 Relator(a) Desembargadora Federal CLAUDIA MARIA BASTOS NEIVA Sigla do órgão
TRF2 Órgão julgador TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::27/05/2013), curvo-me à orientação do STJ que decidiu, inclusive, em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC , no sentido de que " (...) 3. Não há no código de processo civil
nenhuma previsão para que se crie "pasta própria" fora dos autos da execução fiscal para o
arquivamento de documentos submetidos a sigilo. Antes, nos casos em que o interesse público
justificar, cabe ao magistrado limitar às partes o acesso aos autos passando o feito a tramitar
em segredo de justiça , na forma do art. 155 , I do CPC. 4. As informações sigilosas das partes
devem ser juntadas aos autos do processo que correrá em segredo de justiça, não sendo
admitido o arquivamento em apartado. Precedentes: AgRg na APn 573 / MS, Corte Especial ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29.06.2010; REsp. n. 1.245.744 / SP, Segunda Turma ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.06.2011; REsp 819455 / RS, Primeira
Turma , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 17.02.2009. (...)" (Resp 1349363/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell, 22/05/2013).
Diante de tais considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento (art. 557 do CPC
c/c o art. 29 do RI), para determinar a juntada das declarações em tela aos autos, com a
referência SEGREDO DE JUSTIÇA na capa e restrição de acesso por terceiros e, finalmente,
a remessa do feito à Procuradoria Federal, como de lei.
Int.Dil.Legais.
Brasília/DR, 29 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR

tração de cópia pela parte. Ao processo deverá ser juntado o oficio que encaminhou a declaração,
intimando-se a parte sobre o recebimento da cópia da declaração, vedado o acesso a terceiros estranhos à lide". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do exeqüente.
Em relação ao segredo de justiça, apesar de ser possível sua decretação em determinadas
circunstâncias, conforme disposto no artigo 155 do Código de Processo Civil, esta somente
deve se refeita quando justificada no interesse público ou privado, vez que configura uma
exceção à regra da publicidade dos atos processuais.
No caso em questão, não vislumbro ser necessária a medida, razão pela qual INDEFIRO o
pedido formulado à fl. 55.
(...)" (fls. 19).
Verifica-se que a decisão agravada fundamentou-se no disposto na Instrução nº Instrução nº
253/96. Neste ponto afigura-se próprio mencionar o AVISO Nº 10/CGJ/2007, do GABINETE DO
CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA do TJMG (publicado no DOEMG, de 13/04/2007):
"AVISO Nº 10/CGJ/2007
O Desembargador José Francisco Bueno, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, no uso das atribuições legais, na forma da lei, e ..
Considerando que o Provimento nº 161/06, ao codificar os atos da Corregedoria Geral de
Justiça revogou expressamente a Instrução nº 253/96, que normatizava a juntada de informações referentes a imposto de renda da parte litigante com preservação do sigilo fiscal;
Considerando que referido Provimento não exauriu a matéria revogada, originando lacuna na
regra administrativa que disciplina aquela matéria e sua juntada aos autos do processo;
Considerando ser atribuição do Corregedor-Geral de Justiça editar atos administrativos de
caráter normativo e cumprimento obrigatório para disciplinar matéria de sua competência e
estabelecer diretrizes e ordens para a boa realização dos serviços e melhor execução das
atividades, conforme dispõe o art. 16, XIV, da Resolução nº 420/03;
Considerando a aprovação do parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Casa Corregedora, às fls. 22/25, nos autos nº 23495/2005, a qual determinou a revisão do Provimento
em supra mencionado, na ocasião apropriada, para normatizar a matéria sob apreciação;
Avisa aos Excelentíssimos Juízes de Direito deste Estado que as requisições de informações
sobre contribuintes, sejam pessoas naturais ou jurídicas, deverão ser encaminhadas à Delegacia da Receita Federal por meio de ofício.
Em regra, referida documentação não será juntada aos autos, ficará sob a guarda do Escrivão e arquivada por ordem alfabética, de modo a permitir ao advogado da parte interessada sua leitura e anotações pertinentes, necessárias à regular tramitação processual, vedada a extração de cópia.
Ao processo deverá ser juntado o ofício que encaminhou a declaração, intimadas as partes
sobre o recebimento, vedado o acesso a terceiros estranhos à lide.
Excepcionalmente, em situação sob segredo de justiça, assim declarado pelo Juiz, porque o
exige o interesse público, ou pela lei, porque respeite a casamento, filiação, separação dos
cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos, e em especial quando se tratar de menores
e/ou incapazes, perante o juízo familiar ou outro competente, nos moldes do artigo 155, do
Código de Processo Civil, as informações sobre imposto de renda poderão ser juntadas
diretamente ao processo, mantidas as restrições supra elencadas.
Belo Horizonte, 2 de abril de 2007".
Pois bem. Ao exame do pleito recursal, tenho por autorizada a censura pretendida para a
decisão agravada.
Esta Corte Regional manifestou-se acerca do tema, no sentido de que estando o Juiz de Direito
atuando - em sede de execução fiscal - através de delegação de competência federal (art. 109,
§3º da CF/88) não se aplica a Instrução do TJMG.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. JUÍZO DE DIREITO QUE APLICOU NORMAS DA CORREGEDORIA
DE JUSTIÇA DO TJ.. AGRAVO PROVIDO.
1. Hipótese em que o juízo de direito indeferiu a juntada aos autos de declaração de imposto
de renda do executado, determinando que, de acordo com provimento da Corregedoria do
TJMG, o documento fosse arquivado na secretaria, em pasta própria e sigilosa
2. Provimento da Corregedoria-geral de Justiça de Tribunal estadual não é aplicável aos
executivos fiscais que tramitam no juízo estadual por força de jurisdição delegada.
3. Ademais, a referida instrução é direcionada às execuções comuns, onde os procuradores
não possuem as prerrogativas de intimação pessoal mediante remessa dos autos, sendo certo
que, considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sempre terá vista dos autos
mediante remessa, restará frustrada a diligência efetuada, posto que não haverá como o
procurador verificar as informações constantes das declarações de rendimento
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500679
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Considerando que o Provimento nº 161/06, ao codificar os atos da Corregedoria Geral de
Justiça revogou expressamente a Instrução nº 253/96, que normatizava a juntada de informações referentes a imposto de renda da parte litigante com preservação do sigilo fiscal;
Considerando que referido Provimento não exauriu a matéria revogada, originando lacuna na
regra administrativa que disciplina aquela matéria e sua juntada aos autos do processo;
Considerando ser atribuição do Corregedor-Geral de Justiça editar atos administrativos de
caráter normativo e cumprimento obrigatório para disciplinar matéria de sua competência e
estabelecer diretrizes e ordens para a boa realização dos serviços e melhor execução das
atividades, conforme dispõe o art. 16, XIV, da Resolução nº 420/03;
Considerando a aprovação do parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Casa Corregedora, às fls. 22/25, nos autos nº 23495/2005, a qual determinou a revisão do Provimento
em supra mencionado, na ocasião apropriada, para normatizar a matéria sob apreciação;
Avisa aos Excelentíssimos Juízes de Direito deste Estado que as requisições de informações
sobre contribuintes, sejam pessoas naturais ou jurídicas, deverão ser encaminhadas à Delegacia da Receita Federal por meio de ofício.
Em regra, referida documentação não será juntada aos autos, ficará sob a guarda do Escrivão
e arquivada por ordem alfabética, de modo a permitir ao advogado da parte interessada sua
leitura e anotações pertinentes, necessárias à regular tramitação processual, vedada a extração de cópia.
Ao processo deverá ser juntado o ofício que encaminhou a declaração, intimadas as partes
sobre o recebimento, vedado o acesso a terceiros estranhos à lide.
Excepcionalmente, em situação sob segredo de justiça, assim declarado pelo Juiz, porque o
exige o interesse público, ou pela lei, porque respeite a casamento, filiação, separação dos
cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos, e em especial quando se tratar de menores
e/ou incapazes, perante o juízo familiar ou outro competente, nos moldes do artigo 155, do
Código de Processo Civil, as informações sobre imposto de renda poderão ser juntadas
diretamente ao processo, mantidas as restrições supra elencadas.
Belo Horizonte, 2 de abril de 2007".
Pois bem. Ao exame do pleito recursal, tenho por autorizada a censura pretendida para a
decisão agravada.
Esta Corte Regional manifestou-se acerca do tema, no sentido de que estando o Juiz de Direito
atuando - em sede de execução fiscal - através de delegação de competência federal (art. 109,
§3º da CF/88) não se aplica a Instrução do TJMG.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. JUÍZO DE DIREITO QUE APLICOU NORMAS DA CORREGEDORIA
DE JUSTIÇA DO TJ.. AGRAVO PROVIDO.
1. Hipótese em que o juízo de direito indeferiu a juntada aos autos de declaração de imposto
de renda do executado, determinando que, de acordo com provimento da Corregedoria do
TJMG, o documento fosse arquivado na secretaria, em pasta própria e sigilosa
2. Provimento da Corregedoria-geral de Justiça de Tribunal estadual não é aplicável aos
executivos fiscais que tramitam no juízo estadual por força de jurisdição delegada.
3. Ademais, a referida instrução é direcionada às execuções comuns, onde os procuradores
não possuem as prerrogativas de intimação pessoal mediante remessa dos autos, sendo certo
que, considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sempre terá vista dos autos
mediante remessa, restará frustrada a diligência efetuada, posto que não haverá como o
procurador verificar as informações constantes das declarações de rendimento
4. Agravo provido" .
(AC 0022144-61.2004.4.01.0000/MG, Rel. Conv. Juiz Federal Márcio Luiz Coelho de Freitas, 1ª
T. Suplementar, in e-DJF1 de 16/11/2012).
No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do E. TRF4ª Região:
EXECUÇÃO FISCAL. JUIZ ESTADUAL. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEILÃO. EXIGÊNCIAS. - Não é dado ao juiz estadual na delegação da competência federal (art.109, § 3º da CF,
combinado com o art. 15, I, da Lei nº 5.010/66) fazer exigências no procedimento expropriatório
destoantes das feitas pelos juizes federais, sob pena de se ferir o princípio da isonomia.
Ademais, a União possui preferência de crédito sobre os demais, nos termos do art. 186 do
CTN e art. 29 da LEF, o que torna não razoável a apresentação de Certidões exigidas pelo item
5.8.8.2 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Paraná. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TRF4, AG 200004010840357, Relator: desembargador WELLINGTON MENDES DE ALMEIDA; PRIMEIRA TURMA, DJ 25/09/2002 PÁGINA: 542)

APELAÇÃO CÍVEL 0007810-56.2013.4.01.3314/BA
Processo na Origem: 78105620134013314
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
ESTADO DA BAHIA - CRMV/BA
PROCURADOR
: PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: REGINALDO VIEIRA DE CARVALHO
DESPACHO
Em face da certidão de fls. 29, intime-se o apelante, para regularizar sua representação
processual, no prazo de 10 (dez) dias.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
DESEMBARGAODR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0015370-63.2014.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 11304448920078130271
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: BIBELO ARTIGOS INFANTIS LTDA ME
DECISÃO
1. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO impugnando decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Frutal/MG.
Ao expor os fatos, o agravante diz que:
"A autarquia federal ajuizou ação de execução objetivando o recebimento de multa administrativa aplicada pelo INMETRO no regular exercício do poder de polícia, tendo em vista a
inobservância pelo agravado da legislação em vigor.
O agravado foi devidamente citado e não efetuou o pagamento do débito, nem mesmo garantiu
o Juízo da execução por meio da indicação de bens á penhora ou depósito judicial.
Tendo em vista que as diversas diligências que objetivaram a localização e penhora de bens
restara, frustradas, o exeqüente requereu ao Juízo que oficiasse a Receita Federal do Brasil
para que disponibilizasse as declarações de imposto de renda e de operação imobiliária
realizadas pelo devedor, bem como acostasse os documentos aos autos para consulta.
Constou expressamente do pedido que, após, a juntada dos documentos aos autos, fosse
aposta na capa a informação "SEGREDO DE JUSTIÇA", de modo a preservar o sigilo das
informações (art. 5º, da Constituição da República de 1998).
Ocorre que, embora o pedido de quebra de sigilo fiscal tenha sido deferido, os documentos não
foram acostados aos autos, conforme requereu a procuradoria Federal, mas sim custodiados
em Secretaria em pasta própria, por ordem do Juízo a quo.
O magistrado baseou sua decisão na Instrução de nº 253/96 da Corregedoria de Justiça do
TJMG, entendendo que a remessa dos documentos ao Procurador Federal oficiante consistiria
em privilégio descabido.
(...)" (fl. 03/03vº).
Requer: "(...) 1- O provimento do recurso e reforma da decisão impugnada por meio de decisão
monocrática do relator, nos termos do art. 557, §1º-A do CPC, tendo em vista que colide com
pacífica jurisprudência do STJ, determinando-se a juntada aos autos das informações prestadas pela Receita Federal do Brasil, a aposição da informação "SEGREDO DE JUSTIÇA" na
capa e, finalmente, a remessa à Procuradoria-Geral Federal em Uberaba/MG para analise e
manifestação. (...)" (fls. 08).
2. A decisão impugnada está posta nos termos seguintes:
"Vistos, etc.
Indefiro o pedido à fl. 52, visto que contrária as disposições da Instrução nº 253/96 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Intime-se a parte exeqüente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.
(...)" (fls. 12).
Verifica-se que a decisão agravada fundamentou-se no disposto na Instrução nº Instrução nº
253/96. Neste ponto afigura-se próprio mencionar o AVISO Nº 10/CGJ/2007, do GABINETE DO
CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA do TJMG (publicado no DOEMG, de 13/04/2007):
"AVISO Nº 10/CGJ/2007
O Desembargador José Francisco Bueno, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, no uso das atribuições legais, na forma da lei, e ..
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500680
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DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela
FRIAMA - AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo
Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso que, em sede de ação
ordinária, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido para suspender da decisão
administrativa que cancelou os incentivos fiscais da agravante. (vide decisão de fls. 24/25).
O agravante alega, em suma, que: o procedimento administrativo que cancelou o projeto do
agravante esta eivado de erros e vícios insanáveis; assim enseja a decretação de sua nulidade;
Com efeito, alegou-se a nulidade da decisão administrativa (via Resolução nº 77/2009) que
cancelou os incentivos fiscais da empresa recorrente porque foi proferida por autoridade administrativa incompetente;
Também a existência de questões prejudiciais que mantêm estreito vínculo com o mérito do
processo administrativo;
Que a reversibilidade da medida não acarreta nenhum prejuízo à parte contraria.
Aduz que o processo administrativo (para apurar eventuais desvios de aplicações dos fundos
- FINAM) deveria ser instaurado pela SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento Regional). Assim, o cancelamento dos incentivos fiscais somente poderia ocorrer pelo Conselho
Deliberativo do SUDAM (Lei nº 8.167/91, art. 12, § 1º e Resolução SUDAM 7077/91).
Todavia, a MP 2.157-5/2001 criou a ADA (Agencia de Desenvolvimento da Amazônia) e extinguiu a SUDAM.
Assim, de acordo com a MP 2.157-5/2001 (art. 21, §§ 1º e 2º) a competência da SUDAM/Conselho Deliberativo passou a ser da UNIÃO, bem como do Ministério da Integração Nacional.
Em relação à agravante foi instaurado um PA nº 59003.000013/2006-03 (em 10/2006) pelo
Diretor do Departamento de Gestão dos Fundos do Ministério da Integração Nacional, que
culminou na Resolução 77/2009 e cancelou os incentivos fiscais.
Contudo, a competência para cancelar os processos em andamento da SUDAM era do Ministro
de Estado e não do Diretor.
O segundo ponto está relacionado à ausência de hierarquia administrativa, uma vez que ao
diretor caberia tão somente propor o cancelamento do projeto e o cancelamento de prerrogativa exclusiva do Ministro.
Alega, também, que a partir da vigência LC 124/2007 todos os atos administrativos devem ser
decretados nulos, uma vez que tal LC instituiu novamente a SUDAM e alterou a MP nº 2.1575/2001; e, assim, a competência passou a ser do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia.
Pugna pelo efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos jurídicos e legais da Resolução
nº 77/2009 firmada pelo então diretor do Departamento de Gestão de Fundos de Investimentos
- DGFI que determinou o cancelamento do projeto de colaboração financeira da agravante,
bem como todos os atos posteriores.
Contraminuta apresentada às fls. 947/948.
Como se verifica dos autos, pretende a Agravante a reforma da decisão proferido pelo Juízo a
quo que, em sede de ação ordinária, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
a fim de suspender a decisão administrativa que cancelou os incentivos fiscais do Fundo de
Investimento da Amazônia - FINAM concedidos à empresa FRIAMA - Agroindustrial da Amazônia S/A.
Neste juízo precário de cognição sumária, vislumbro plausibilidade jurídica do pleito da Agravante, especialmente no que tange à incompetência funcional da autoridade administrativa que,
por intermédio da Resolução n. 77, de 20 de outubro de 2009 (fl. 36), determinou o cancelamento dos incentivos fiscais do FINAM concedidos à empresa FRIAMA. Vejamos.
Pois bem, compulsando os autos, observa-se, inicialmente, que, contra a Empresa-agravante
foi instaurado o Processo Administrativo n. 59003.000013/2006-3 (fls. 859/861), em 30 de
outubro de 2006, tendo como finalidade o "cancelamento dos incentivos do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM" concedidos à Agravante, em razão de supostas irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria n. 167316 (fls. 820/858), de autoria da Corregedoria Geral da União - CGU, no estado de Mato Grosso.
Posteriormente, constata-se que o senhor Joaquim Batista de Araújo - Diretor do Departamento
de Gestão dos Fundos de Investimentos - DGFI, do Ministério da Integração Social, por meio
da Portaria n. 77, de 20 de outubro de 2009 (publicada no DOU, de 10/11/2009, Seção 1),
cancelou os incentivos fiscais, nos seguintes termos: "cancelar, de fato e de direito, com desvio
na aplicação de recursos, os incentivos fiscais do Finam concedidos à empresa FRIAMA
AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S.A., inscrita no CNPJ/MF, sob o n. 01.729.073/0001-81".
(fls. 36)
Relativamente à questão em comento, o certo é que o ato administrativo (Resolução n.
77/2009) rege-se pela lei da época em que ocorreu, aplicando-se o princípio: "tempus regit
actum". Nesse contexto, tenho que se aplica, in casu, no que pertine à competência para
aplicar "sanção", a Lei Complementar n. 124, de 3 de janeiro de 2007, que instituiu novamente
a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Isso porque, tendo o can-

Confira-se, ainda: TRF/1. AG 0022156-75.2004.01.0000/MG, Rel. Juiz Federal Silvio Coimbra
Mourthé, 6ª Turma Suplementar, eDJF1 de 21/03/2012.
No que tange ao pedido para que fosse aposta na capa dos autos a informação "SEGREDO
DE JUSTIÇA", de modo a preservar o sigilo das informações (art. 5°, X da Constituição da
República de 1988), tenho que o indeferimento pelo magistrado de 1º Grau - no caso - foi mera
conseqüência do quanto por ele decidido. Ora, embora o pedido de quebra de sigilo fiscal
tenha sido deferido, os documentos não foram juntados aos autos, conforme requerido, tãosomente custodiados em Secretaria em pasta própria, por ordem do Juízo a quo.
Pois bem, não é desconhecida deste Relator a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça que afirma ser exemplificativo o rol de exceções à regra da publicidade dos atos
processuais, como segue:
PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 155 DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO.
INFORMAÇÕES COMERCIAIS DE CARÁTER CONFIDENCIAL E ESTRATÉGICO. POSSIBILIDADE.
- O rol das hipóteses de segredo de justiça contido no art. 155 do CPC não é taxativo.
- Admite-se o processamento em segredo de justiça de ações cuja discussão envolva informações comerciais de caráter confidencial e estratégico.
- Agravo a que se nega provimento.
(AgRg NA MC 14.949/SP, Rel. Ministra NACU ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/05/2009, DJe 18/06/2009)
.....................................................................................................
Não obstante já tenha firmado entendimento (por ocasião do julgamento do AGRAVO DE
INSTRUMENTO N. 0071410-02.2013.4.01.0000/MG), perfilhando do entendimento de que "
Inexiste sentido em se manter o segredo de justiça, por força das peças referentes à declaração do imposto de renda do executado, sendo suficiente que se estabeleça restrição ao
acesso aos autos, por terceiros, com anotação na capa, cabendo à Secretaria tomar as devidas
medidas para velar pelo sigilo documental. A publicidade é a regra (CF, art. 5o, LX, art. 93, IX;
CPC, art. 155) e a pretensão deduzida não exige proteção da intimidade ou justifica segredo
por interesse social. (...)" (in AG 200802010104933 AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 167166 Relator(a) Desembargadora Federal CLAUDIA MARIA BASTOS NEIVA Sigla do órgão
TRF2 Órgão julgador TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::27/05/2013), curvo-me à orientação do STJ que decidiu, inclusive, em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC , no sentido de que " (...) 3. Não há no código de processo civil
nenhuma previsão para que se crie "pasta própria" fora dos autos da execução fiscal para o
arquivamento de documentos submetidos a sigilo. Antes, nos casos em que o interesse público
justificar, cabe ao magistrado limitar às partes o acesso aos autos passando o feito a tramitar
em segredo de justiça , na forma do art. 155 , I do CPC. 4. As informações sigilosas das partes
devem ser juntadas aos autos do processo que correrá em segredo de justiça, não sendo
admitido o arquivamento em apartado. Precedentes: AgRg na APn 573 / MS, Corte Especial ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29.06.2010; REsp. n. 1.245.744 / SP, Segunda Turma ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.06.2011; REsp 819455 / RS, Primeira
Turma , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 17.02.2009. (...)" (Resp 1349363/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell, 22/05/2013).
Diante de tais considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento (art. 557 do CPC
c/c o art. 29 do RI), para determinar a juntada das declarações em tela aos autos, com a
referência SEGREDO DE JUSTIÇA na capa e restrição de acesso por terceiros e, finalmente,
a remessa do feito à Procuradoria Federal, como de lei.
Int.Dil.Legais.
Brasília/DR, 29 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
Numeração Única: 282257420144010000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0028225-74.2014.4.01.0000/MT
Processo na Origem: 16318720144013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA S/A
ADVOGADO
: VALMIR ANTONIO DE MORAES
AGRAVADO
: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500681
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ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUTORIDADE
INCOMPETENTE. DECRETO N. 84.669/80. ATO ADMINISTRATIVO NULO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. O art. 16, caput, do Decreto n. 84.669/80, que trata da progressão funcional, prevê que "nos
casos em que ocorrer fato de que resulte subordinação imediata a outro chefe, no âmbito do
órgão ou entidade, o servidor será avaliado pelo chefe a que esteve subordinado por maior
tempo no período correspondente à avaliação, ou pelo substituto legal".
2. Nada obstante expressa vedação legal a avaliação do autor foi realizada pelo seu chefe
imediato, quando se encontrava em gozo de licença-prêmio, não detendo, portanto, naquele
momento, competência para executar o ato e, a despeito do alegado pela ré, não há nos autos
documento comprobatório da interrupção da licença. Destarte, é nula a avaliação efetivada pelo
chefe imediato prevalecendo a avaliação anterior.
3. A competência constitui um dos requisitos de validade do ato administrativo, cuja ausência
o macula com nulidade absoluta, impondo-se a restauração do 'status quo ante'.
4. Merece reforma a condenação em honorários advocatícios. Efetivamente, a causa não
comporta grande complexidade, razão pela qual os honorários devem ser reduzidos para R$
1.000,00 (mil reais).
5. Apelação e remessa oficial, esta tida por interposta, parcialmente providas. (AC n.
2001.35.00.012221-4/GO, Relatora Juiz Federal Adverci Rates Mendes de Abreu, 3ª Turma
Suplementar, decisão: 10/10/2012, publicação: e-DJF1 de 30/10/2012, p. 183)
Portanto, em direito público (Direito Administrativo) vigora o princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, CF), segundo o qual a Administração Pública somente está autorizada
a proceder em conformidade com o estabelecido em lei. Diferentemente, ocorre na esfera
privada, que vigora o princípio de que "o que não está proibido, está permitido".
Com efeito, não tendo a autoridade administrativa, que cancelou os "incentivos fiscais" concedidos à empresa Agravante, competência para tanto, é nulo o ato administrativo, plasmado
na Resolução n. 77, de 20 de outubro de 2009, por falta de competência do agente.
Assim, neste juízo provisório, entrevejo direito líquido e certo, de forma a legitimar a medida
pleiteada, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.
Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para deferir a tutela antecipada requerida, determinando a suspensão dos efeitos da Portaria n. 77, de 20 de outubro
de 2009, oriunda do Processo Administrativo n. 59003.000013/2006-03, que cancelou os incentivos fiscais do FINAM concedidos à empresa-Agravante, até o julgamento final da ação
ordinária da qual originou o presente agravo.
Int.Dil.Legais.
Brasília-DF, 29 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0030199-49.2014.4.0000/DF

celamento de incentivos fiscais ocorrido em 2009, sob a égide da referida LC, é este Diploma
legal que prevê a possibilidade de aplicação de sanção, conforme se verifica do art. 11,
verbis:
Art. 11. Compete à Diretoria Colegiada:
XII - notificar e aplicar as sanções previstas na legislação;
§ 1º. A Diretoria Colegiada será presidida pelo Superintendente da Sudam e composta por
mais 4 (quatro) diretores, todos nomeados pelo Presidente da República. (negritei)
Em outras palavras e da leitura do dispositivo acima, com o advento da LC n. 124, de 3 de
janeiro de 2007, que instituiu (recriou), na forma do art. 43 da CF, a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, a competência para aplicar "sanções", no caso,
cancelamento de "incentivos fiscais", seria da Diretoria Colegiada, presidida pelo Superintendente da Sudam e composta por mais quatro diretores, nomeados pelo Presidente da
República, o que não ocorreu no caso em testilha.
Assim, neste juízo de delibação, tenho que o ato administrativo levado a efeito pelo Sr. Joaquim
Batista de Araújo - Diretor do Departamento de Gestão dos Fundos de Investimentos - DGFI,
do Ministério da Integração Nacional -, consistente na edição da Resolução n. 77, de 20 de
outubro de 2009, que cancelou o projeto financeiro da empresa FRIAMA, padece, à primeira
vista, de vício insanável, posto que assinado por autoridade absolutamente incompetente para
a prática do ato, em total desacordo com o art. 11, XII, da LC n. 124/2007.
É cediço que a competência para a prática de determinado ato decorre sempre de lei e é
inderrogável, podendo, desde que não se trate de competência exclusiva, ser objeto de avocação ou de delegação, sendo esta prevista no art. 13, III, da Lei n. 9784/99, hipóteses não
aplicadas no caso em comento, por inexistir autorização legal para tanto.
Registre-se, por necessário, que a legislação na qual a autoridade administrativa se estribou
para a decisão final de cancelamento dos "incentivos fiscais' (Portaria n. 639, de 04 de abril de
2007; Decreto Presidencial n. 5.847, de 14 de julho de 2006; Portaria n. 436, de 28 de fevereiro
de 2007; e Portaria n. 515, de 07 de março de 2007) não prevê a possibilidade de delegação,
nem de avocação do ato administrativo.
Ademais, em matéria de competência, a autoridade administrativa está submetida ao princípio
da legalidade (Constituição Federal, art. 37, caput), porquanto se trata de elemento vinculado
do ato administrativo.
A propósito, Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo Brasileiro, 25ª Ed. Malheiros Editoras,
p. 141), assevera:
"A competência administrativa, sendo um requisito de ordem pública, é intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados. Pode, entretanto, ser delegada e avocada, desde
que o permitam as normas reguladoras da Administração. Sem que a lei faculte essa deslocação de função não é possível a modificação discricionária da competência, porque ela é
elemento vinculado de todo ato administrativo, e, pois, insuscetível de ser fixada ou alterada ao
nuto do administrador e ao arrepio da lei."
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANVISA. LEI N. 6.437/77. EMPRESA DE
AVIAÇÃO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA COLÔMBIA PARA O BRASIL SEM O
ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. CONTRADITÓRIO. NOTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DIRETOR DA AUTARQUIA. VIOLAÇÃO AO ART. 13 DA
LEI N. 9.784/99.
1. Há previsão legal da autuação realizada pela fiscalização da autarquia, pois a conduta da
impetrante, empresa de aviação civil, de transportar passageiro da Colômbia para o Brasil sem
o atestado de vacinação contra a febre amarela (item 1, inciso I, da Portaria n. 28/93 da
ANVISA) configura infração sanitária sujeita a multa e outras penalidades, com previsão no art.
10, inciso XXIII, da Lei n. 6.437/77.
2. A própria impetrante junta documento comprovando autuação e sua notificação para defesa,
que não foi exercitada no tempo e modo. Contraditório oportunizado.
3. O ato de delegação de competência ao Diretor LUÍS CARLOS WANDERLEY LIMA para
julgar recursos administrativos contra decisões finais da Gerência de Consultoria e Contencioso
Administrativo-Sanitário da Procuradoria da ANVISA, em processos administrativo-sanitários
nos termos da Lei n. 6.437/77, por meio da Portaria n. 275 da ANVISA, amparado pelo Decreto
n. 3.029/99, fere o art. 13 da Lei n. 9.784/99 (Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal), norma de hierarquia superior, que dispõe não ser objeto de
delegação a decisão de recursos administrativos.
4. Apelação parcialmente provida para declarar a nulidade da decisão administrativa que julgou
o recurso administrativo interposto pela impetrante, eis que proferida por autoridade incompetente.(MAS n. 2003.34.00.009514-3/DF, Relator Desembargador Federal Leomar Barros
Amorim de Sousa, Juiz Federal Cleberson José Rocha (Conv.), 8ª Turma, decisão: 10/11/2009,
publicada no e-DJF1 de 04/12/2009, p. 760)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500682

DECISÃO
Processo recebido no plantão judicial de 23/08/2014, às 15:05h.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Real Bebidas da Amazônia Ltda, com pedido
de antecipação da tutela recursal, contra decisão da Juíza Federal da 5ª Vara da Seção
Judiciária do Amazonas, Jaiza Maria Pinto Fraxe, que deixou para examinar após a citação da
ré (ora agravada) o pedido liminar requerido nos autos da Ação Cautelar Inominada n.
0011422-19.2014.4.01, que tem por objetivo a suspensão de débito fiscal e expedição de CND
(ou CPEN).
Sustenta a agravante, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado que explora a
atividade de industrialização de bebidas no Estado do Amazonas, tendo como objeto principal
a fabricação de refrigerantes. Afirma que necessita realizar urgentemente a renovação do
cadastro perante à SUFRAMA, uma vez que sua validade cadastral venceu em 13/08/2014 e
que o referido recadastramento é extremamente importante, principalmente, para poder usufruir
dos incentivos fiscais, os quais são essenciais para sua operação. Mas para isso, torna-se
imprescindível obter certidão negativa de débito de tributos federais e da dívida ativa da União,
uma vez que as outras certidões ela já possui.
Contudo, esclarece que, segundo relatório emitido pela RFB, consta seu nome em débitos
referentes a PIS e COFINS no período de apuração ano base/exercício 2008, 2009 e 2010,
inscrições nºs 21.07.13.000212-47 e 21.6.13.000873-64, os quais impedem a emissão de
CND.
Alega que os referidos débitos, em quase sua totalidade, são oriundos de receitas decorrentes
de vendas de mercadorias de origem nacional efetuadas dentro da Zona Franca de Manaus,
sendo esses inexigíveis, conforme remansosa jurisprudência do STJ.
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De outra parte, é sempre cabível o redirecionamento da execução fiscal em relação ao sócio
que exercia a administração da empresa ao tempo da dissolução irregular da sociedade, ainda
que não estivesse na gerência ao tempo do fato gerador do tributo, tendo em vista que a
responsabilidade pessoal do administrador não decorre da simples falta de pagamento do
débito tributário ( Súmula 430/STJ), mas da própria dissolução irregular, que não pode ser
imputada, em princípio, àquele que já não era gerente quando de sua ocorrência. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1375899/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013.
Em relação ao sócio que estava na administração/gerência da empresa quando da ocorrência
do fato gerador da tributação, mas não no momento de sua dissolução irregular, a jurisprudência do colendo STJ admite o chamamento para a lide executiva se seu nome faz parte
da CDA (aí somente na via dos embargos à execução poderá haver sua exclusão - ônus da
prova da parte executada) ou se comprovada, pela Fazenda Pública, sua responsabilidade, à
época do fato gerador do débito exequendo, decorrente de excesso de poderes, infração à lei
ou contra o estatuto, conforme dispõe o art. 135 do CTN. No ponto, a Primeira Seção da
instância superior firmou orientação no sentido de que o redirecionamento, na hipótese de
dissolução irregular da sociedade, pressupõe, em princípio, a permanência do sócio na administração da empresa ao tempo da ocorrência da dissolução irregular (EAg 1.105.993/RJ,
Rel. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1.2.2011). Na mesma
diretriz: AgRg no AREsp 55.617/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 03/05/2013 e AgRg no AREsp 220.735/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe
16/10/2012.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO.
SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI
OU CONTRA O ESTATUTO À ÉPOCA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. "A presunção de dissolução irregular da sociedade empresária, conquanto fato autorizador
do redirecionamento da execução fiscal à luz do que preceitua a Súmula n. 435 do STJ, não
serve para alcançar ex-sócios, que não mais compunham o quadro social à época da dissolução irregular e que não constam como co-responsáveis da certidão de dívida ativa, salvo
se comprovada sua responsabilidade, à época do fato gerador do débito exequendo, decorrente de excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, conforme dispõe o art. 135
do CTN. Precedentes: EREsp 100.739/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ
28/02/2000; EAg 1.105.993/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe
01/02/2011; REsp 824.503/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 13.8.2008;
REsp 728.461/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 19/12/2005" (AgRg
no Ag 1.346.462/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/05/2011).
2. In casu, o Tribunal de origem consignou de forma expressa que: "quanto aos ex-sócios, ante
o tempo decorrido, somado ao fato de que não mais integravam a sociedade como também em
razão da agravante não ter trazido indícios de que à época do fato gerador da obrigação
tributária agiram com excesso de poderes ou infração de lei, entendo incabível a inclusão no
pólo passivo da execução fiscal." 3. Para rever os fundamentos do Tribunal a quo é necessário
o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido. negritei.
(AgRg no AREsp 261.019/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO E DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO DE MODO ADEQUADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ÓBICE
DA SÚMULA 283/STF (POR ANALOGIA). EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO
SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF, por analogia).
4. A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução
foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele
incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas

Assim, requer a concessão da tutela recursal para que seja determinada à agravada que se
abstenha de exigir nas inscrições retromencionadas débitos referentes ao PIS e COFINS sobre
as receitas decorrentes da venda de mercadorias de origem nacional efetuadas dentro da ZFM;
e, ainda, a expedição de certidões negativas de débitos de tributos federais e da dívida ativa da
União, sem que tenha que recolher os citados débitos de PIS e COFINS sobre as receitas
dessas mercadorias vendidas.
Decido.
Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, não restou demonstrada, a meu sentir,
a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, pois, a decisão impugnada
sequer apreciou a liminar, uma vez que a magistrada deixou para examinar o pedido após a
citação da ré. Portanto, não há o que se suspender já que nada foi concedido ou indeferido
pelo juízo a quo por meio do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC).
Assim, não houve comprovação de risco de lesão grave ou de difícil reparação. Tanto isso é
verdade que a própria agravante esclareceu que sua validade cadastral vencera no último dia
13 de agosto, mas só interpôs a referida ação cautelar inominada dia 22 de agosto. E embora
a recorrente tenha mencionado a possibilidade de adesão ao Refis com prazo final para
segunda-feira, 25/08/2014, ela ainda necessita fazer o recadastramento junto à SUFRAMA.
Nesse contexto, incabível a concessão de efeito suspensivo in casu, pois ausentes os pressupostos de deferimento da medida postulada, nos termos do art. 558, do CPC.
INDEFIRO o pedido.
Intime-se.
Distribua-se na primeira hora do expediente (25/08/2014) e encaminhem-se os autos ao eminente Relator.
Brasília, 23 de agosto de 2014, às 17:45 horas.
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente - No exercício do Plantão
Numeração Única: 301994920144010000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0030199-49.2014.4.01.0000/AM
Processo na Origem: 114221920144013200
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: REAL BEBIDAS DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
: PRISCILA LIMA MONTEIRO E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0039513-19.2014.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 224663120114013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: NINA RUTH DE OLIVEIRA LOPES
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL impugnando
decisão que indeferiu o redirecionamento da execução contra a sócia-gerente NINA RUTH DE
OLIVEIRA LOPES, por entender que "...não exercia a função de gerente à época do fato
gerador da obrigação (apesar de exercê-la no período da dissolução irregular)".
2) Após acirrada divergência jurisprudencial, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento no sentido da legitimidade do redirecionamento da execução quando presumida
a dissolução irregular de empresa, através da Súmula 435, que possui a seguinte redação:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente".
Nesse diapasão, a certidão do oficial de justiça que atesta que a pessoa jurídica não mais
funciona em seu domicílio fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal. Incidência da Súmula 435 do STJ. (AgRg no AgRg no REsp
1359800/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/08/2013, DJe 26/08/2013 e AgRg no AREsp 38.512/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 24/10/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500683
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no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos" (REsp 1.104.900/ES, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda,
DJe de 1º.4.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), sendo que "a presunção de legitimidade assegurada à
CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de
sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução" (REsp 1.110.925/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do
CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ).
5. Agravo regimental não provido. negritei.
(AgRg no AREsp 357.288/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).
Na hipótese vertente, a parte agravada estava na administração/gerência da empresa desde
16/02/2005 (fl.75), bem como, no momento de sua dissolução irregular ocorrida em 28/11/2011 (fl.34).
3) Assim sendo, dou provimento ao agravo de instrumento (art. 557, CPC c/c o art. 29 do RI).
Int. Dil. legais.
Brasília/DF, 28 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0040304-85.2014.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 92056720094013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO CASAGRANDE
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL impugnando
decisão que indeferiu o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente CARLOS
EDUARDO CASAGRANDE, por entender que "...não exercia a função de gerente à época do
fato gerador da obrigação (apesar de exercê-la no período da dissolução irregular)".
2) Após acirrada divergência jurisprudencial, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento no sentido da legitimidade do redirecionamento da execução quando presumida
a dissolução irregular de empresa, através da Súmula 435, que possui a seguinte redação:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente".
Nesse diapasão, a certidão do oficial de justiça que atesta que a pessoa jurídica não mais
funciona em seu domicílio fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal. Incidência da Súmula 435 do STJ. (AgRg no AgRg no REsp
1359800/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/08/2013, DJe 26/08/2013 e AgRg no AREsp 38.512/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 24/10/2011).
De outra parte, é sempre cabível o redirecionamento da execução fiscal em relação ao sócio
que exercia a administração da empresa ao tempo da dissolução irregular da sociedade, ainda
que não estivesse na gerência ao tempo do fato gerador do tributo, tendo em vista que a
responsabilidade pessoal do administrador não decorre da simples falta de pagamento do
débito tributário ( Súmula 430/STJ), mas da própria dissolução irregular, que não pode ser
imputada, em princípio, àquele que já não era gerente quando de sua ocorrência. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1375899/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013.
Em relação ao sócio que estava na administração/gerência da empresa quando da ocorrência
do fato gerador da tributação, mas não no momento de sua dissolução irregular, a jurisprudência do colendo STJ admite o chamamento para a lide executiva se seu nome faz parte
da CDA (aí somente na via dos embargos à execução poderá haver sua exclusão - ônus da
prova da parte executada) ou se comprovada, pela Fazenda Pública, sua responsabilidade, à
época do fato gerador do débito exequendo, decorrente de excesso de poderes, infração à lei
ou contra o estatuto, conforme dispõe o art. 135 do CTN. No ponto, a Primeira Seção da
instância superior firmou orientação no sentido de que o redirecionamento, na hipótese de
dissolução irregular da sociedade, pressupõe, em princípio, a permanência do sócio na administração da empresa ao tempo da ocorrência da dissolução irregular (EAg 1.105.993/RJ,
Rel. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1.2.2011). Na mesma
diretriz: AgRg no AREsp 55.617/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 03/05/2013 e AgRg no AREsp 220.735/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe
16/10/2012.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500684

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO.
SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI
OU CONTRA O ESTATUTO À ÉPOCA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. "A presunção de dissolução irregular da sociedade empresária, conquanto fato autorizador
do redirecionamento da execução fiscal à luz do que preceitua a Súmula n. 435 do STJ, não
serve para alcançar ex-sócios, que não mais compunham o quadro social à época da dissolução irregular e que não constam como co-responsáveis da certidão de dívida ativa, salvo
se comprovada sua responsabilidade, à época do fato gerador do débito exequendo, decorrente de excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, conforme dispõe o art. 135
do CTN. Precedentes: EREsp 100.739/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ
28/02/2000; EAg 1.105.993/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe
01/02/2011; REsp 824.503/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 13.8.2008;
REsp 728.461/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 19/12/2005" (AgRg
no Ag 1.346.462/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/05/2011).
2. In casu, o Tribunal de origem consignou de forma expressa que: "quanto aos ex-sócios, ante
o tempo decorrido, somado ao fato de que não mais integravam a sociedade como também em
razão da agravante não ter trazido indícios de que à época do fato gerador da obrigação
tributária agiram com excesso de poderes ou infração de lei, entendo incabível a inclusão no
pólo passivo da execução fiscal." 3. Para rever os fundamentos do Tribunal a quo é necessário
o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido. negritei.
(AgRg no AREsp 261.019/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO E DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO DE MODO ADEQUADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ÓBICE
DA SÚMULA 283/STF (POR ANALOGIA). EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO
SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF, por analogia).
4. A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução
foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele
incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas
no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos" (REsp 1.104.900/ES, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda,
DJe de 1º.4.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), sendo que "a presunção de legitimidade assegurada à
CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de
sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução" (REsp 1.110.925/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do
CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ).
5. Agravo regimental não provido. negritei.
(AgRg no AREsp 357.288/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).
Na hipótese vertente, a parte agravada estava na administração/gerência da empresa desde
19/01/2001 (fl.115v), bem como, no momento de sua dissolução irregular ocorrida em
15/10/2010 (fl.68).
3) Assim sendo, dou provimento ao agravo de instrumento (art. 557, CPC c/c o art. 29 do
RI).
Int. Dil. legais.
Brasília/DF, 28 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
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Numeração Única: 455583920144010000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0045558-39.2014.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 130434220144013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: MARCIA TEREZA RANGEL OLIVEIRA
ADVOGADO
: LARA RANGEL OLIVEIRA E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0047613-60.2014.4.01.0000/RO
Processo na Origem: 154314520114014100
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: REALNORTE TRANSPORTES S/A
AGRAVADO
: VANIA TAIS PINHEIRO
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047934-95.2014.4.01.0000/DF
Processo Orig.: 0036192-58.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: SOTREQ S/A
ADVOGADO
: LEONARDO MUSSI DA SILVA E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048464-02.2014.4.01.0000/BA
Processo Orig.: 0004559-82.2007.4.01.3300
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ADONISIO SAMPAIO PINTO
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DE CARVALHO
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação dos sócios-administradores PAULO
SÉRGIO DE CARVALHO GAGLIANO e ADONISIO SAMPAIO PINTO, datado de 13 JUN 2014
(fl. 90), pelo MM. Juiz Federal FÁBIO RAMIRO, da 24ª Vara/BA, nos autos da EF que ajuizou
contra PMG ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA., para cobrança de IRPJ, PIS-Faturamento,
COFINS e CSLL (2004), no valor de R$50.786,37.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500685

2. S. Exa. entendeu não comprovadas as hipóteses do art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 AGO 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de PAULO SÉRGIO DE CARVALHO GAGLIANO e ADONISIO SAMPAIO PINTO.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0048682-30.2014.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 24418420044013803
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ESTRELA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVADO
: LEON DENIZ FIGUEIRA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília - DF, 01 de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
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AGRAVO DE INSTRUMENTO 0048834-78.2014.4.01.0000/PA
Processo na Origem: 7292220054013901
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: VALDEINA ABREU DA SILVA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: SIMONE MARCAL DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília - DF, 01 de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020696-52.2014.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 0086459-14.2010.8.13.0035
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
APELANTE
: ALESSANDRA VANESSA CANTALOGO
ADVOGADO
: MARCIO VIEIRA QUERCIA
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
DESISTÊNCIA DO RECURSO - HOMOLOGAÇÃO.
1- Trata-se de apelação de sentença (fls.58/60, proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara
Cível da Comarca de Araguari-MG, que julgou improcedentes os embargos de terceiro, nos
termos do art. 269, I, do CPC.
2- Por petição de f.86/7, a apelante-embargante requer a homologação da desistência do
recurso.
//
3- Ante a manifestação de f. 86/7, HOMOLOGO a desistência do recurso. Certifique-se o
trânsito em julgado da sentença.
Publique-se. Oportunamente, baixem à Vara de origem.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO

CLAUDIA ADRIANA FERRAO DIAS
NAYARA MARQUES LIBOREIRO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043333-85.2010.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0004159-12.2010.4.01.3802

:
:
:
:

RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
FLORIANO MISSON
JOSE ROBERTO DA ROCHA CATUTA
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046870-89.2010.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0004128-89.2010.4.01.3802
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
JOSE MERGACO DA SILVA
KAMILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
SANDRA APARECIDA BORGES ARAUJO
ANA CLAUDIA DE COUTINHO
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0055786-15.2010.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0002110-74.2010.4.01.3809

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0037762-36.2010.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0005529-23.2010.4.01.3803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: RONALDO REZENDE FRANCO
ADVOGADO
: DANIEL CAVALCANTI DANTAS
ADVOGADO
: CASSIO MARTINS FATURETO
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043294-88.2010.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0002542-84.2010.4.01.3812
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: LEONARDO MOREIRA LEAL
ADVOGADO
: VALERIA REGINA FERRAO E FERREIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500686

ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR
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DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
EDUARDO JUNQUEIRA NOGUEIRA E OUTROS(AS)
ROBERTA MENEZES FIGUEIREDO
VANIA ALVES DE FIGUEIREDO LESSA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0065718-27.2010.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0006159-82.2010.4.01.3802
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: KEFREN CORDEIRO PIRES
ADVOGADO
: CLOVIS DOMICIANO
ADVOGADO
: KELLSANNY MAKEY BARROS DE OLIVEIRA
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0066033-55.2010.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0003585-04.2010.4.01.3603
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: VALDECIR ANGELO MARIANI
ADVOGADO
: ADRIANE MARCON
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0066925-61.2010.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0003886-48.2010.4.01.3603
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ADEMAR ALBERTO
ADVOGADO
: JANAINA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO
ADVOGADO
: ADRIANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANA PAULA DE CASTRO SANDY
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0073040-98.2010.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0003925-45.2010.4.01.3603
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: ADRIANO MARCELO NORA
ADVOGADO
: SERGIO HEMING
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER

DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0058152-27.2010.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0007743-75.2010.4.01.4000
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JANIR ANTONIO DEZORDI
ADVOGADO
: JAIME RICARDO RAUPP
ADVOGADO
: PATRICIA C. CECCATO BARILI
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0058458-93.2010.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0003086-90.2010.4.01.3806
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JOSE LEAL DE MAGALHAES
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE RABELO DA SILVEIRA
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0065704-43.2010.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0004021-60.2010.4.01.3603
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: HENRIQUE TAVARES MARTUCCI
ADVOGADO
: MIGUEL TAVARES MARTUCCI
ADVOGADO
: GUSTAVO ZANELLA FURLANETTI
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500687
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DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0006868-43.2011.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0013832-26.2010.4.01.3803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: ALUISIO ROSA FARIA
ADVOGADO
: DENISE COIMBRA CINTRA
ADVOGADO
: ANTONIO THALES GOUVEA RUSSO
ADVOGADO
: MARLO RUSSO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0033004-77.2011.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0002676-32.2010.4.01.3806
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: TOMIO FUKUDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: CLEBER JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: ARTHUR DO VALE RAMOS ARANTES REZENDE
ADVOGADO
: CHRISTINA RODRIGUES CALAZANS
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO RESENDE REIS
ADVOGADO
: RAFAEL VINICIUS NORMANDIA CRUZ
ADVOGADO
: SILVIA BATISTA ANDRADE
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0034610-43.2011.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0006206-53.2010.4.01.3803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: MANOEL FRANCISCO MENDES
ADVOGADO
: FELIPE FAGUNDES CANDIDO
ADVOGADO
: RONAN CARDOSO NAVES NETO
ADVOGADO
: ANA PAULA DE SOUZA CUNHA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500688

DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0055865-57.2011.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0007322-97.2010.4.01.3802
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: MARCELO OLIVEIRA BARCELOS FILHO
ADVOGADO
: HELOISA FRANCO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: LUCILLA MARIA MANNA NUNES DA SILVA
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0056576-62.2011.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0003909-76.2010.4.01.3802
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CICERO RICARDO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: CLOVIS DOMICIANO
ADVOGADO
: KELLSANNY MAKEY BARROS DE OLIVEIRA
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0009177-03.2012.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0007646-84.1996.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS DE ANDRADE AYRES E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM GONCALVES
DECISÃO
HOMOLOGO, nos termos do art. 501 do CPC, o pedido de desistência do presente agravo de
instrumento - formulado pela agravante Caixa Econômica Federal - para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.
Int.Dil.Legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
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A jurisprudência do eg. STJ encontra-se pacificada no sentido de que "Perde objeto o recurso
relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa ou
implicitamente, a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou de
extinção do processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou
parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em
qualquer dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de
impedir o cumprimento da sentença superveniente". (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005).
Ademais, "a superveniência da sentença de mérito no mandado de segurança possui a força
de afastar qualquer discussão acerca da liminar que a precedeu; circunstância a tornar prejudicados os recursos contra a decisão interlocutória" (AgRg nos EmbDecl no REsp nº
658.436PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJ/I de 27/09/2007, pág. 248).
Ainda sobre o tema, a recente jurisprudência da eg. Sétima Turma firmou-se no seguinte
sentido:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - LIMINAR - AGRAVO REGIMENTAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na demanda matriz,
opera-se a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra deferimento ou indeferimento de liminar ou de tutela antecipada. Verificada a perda de objeto, não mais se
constata o interesse de agir por parte do recorrente, considerando-se, assim, prejudicados os
recursos interpostos da decisão liminar ou de antecipação anteriormente lavrada (AGEDAG
200902192470, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA,
08/02/2011; AG e EDRESP 200902034983, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA
TURMA, 09/11/2010).
2. Em suma, "as medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, objetivam
ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento
tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AGA
201001116088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 03/02/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo regimental julgado prejudicado.
(AGA 0004246-25.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv.
Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.239 de 01/07/2011).
Consoante pesquisa em movimentação processual foi prolatada sentença nos autos originários
(Ação nº 50779-56.2012.4.01.3400).
3) Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento por manifesta perda
de objeto, nos termos do art. 557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do
RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0073422-23.2012.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0044768-11.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: CAVIGLIA E CIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO BELTRAO
ADVOGADO
: PRISCILLA AUGUSTA DA SILVA
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - CREA/DF
PROCURADOR
: FERNANDA GURGEL NOGUEIRA
PROCURADOR
: FERNANDO RODRIGUES FIGUEIREDO
PROCURADOR
: ANA CAROLINA CARVALHO FERNANDES
PROCURADOR
: HELENA DE FATIMA OLIVEIRA
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1- CAVIGLIA E CIA LTDA. pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela, nos autos
da AO n. 447-6811.2012.4.01.3400, por ela ajuizada contra o CREA-DF, objetivando anulação
dos autos de infração n. 0011RFS2012BI e 0159RFS2012BI (exigência de anotação de responsabilidade técnica, sem que haja a execução de serviços de engenharia, arquitetura e/ou
engenharia).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0027037-17.2012.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0017548-38.2012.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: DOMINGOS E SOUZA SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BRUNETTI
ADVOGADO
: PATRICIA KELLY OVIDIO SANCHO
ADVOGADO
: HERMINIO SANCHES FILHO
ADVOGADO
: ANTONINHO FERREIRA DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA VALERO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO PAULUCCI
ADVOGADO
: JOSE ALEXANDRE MORELLI
ADVOGADO
: FABIO HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIELE LAUER MURTA
ADVOGADO
: MARIANA PASCON SCRIVANTE GALLI
ADVOGADO
: RAFAEL ROVERI MOLINA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
2) A jurisprudência do eg. STJ encontra-se pacificada no sentido de que "Perde objeto o
recurso relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa
ou implicitamente, a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou
de extinção do processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou
parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em
qualquer dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de
impedir o cumprimento da sentença superveniente". (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005).
Consoante pesquisa em movimentação processual foi prolatada sentença nos autos originários
(Ação 17548-39.2012.4.01.3400).
3) Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento por manifesta perda
de objeto, nos termos do art. 557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do
RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0072392-50.2012.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0050779-56.2012.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: UNIMED PETROPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BRUNETTI
ADVOGADO
: PATRICIA KELLY OVIDIO SANCHO
ADVOGADO
: HERMINIO SANCHES FILHO
ADVOGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA VALERO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO PAULUCCI
ADVOGADO
: JOSE ALEXANDRE MORELLI
ADVOGADO
: CHRISTIANE UMEKITA DE FREITAS HENRIQUE
ADVOGADO
: DANIELE LAUER MURTA
ADVOGADO
: JOYCE DAVID PANDIM
ADVOGADO
: ÚRSULA LYRIO DO VALLE SIQUEIRA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED PETROPÓLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO impugnando decisão que indeferiu pedido de antecipação
dos efeitos da tutela requerida com vistas a obter "...a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário representados pelas CDA's de nºs 70 7 12 003059-61 (PIS) e 70 6 12 009677-70
(COFINS) , objeto do PA nº 1073572284/2012-26".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500689

689

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
2- Consoante movimentação processual, em 17 MAR 2014, foi proferida sentença nos autos da
AO n. 447-6811.2012.4.01.3400, julgando improcedente o pedido, circunstância que induz a
perda do objeto do AI.
//
3- Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4- Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0078233-26.2012.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0057302-84.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: BRICK CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE CASTRO NOGUEIRA
ADVOGADO
: SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1- BRICK CONSTRUTORA LTDA. pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela,
nos autos da AO n. 57302-84.2012.4.01.3400, por ela ajuizada contra a FN, objetivando a
permanência no PAES (Lei n. 10.684/2003).
2- Consoante movimentação processual, em 20 FEV 2014, foi proferida sentença nos autos da
AO n. 57302-84.2012.4.01.3400, julgando improcedente o pedido, circunstância que induz a
perda do objeto do AI.
//
3- Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4- Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0010390-10.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 362020183426
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: SIDNEY BASILIO
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão que "(...) indeferiu o pedido ao argumento de que a citação do coobrigado ocorreu posteriormente à alienação do imóvel" ,
sendo certo que "(...) a Fazenda Nacional requereu às fls. 112/115 fosse reconhecida a alienação em fraude à execução, tornando-a ineficaz".
Às fls. retro, foi noticiado que o MM. Juiz a quo proferiu decisão reconsiderando aquela objeto
do presente incidente recursal. Veja-se a parte dispositiva: "Ante o exposto, reconsidero a
decisão de fl. 120 e declaro a ineficácia da alienação do imóvel descrito na certidão do ofício
imobiliário de fl. 116/118".
Manifesta, pois, a perda de objeto. À título ilustrativo, confira-se o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETRATAÇÃO, PELO JUÍZO A QUO,
DA DECISÃO AGRAVADA - PERDA DE OBJETO.
1. In casu, tendo o Juízo a quo reconsiderado a decisão que deu origem ao presente agravo
de instrumento, configurou-se a respectiva perda objeto. (AG 200501000584424, DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, TRF1 - SEGUNDA TURMA,
15/07/2010).
2. "Nos termos do art. 529 do CPC, ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento quando
o Magistrado de 1ª Instância informa que, em juízo de retratação, revogou inteiramente a
decisão agravada." (AG 2009.01.00.017711-5/PA, Rel. Desembargadora Federal Ângela catão,
Conv. Juiz Federal Miguel Angelo De Alvarenga Lopes (conv.), Primeira Turma, e-DJF1 p.38 de
24/05/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo regimental não provido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500690

(AGA 2008.01.00.030241-2/MG, JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.),
SÉTIMA TURMA, E-DJF1 P.214 DE 29/07/2011).
Assim sendo, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013052-44.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0011066-29.2012.4.01.3803
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CLAUDIO MARCIO ANTUNES
ADVOGADO
: SERGIO MUNIZ SIQUEIRA
ADVOGADO
: MAURIDES DE ANDRADE PALIS
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1- A FN pede a reforma da antecipação de tutela, nos autos da AO n. 1106629.2012.4.01.3803, contra ela ajuizada por CLAUDIO MARCIO ANTUNES, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo não pagamento de IR sobre seus
rendimentos, erroneamente informados em sua declaração referente ao exercício 2005.
2- Consoante movimentação processual, em 28 MAI 2013, foi proferida sentença nos autos da
AO n. 11066-29.2012.4.01.3803, julgando procedente o pedido, circunstância que induz a
perda do objeto do AI.
//
3- Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4- Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0014682-38.2013.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0000060-06.2013.4.01.3604
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: GABRIEL LUIZ BORTOLINI
ADVOGADO
: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
ADVOGADO
: DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI
DECISÃO
Consultando o sistema processual desta Corte, observo que o processo foi julgado, o que
evidencia a perda de objeto do presente recurso.
Nestes termos, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do disposto no art. 557, caput
do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0015155-24.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0049232-42.2012.4.01.3800
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: TECNITUR - MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA
ADVOGADO
: FABIANA DA SILVA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
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TIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o
texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a
venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e
VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis
nº 8.540/92 e nº 9.528/97. Aplicação de leis no tempo - considerações.
(RE 363852, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010, DJe-071
DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-04 PP-00701).
Avançando no entendimento, o STF declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos
efeitos, o art. 1º da Lei 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do
CPC. Vejamos:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA LEI 8.540/1992.
INCONSTITUCIONALIDADE.
I - Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor
rural seja empregador.
II - Necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a
seguridade social.
III - RE conhecido e provido para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei
8.540/1992, aplicando-se aos casos semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.
(RE 596177, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, publicação 29/08/2011).
Entendo que, quanto ao segurado especial, o art. 195, § 8º, da Constituição Federal, já
autorizava a instituição de contribuição sobre a comercialização da produção rural, pois este
não poderia ter empregados permanentes e o tributo tinha como finalidade beneficiar o próprio
contribuinte e sua família. Portanto, não haveria, nesta hipótese, necessidade de lei complementar.
Em relação ao produtor rural pessoa física, que não seja segurado especial, a situação é
diversa. Inexistindo previsão constitucional anteriormente à Emenda nº 20/98, haveria a necessidade de edição de lei complementar para a instituição de contribuição sobre a comercialização da produção rural, o que não ocorreu. Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 363.852/MG, ressaltando que o produto da comercialização do produto
rural do empregador rural pessoa física (não segurado especial) não coincide com o conceito
de faturamento.
Segundo a referida decisão do STF, a autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física
somente surgiu com a Emenda Constitucional nº 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b,
CF/88).
Posteriormente, adveio a Lei nº 10.256/2001, que pretendeu reinstituir a contribuição, com a
alteração do art. 25 da Lei 8.212/91. O texto é o seguinte:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de
que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na
alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
(Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada pela
Lei nº 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento
das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
No entanto, a Lei nº 10.256/2001 alterou apenas o caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91,
mantendo o texto anterior dos incisos, os quais previam a contribuição com base em percentual
da comercialização da produção. Por tal motivo, esta 7ª Turma firmou o entendimento de que
o vício se manteve, não havendo "constitucionalização" da contribuição anteriormente prevista,
declarando que o segurado especial referido no inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212/91, o
empregador rural e, por consequência, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estão
desobrigados da retenção e do recolhimento da contribuição social, incidente sobre a receita
bruta da comercialização da sua produção rural (FUNRURAL), até que lei complementar
superveniente a substitua.
Cumpre observar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 363.852, a inconstitucionalidade dos dispositivos em exame não está fundamentada somente na necessidade de
lei complementar para a criação de nova exação, o que seria um vício formal. Conforme o STF,
também houve ofensa aos princípios da isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, também, de vício material na Lei nº 10.256/2001.
O entendimento desta 7ª Turma é sólido sobre a matéria, como se pode conferir nos seguintes
julgados:

DECISÃO n.º 127/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
49232-42.2012.4.01.3800 que ajuizou contra a FN, para parcelar seus débitos.
2. Consoante andamento processual, em 31 MAR 2014, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente o pedido. Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0023290-25.2013.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0013241-77.2013.4.01.3700
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: SOMAR SOCIEDADE MARANHENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
ADVOGADO
: EZEQUIAS NUNES LEITE BAPTISTA
ADVOGADO
: VALDEMIR PESSOA PRAZERES
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO n.º 124/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
13241-77.2013.4.01.3700 que ajuizou contra a FN, para parcelar seus débitos.
2. Consoante andamento processual, em 25 MAR 2014, foi proferida sentença de improcedência do pedido. Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0023509-38.2013.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0017180-92.2013.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA ZANQUET
ADVOGADO
: RAQUEL OTILIA DE CARVALHO
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES
ADVOGADO
: LUCAS SAHAO TURQUINO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Zanquet em face da decisão que
determinou o depósito judicial das contribuições previstas n o artigo 25 da Lei n. 8.212/91,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural da agravada.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a inconstitucionalidade da contribuição
prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com
as redações decorrentes das Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97, entendendo que não havia
autorização constitucional antes da Emenda nº 20/98. Vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a que
chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor doutrina - José Carlos Barbosa Moreira
-, em provimento ou desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS
- PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI Nº 8.212/91 - AREste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500691
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TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PRODUÇÃO RURAL - ART. 1º DA LEI 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF) LEI 10.256/2001 (C/C EC 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO" - PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE: LEGITIMIDADE ATIVA - RESTITUIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
PROVAS DE NÃO REPASSE (ART. 166/CTN).
1- Salvo as exceções dos §§ 2º e 3º do art. 475/CPC, sempre cabível a remessa oficial, que se
pode tomar por interposta quando se tratar de decisão contrária a ente público, para o exame
do mérito, aferir consectários ou, ainda, quando não for possível atribuir o valor exato à
causa.
2- O STF (RE 596.177-RS), sob o signo do art. 543-B do CPC, o que agrega ao precedente
especial força vinculativa que impõe ou muito aconselha sua adoção em casos análogos (por
culto à celeridade, à eficiência e à uniformidade interpretativa da CF/88), declarou, sem modulação temporal dos efeitos, inconstitucional o art. 1º da Lei 8.540/92, que alterou a redação
dos artigos 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV, da Lei 8.212/91, instituindo contribuição a cargo do
empregador rural, pessoa física, sobre receita bruta proveniente da venda de sua produção,
entendendo-se ocorrida ofensa aos princípios da eqüidade, da isonomia e da legalidade tributária e ocorrida bitributação, ausente, ainda, a necessária lei complementar; a T7/TRF1
entende que a Lei 10.256/2001 (c/c EC 20/98) não "constitucionalizou" tal exação anterior.
3- Consoante jurisprudência do STJ, "a pessoa jurídica adquirente de produtos rurais é responsável tributário pelo recolhimento da contribuição para o FUNRURAL sobre a comercialização do produto agrícola, tendo legitimidade tão-somente para discutir a legalidade ou
constitucionalidade da exigência, mas não para pleitear em nome próprio a restituição ou
compensação do tributo, a não ser que atendidos os ditames do art. 166 do CTN". (REsp
961178/RS, T2, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 25/05/2009).
4- Não têm legitimidade para pleitear a repetição do indébito relativo à contribuição previdenciária rural as empresas adquirentes da produção de atividade rural, que, embora tenham
recolhido a contribuição, não comprovaram o ônus econômico, nos termos do art. 166/CTN
(Precedente: STJ, AgRg no Ag 1395082/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 14/06/2011).
5- Apelações da FN e das autoras e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
6- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 22 de outubro de 2013., para publicação do
acórdão.
(AC 0029439-27.2010.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.63 de 30/10/2013)
Nesse sentido, dou provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade das
contribuições previstas n o artigo 25 da Lei n. 8.212/91, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural da agravante, nos termos do art. 557, § 1º"A", do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0024318-28.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0010050-10.2012.4.01.3813
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: FERNANDA GRASIELY LEAL
ADVOGADO
: JEFFERSOM CALILI RIBEIRO
ADVOGADO
: JAMIR CALILI RIBEIRO
ADVOGADO
: LUCAS MARTIN SOARES VIEIRA
ADVOGADO
: SIMONE AMALIA CALILI
ADVOGADO
: EMMANUEL BOTELHO CALILI
ADVOGADO
: MARIA DAS GRACAS MARINHO DA COSTA
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL em face de
decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando que a agravante entregue à autora, no prazo de 15 dias, os bens descritos na ordem de frete n. 839137
e arrolados na Declaração de Bagagem Desacompanhada.
2) A jurisprudência do eg. STJ encontra-se pacificada no sentido de que "Perde objeto o
recurso relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa
ou implicitamente, a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou
de extinção do processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou
parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em
qualquer dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500692

impedir o cumprimento da sentença superveniente". (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005).
Ademais, "a superveniência da sentença de mérito no mandado de segurança possui a força
de afastar qualquer discussão acerca da liminar que a precedeu; circunstância a tornar prejudicados os recursos contra a decisão interlocutória" (AgRg nos EmbDecl no REsp nº
658.436PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJ/I de 27/09/2007, pág. 248).
Ainda sobre o tema, a recente jurisprudência da eg. Sétima Turma firmou-se no seguinte
sentido:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - LIMINAR - AGRAVO REGIMENTAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na demanda matriz,
opera-se a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra deferimento ou indeferimento de liminar ou de tutela antecipada. Verificada a perda de objeto, não mais se
constata o interesse de agir por parte do recorrente, considerando-se, assim, prejudicados os
recursos interpostos da decisão liminar ou de antecipação anteriormente lavrada (AGEDAG
200902192470, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA,
08/02/2011; AG e EDRESP 200902034983, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA
TURMA, 09/11/2010).
2. Em suma, "as medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, objetivam
ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento
tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AGA
201001116088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 03/02/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo regimental julgado prejudicado.
(AGA 0004246-25.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv.
Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.239 de 01/07/2011).
Consoante pesquisa em movimentação processual foi prolatada sentença nos autos originários
(Ação Nº 0010050-10.2012.4.01.3813).
3) Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento por manifesta perda
de objeto, nos termos do art. 557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do
RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0025407-86.2013.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0029396-13.2012.4.01.3500
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: CONQUISTA REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO LOURENÇO DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO LUIS DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
: JULIANA TEIXEIRA
ADVOGADO
: THAIS PAES LEME MOTHE NEDER
ADVOGADO
: VERA NÚBIA ZANDONADI GOMES
ADVOGADO
: LÚCIA MARIA RIBEIRO BARROS
ADVOGADO
: RUSSELE RIBEIRO BARROS
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO n.º 128/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
29396-13.2012.4.01.3500 que ajuizou contra a FN, para parcelar seus débitos.
2. Consoante andamento processual, em 09 SET 2013, foi proferida sentença, julgando improcedente o pedido. Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0033484-84.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0005448-16.2011.4.01.3811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DA SIDERURGICA CAJURUENSE LTDA
ADVOGADO
: VINICIOS LEONCIO
ADVOGADO
: MARIA CLEUSA DE ANDRADE
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO PESSOA VIANNA
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL em face de
decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para determinar à agravante,
pela Receita Federal do Brasil em Divinópolis, a manutenção da autora no REFIS.
2) A jurisprudência do eg. STJ encontra-se pacificada no sentido de que "Perde objeto o
recurso relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa
ou implicitamente, a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou
de extinção do processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou
parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em
qualquer dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de
impedir o cumprimento da sentença superveniente". (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005).
Ademais, "a superveniência da sentença de mérito no mandado de segurança possui a força
de afastar qualquer discussão acerca da liminar que a precedeu; circunstância a tornar prejudicados os recursos contra a decisão interlocutória" (AgRg nos EmbDecl no REsp nº
658.436PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJ/I de 27/09/2007, pág. 248).
Ainda sobre o tema, a recente jurisprudência da eg. Sétima Turma firmou-se no seguinte
sentido:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - LIMINAR - AGRAVO REGIMENTAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na demanda matriz,
opera-se a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra deferimento ou indeferimento de liminar ou de tutela antecipada. Verificada a perda de objeto, não mais se
constata o interesse de agir por parte do recorrente, considerando-se, assim, prejudicados os
recursos interpostos da decisão liminar ou de antecipação anteriormente lavrada (AGEDAG
200902192470, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA,
08/02/2011; AG e EDRESP 200902034983, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA
TURMA, 09/11/2010).
2. Em suma, "as medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, objetivam
ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento
tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AGA
201001116088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 03/02/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo regimental julgado prejudicado.
(AGA 0004246-25.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv.
Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.239 de 01/07/2011).
Consoante pesquisa em movimentação processual foi prolatada sentença nos autos originários
(Ação Nº 0005448-16.2011.4.01.3811).
3) Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento por manifesta perda
de objeto, nos termos do art. 557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do
RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0035435-16.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0003371-94.2012.4.01.3812
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: SIDERURGICA NOROESTE LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500693

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA
LEONARDO VARELLA GIANNETTI
BEATRIZ LIMA SOUZA
MARIA EDUARDA GUIMARAES DE CARVALHO PEREIRA
VORCARO
ADVOGADO
: FREDERICO FERNANDO PEREIRA GOMES
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0036304-76.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0024723-13.2013.4.01.3800
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: ACENDINO CYPRIANO E CIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDREA VIGGIANO GONCALVES
ADVOGADO
: JUANA NOVAIS MACHADO
ADVOGADO
: MAURICIO PELLEGRINO DE SOUZA
ADVOGADO
: IBRAHIM CAMILO EDE CAMPOS
ADVOGADO
: MARIANA DE CARVALHO BACIL
ADVOGADO
: POLLYANNA BORGES LINO ARAUJO
ADVOGADO
: KARINA PINHEIRO DE CASTRO
ADVOGADO
: FERNANDA GUIMARAES CESAR MARQUES
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DNPM
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO n.º 131/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
24723-13.2013.4.01.3800 que ajuizou contra o DNPM, para anular crédito exigido pela autarquia.
2. Consoante andamento processual, em 31 MAR 2014, foi proferida sentença de procedência.
Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0050227-72.2013.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0036811-47.2012.4.01.3500
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO LUIS DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
: JULIANA TEIXEIRA
ADVOGADO
: LÚCIA MARIA RIBEIRO BARROS
ADVOGADO
: RODRIGO LOURENÇO DA SILVA
ADVOGADO
: ROSEMEIRY NEGRE DA SILVA
ADVOGADO
: RUSSELE RIBEIRO BARROS
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO n.º 126/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
36811-47.2012.4.01.3500 que ajuizou contra a FN, para parcelar seus débitos.
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DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SPM - COMERCIAL, IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA - EPP em face de decisão que, em sede de ação de procedimento
ordinário, deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte agravada que se abstenha de levar as mercadorias em referência a leilão ou destruição, sem
prejuízo do prosseguimento do processo administrativo a seu cargo.
2) A jurisprudência do eg. STJ encontra-se pacificada no sentido de que "Perde objeto o
recurso relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa
ou implicitamente, a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou
de extinção do processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou
parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em
qualquer dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de
impedir o cumprimento da sentença superveniente". (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005).
Ademais, "a superveniência da sentença de mérito no mandado de segurança possui a força
de afastar qualquer discussão acerca da liminar que a precedeu; circunstância a tornar prejudicados os recursos contra a decisão interlocutória" (AgRg nos EmbDecl no REsp nº
658.436PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJ/I de 27/09/2007, pág. 248).
Ainda sobre o tema, a recente jurisprudência da eg. Sétima Turma firmou-se no seguinte
sentido:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - LIMINAR - AGRAVO REGIMENTAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na demanda matriz,
opera-se a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra deferimento ou indeferimento de liminar ou de tutela antecipada. Verificada a perda de objeto, não mais se
constata o interesse de agir por parte do recorrente, considerando-se, assim, prejudicados os
recursos interpostos da decisão liminar ou de antecipação anteriormente lavrada (AGEDAG
200902192470, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA,
08/02/2011; AG e EDRESP 200902034983, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA
TURMA, 09/11/2010).
2. Em suma, "as medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, objetivam
ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento
tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AGA
201001116088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 03/02/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo regimental julgado prejudicado.
(AGA 0004246-25.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv.
Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.239 de 01/07/2011).
Consoante pesquisa em movimentação processual foi prolatada sentença nos autos originários
(Ação Nº 0038569-36.2013.4.01.3400).
3) Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento por manifesta perda
de objeto, nos termos do art. 557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do
RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0059138-73.2013.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0043771-98.2012.4.01.3700
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: PEREIRA E CARDOSO LTDA
ADVOGADO
: JOSE LEONILIO DE ALMEIDA NAVA ALVES
ADVOGADO
: MARCO AURELIO BASTOS CAVALCANTI
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEREIRA & CARDOSO LTDA, em face de
decisão que indeferiu o pedido formulado em sede liminar, "vez que, ante as densas informações prestadas pelo Impetrado, a plausibilidade do direito substancial vindicado ficou
drasticamente comprometida".

2. Consoante andamento processual, em 11 FEV 2014, foi proferida sentença, homologando a
desistência da ação. Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0050412-13.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0002216-28.2013.4.01.3810
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG
PROCURADOR
: DENILSON MARCONDES VENANCIO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO n.º 132/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
2216-28.2013.4.01.3810 que ajuizou contra a FN, para anular crédito de PASEP.
2. Consoante andamento processual, em 03 FEV 2014, foi proferida sentença de procedência.
Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0056247-79.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0000229-49.2012.4.01.3823
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: CAETANO MARCIANO DE SOUZA
ADVOGADO
: EDUARDO XAVIER GONÇALVES
ADVOGADO
: ARLINDO SALES BERNARDINO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO n.º 134/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DE LEILÃO JÁ REALIZADO - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da suspensão de leilão na EF n. 22949.2012.4.01.3823.
2. O agravo de instrumento fora protocolizado em 16 SET 2013, recebido em gabinete só em
27 SET 2013, quando os leilões, marcados para serem realizados nos dias 11 e 26 SET 2013,
já haviam sido realizados, impondo a perda de objeto útil deste agravo.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0058849-43.2013.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0038569-36.2013.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: SPM - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- EPP
ADVOGADO
: DANIEL BETTAMIO TESSER
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO ROSSI
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500694
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0060757-38.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0002044-89.2013.4.01.3809
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: CEI MINAS PCH ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: CELIO MARCOS LOPES MACHADO
ADVOGADO
: VICTOR FONTAO REBELO
ADVOGADO
: ALISON MENDES NOGUEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO
ADVOGADO
: DEBORA BENUNES ALMEIDA ASSIS
AGRAVADO
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DECISÃO n.º 125/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
2044-89.213.4.01.3809 que ajuizou contra a União, para afastar a aplicação da Resolução
CNPE n.º 03.
2. Consoante andamento processual, em 05 JUN 2014, foi proferida sentença de procedência
do pedido. Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0064840-97.2013.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0042584-97.2003.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA
ADVOGADO
: FABIO MENDONCA E CASTRO
ADVOGADO
: MARCEL GOULART ALVES SANTOS
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, em face de decisão que indeferiu o pedido liminar que objetivava a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pelas NFLD n° 31.221.449-9 e
31.221.450-2, integrantes da Confissão de Dívida Fiscal n° 317888307.
2) A jurisprudência do eg. STJ encontra-se pacificada no sentido de que "Perde objeto o
recurso relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa
ou implicitamente, a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou
de extinção do processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou
parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em
qualquer dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de
impedir o cumprimento da sentença superveniente". (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005).
Ademais, "a superveniência da sentença de mérito no mandado de segurança possui a força
de afastar qualquer discussão acerca da liminar que a precedeu; circunstância a tornar prejudicados os recursos contra a decisão interlocutória" (AgRg nos EmbDecl no REsp nº
658.436PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJ/I de 27/09/2007, pág. 248).
Ainda sobre o tema, a recente jurisprudência da eg. Sétima Turma firmou-se no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - LIMINAR - AGRAVO REGIMENTAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de Justiça,
firmou-se no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na demanda matriz, opera-se a
perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra deferimento ou indeferimento de liminar ou
de tutela antecipada. Verificada a perda de objeto, não mais se constata o interesse de agir por parte do
recorrente, considerando-se, assim, prejudicados os recursos interpostos da decisão liminar ou de antecipação anteriormente lavrada (AGEDAG 200902192470, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, 08/02/2011; AG e EDRESP 200902034983, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, 09/11/2010).

2) A jurisprudência do eg. STJ encontra-se pacificada no sentido de que "Perde objeto o
recurso relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa
ou implicitamente, a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou
de extinção do processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou
parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em
qualquer dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de
impedir o cumprimento da sentença superveniente". (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005).
Ademais, "a superveniência da sentença de mérito no mandado de segurança possui a força
de afastar qualquer discussão acerca da liminar que a precedeu; circunstância a tornar prejudicados os recursos contra a decisão interlocutória" (AgRg nos EmbDecl no REsp nº
658.436PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJ/I de 27/09/2007, pág. 248).
Ainda sobre o tema, a recente jurisprudência da eg. Sétima Turma firmou-se no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - LIMINAR - AGRAVO REGIMENTAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de Justiça,
firmou-se no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na demanda matriz, opera-se a
perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra deferimento ou indeferimento de liminar ou
de tutela antecipada. Verificada a perda de objeto, não mais se constata o interesse de agir por parte do
recorrente, considerando-se, assim, prejudicados os recursos interpostos da decisão liminar ou de antecipação anteriormente lavrada (AGEDAG 200902192470, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, 08/02/2011; AG e EDRESP 200902034983, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, 09/11/2010).
2. Em suma, "as medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, objetivam
ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento
tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AGA
201001116088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 03/02/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo regimental julgado prejudicado.
(AGA 0004246-25.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv.
Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.239 de 01/07/2011).
Consoante pesquisa em movimentação processual foi prolatada sentença nos autos originários
(Ação Nº 0043771-98.2012.4.01.3700).
3) Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento por manifesta perda
de objeto, nos termos do art. 557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do
RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0059883-53.2013.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0002047-16.2013.4.01.3301
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: WILMA ALVES SANTOS VIVAS
ADVOGADO
: MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
ADVOGADO
: SINÉSIO CYRINO DA COSTA NETO
ADVOGADO
: IZAAK BRODER
ADVOGADO
: LUCAS MORENO ANDRADE
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO n.º 135/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
2047-16.2013.4.01.3301 que ajuizou contra a FN, para anular crédito tributário exigido.
2. Consoante andamento processual, em 13 AGO 2014, foi proferida sentença de improcedência. Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500695
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(AGA 0004246-25.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv.
Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.239 de 01/07/2011).
Consoante pesquisa em movimentação processual foi prolatada sentença nos autos originários
(Ação Nº 0003197-02.2013.4.01.3311).
3) Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento por manifesta perda de objeto,
nos termos do art. 557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0074452-59.2013.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0055489-85.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: ANGIOCARE - CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAS LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ANTONIO LUIZ SAGRILO COSTENARO
ADVOGADO
: ANTONIO EGITON SAGRILO VARGAS
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO n.º 130/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
55489-85.2013.4.01.3400 que ajuizou contra a FN, para reduzir a base de cálculo de CSLL e
IRPJ, por ser clínica médica.
2. Consoante andamento processual, em 25 JUN 2014, foi proferida sentença de improcedência. Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002942-49.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0015046-18.2011.4.01.3900
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: OLIMPUS JUNIOR S/C LTDA
ADVOGADO
: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO nº 133/2014-TRF/T7
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA (DECISÃO AGRAVADA)
- SEGUIMENTO NEGADO.
1. A agravante, segundo alega, toma agravo de instrumento contra decisão que não acolheu
sua exceção de pré-executividade.
2. Com contraminuta.
//
3. É obrigatória, quando do ajuizamento do agravo de instrumento, a juntada da decisão
agravada, nos termos do art. 525, I, do CPC.
4. No caso, a agravante traz cópia só da decisão que negou provimento aos seus embargos de
declaração, mas não traz cópia da decisão que pretende cassar, pois a decisão dos embargos
de declaração é integrativa da primeira.
5. A ausência da decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade impede que sejam
examinadas as alegações de decadência, nulidade da CDA e, até mesmo, de nulidade da
decisão dos embargos de declaração, pois não está presente o paradigma.
//
6. Pelo exposto, por manifestamente inadmissível o agravo, NEGO-LHE SEGUIMENTO (art.
557 do CPC).
7. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
Relator

2. Em suma, "as medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, objetivam
ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento
tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AGA
201001116088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 03/02/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo regimental julgado prejudicado.
(AGA 0004246-25.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv.
Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.239 de 01/07/2011).
Consoante pesquisa em movimentação processual foi prolatada sentença nos autos originários
(Ação Nº 0042584-97.2003.4.01.3400).
3) Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento por manifesta perda
de objeto, nos termos do art. 557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do
RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0072009-38.2013.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0003197-02.2013.4.01.3311
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ITAPEBI - BAHIA
PROCURADOR
: ALLAH SILVA GOES NASCIMENTO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE ITAPEBI - BAHIA, em face
de decisão que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu pedido liminar para determinar
que a parte Agravada forneça a certidão positiva de débitos com efeitos negativos em relação
às contribuições previdenciárias.
2) A jurisprudência do eg. STJ encontra-se pacificada no sentido de que "Perde objeto o
recurso relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa
ou implicitamente, a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou
de extinção do processo sem julgamento do mérito), ou, (b) sendo de procedência (integral ou
parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da medida antecipatória. Em
qualquer dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria o condão de
impedir o cumprimento da sentença superveniente". (AgRg no Resp nº 506.887/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª T., in DJ de 07 de março de 2005).
Ademais, "a superveniência da sentença de mérito no mandado de segurança possui a força
de afastar qualquer discussão acerca da liminar que a precedeu; circunstância a tornar prejudicados os recursos contra a decisão interlocutória" (AgRg nos EmbDecl no REsp nº
658.436PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJ/I de 27/09/2007, pág. 248).
Ainda sobre o tema, a recente jurisprudência da eg. Sétima Turma firmou-se no seguinte
sentido:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - LIMINAR - AGRAVO REGIMENTAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira da diretriz do colendo Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na demanda matriz,
opera-se a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra deferimento ou indeferimento de liminar ou de tutela antecipada. Verificada a perda de objeto, não mais se
constata o interesse de agir por parte do recorrente, considerando-se, assim, prejudicados os
recursos interpostos da decisão liminar ou de antecipação anteriormente lavrada (AGEDAG
200902192470, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA,
08/02/2011; AG e EDRESP 200902034983, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA
TURMA, 09/11/2010).
2. Em suma, "as medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, objetivam
ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento
tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AGA
201001116088, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 03/02/2011).
3. Decisão mantida.
4. Agravo regimental julgado prejudicado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500696
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Aduz, também, que "Seguindo estes entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, tem-se
ainda a instrução normativa RFB nº 1.343, de 5/04/2013, da qual dispõe que o tratamento
tributário relativo à apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) aplicável aos
valores pagos ou creditados por entidade de previdência complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de patrimônio, correspondente às contribuições
efetuadas, exclusivamente pelo beneficiário. Neste sentido, mais uma vez, tem-se que a cobrança de IR é indevida e, como foi descontada durante todo o tempo da aposentadoria do
Autor, deverá haver seu ressarcimento, evitando-se assim a bitributação".
Por fim, diz que "Não se pode admitir então que a Agravada, usando de seu poder e supremacia na relação, possa coagir o Agravante, parte frágil da relação de consumo e hipossuficiente, a pagar-lhe impostos indevidamente ou pior, não se pode permitir a bitributação.
Indubitável que o Agravante é aposentado e sempre sofreu descontos em folha de pagamento
sob a rubrica de IR (imposto de renda), causando-lhe um prejuízo financeiro incalculável".
É o relatório.
2. Após acirrada divergência jurisprudencial, O STJ submeteu a matéria aos ditames da Lei nº
11.672/2008, que acrescentou o art. 543-C ao CPC, pacificando, então, o entendimento de que
"por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que
lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1º.01.1989 a
31.12.1995" (STJ, REsp nº 1.012.903/RJ, Rel. Min TEORI ALBINO ZAVASCKI, S1, DJe
13/10/2008).
3. Portanto, mesmo sendo de trato sucessivo, a suposta bitributação findou cinco anos após a
31.12.1995 (2000) ou cinco anos após a aposentação da parte autora. Nesse diapasão, não há
que se cogitar mais em permanência dos efeitos da bitributação, razão pela qual impertinente
a liminar pretendida. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA: NÃO INCIDÊNCIA (STJ; RESP N. 1012903/RJ,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N.
118/2005 (09/06/2005): PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (STF; RE N. 566621/RS) - SENTENÇA
REFORMADA - HONORÁRIOS. 1. Remessa oficial tida por interposta, em face da sentença
proferida contra a Fazenda Nacional, nos termos do art. 475, I, do CPC. 2. O Superior Tribunal
de Justiça firmou o entendimento, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código
de Processo Civil, no sentido da não incidência do imposto de renda sobre complementação de
aposentadoria e do resgate das contribuições correspondentes aos recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 01/01/89 a 31/12/95. Precedente: REsp
n. 1012903/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção do STJ, DJe de 13/10/2008. 3. Tendo
contribuído a parte autora para a formação de fundo para complementação de aposentadoria
privada no período de JAN/1989 a DEZ/A995, "prima facie", possui direito à restituição dos
valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda sobre a parcela financiada com
recursos do segurado, no período correspondente aos 05 (cinco) anos posteriores a da data da
aposentadoria [se a aposentação do segurado ocorrer na vigência da Lei n. 9.205/95
(01/01/96)] ou da data de vigência da Lei n. 9.025/95 (01/01/96) [se a aposentação do segurado ocorrer na vigência da Lei n. 7.713/88, ou antes]. Neste sentido: AC n.
2008.38.14.002597-5/MG; Rel. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 14/11/2013, pág. 1189. 4. Tendo sido ajuizada a ação após a vigência da LC
n. 118/2005, a pretensão da parte autora restou atingida pela prescrição qüinqüenal (STJ; RE
n. 566621/RS), porquanto ultrapassados mais de 05 (cinco) anos entre a data do direito à
repetição do indébito e a data do ajuizamento da ação. 5. Condenação da parte autora
sucumbente em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 20, § 3º, do CPC. 6. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas
para, acolhendo a prejudicial de prescrição qüinqüenal, extinguir o processo com julgamento de
mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC.
(AC 0003629-84.2009.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR
MACHADO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.184 de 04/07/2014).
Incide, na espécie, portanto, a seguinte orientação:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - DEPÓSITO JUDICIAL DAS
PARCELAS RETIDAS PELO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR) - IMPOSSIBILIDADE. 1. De fato, nos termos do entendimento do eg. STJ
(RESP 1.012.903/RJ) "(...) por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei 7.713/88,
na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de
renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições
correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de
1º.01.1989 a 31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0007610-63.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0004374-88.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: CLECIO PAULA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO MENDES PATRIOTA
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÉCIO DE PAULA SILVA impugnando
decisão que indeferiu pedido de liminar em sede de mandado de segurança.
Certo é "a superveniência da sentença de mérito no mandado de segurança possui a força de
afastar qualquer discussão acerca da liminar que a precedeu; circunstância a tornar prejudicados os recursos contra a decisão interlocutória" (AgRg nos EmbDecl no REsp nº
658.436PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJ/I de 27/09/2007, pág. 248).
E, cf. se verifica da movimentação processual foi prolatada sentença nos autos originários, o
que enseja a perda de objeto do presente incidente recursal.
Assim sendo, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 557, "caput", do Código de Processo Civil, c/c art. 29, XXII do RITRF.
I.Dil.legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0015901-52.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0057040-73.2013.4.01.3700
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: NELSON ESTEVAM CARVALHO
ADVOGADO
: RENATA KELLY ARAÚJO CARVALHO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELSON ESTEVÃO CARVALHO impugnando decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Sustenta que "(...) é aposentado, recebendo aposentadoria complementar da previdência social
da PETROS - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DA PETROBRAS, desde
06/1990, conforme se verifica dos documentos em anexo. Desde o início de sua aposentadoria,
em junho de 1990, sempre lhe foi cobrado e descontado valores a título de IR (imposto de
renda). Atualmente o Autor teve conhecimento através de mídia social e sites da justiça
eletrônica, que o imposto de renda cobrado nas contribuições de previdência privada constituem bitributação, sendo flagrante a cobrança indevida do imposto, devendo os valores serem
devolvidos, com correção monetária. Assim, o Agravante não teve alternativa a não ser procurar guarida nesta justiça especializada, pelo que fora ajuizada AÇÃO ORDINÁRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CANCELAMENTO
DE COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COM PEDIDO DE LIMINAR, pleiteando a devolução dos valores cobrados a título de
imposto de renda, o cancelamento desta cobrança indevida e indenização por danos morais.
(...)".
Alega que "no presente caso, o Agravante, como aposentado e recebedor de aposentadoria
complementar privada sempre teve desconto de IR nos seus recebimentos, apesar deste
constituir bitributação, sendo, portanto, flagrante a cobrança indevida do imposto, devendo os
valores serem devolvidos. Sabe-se que já é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante
a cobrança de IR sobre valores de complementação de aposentadoria e resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada, sendo este
considerado indevido".
E que: "A reivindicação acerca da redução da carga tributária incidente sobre a aposentadoria
complementar privada se dá pela necessidade de se impedir a bitributação da exação ante a
previsão do artigo 33, da Lei n.º 9.250/95, em contraponto as previsões da MP n.º 1.459/96 e
7.713/88, que proibiam expressamente a incidência do imposto de renda sobre os valores
pagos por participantes de fundo de previdência privada. A bitributação é flagrantemente
percebida, sendo sua cobrança totalmente indevida, uma vez que já houve o repasse do IR no
momento do recolhimento das parcelas ao fundo".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500697
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13.08.2007; (EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008). 2. Com
efeito, o resgate dessas contribuições não está sendo tributado. Todavia, o que se recolheu
indevidamente, deve ser objeto de apuração na instrução ou na liquidação, não se tratando de
crédito líquido. 3. Ademais, "Se a entidade de previdência privada não é parte no processo, ela
não pode ser compelida, em flagrante desobediência à lei, a efetuar o depósito judicial das
parcelas relativas ao imposto de renda que retém, por lei, na fonte, pois nada mais faz senão
cumprir o seu encargo de substituto tributário pelo IRRF sob as penas da lei." (in AC
2000.38.00.015036-0/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, DJ p.61 de 05/05/2006). 4. No mesmo sentido: " Embora seja faculdade do devedor a
realização do depósito judicial, não há mesma faculdade no chamado depósito por retenção,
que consiste em determinação judicial para que o substituto tributário efetue o depósito em
ação judicial movida por terceiro. A substituição tributária visa otimizar a arrecadação e a
fiscalização tributária e esta finalidade restaria prejudicada pela sistemática do depósito por
retenção, passível de vários inconvenientes operacionais diante da incerta quantidade de
substitutos (adquirentes da produção rural). O depósito judicial pressupõe voluntariedade do
devedor e não imposição a terceiros." (REsp 1158726/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 22/03/2010). 5. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada. Decisão mantida. 6. Agravo regimental não provido.
(AGA 0043995-15.2011.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.924 de 28/10/2011).
4. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento (art. 557, CPC c/c
o art. 29, RI).
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0018715-37.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0414962-27.2004.8.13.0699
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: VICENTE TEIXEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: DALVA BOARETO DA SILVA
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão que indeferiu o pedido de citação
por edital.
2. Assim dispõe o art. 8º, III da Lei n. 6.830/80, verbis:
Art. 8° - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros
e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução,
observadas as seguintes normas:
(...)
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à
agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
Certo é que a jurisprudência, no âmbito do colendo ST J e desta Corte, consolidou-se no
sentido de que a citação por edital somente é cabível quando esgotados todos os meios
possíveis para localização do devedor pelo Oficial de Justiça.
Confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS
O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
1. Na execução fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de
todos os meios possíveis à sua localização.
2. A citação por oficial de justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art.
224 do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80, art. 1°).
3. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 510791/GO, T1, ReI. Min. Luiz Fux, DJ de 20.10.2003, p. 215.)
PROCESUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS
EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ART.
8º, III, DA LEI N. 6.830/80.PRECEDENTES.
1. Recurso Especial interposto contra v. acórdão que entendeu que a citação editalícia somente
dar-se-á quando forem exauridos todos os meios possíveis para a localização do devedor, nos
termos do art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80.
2. A citação por edital integra os meios a serem esgotados na localização do devedor. Produz
ela efeitos que não podem ser negligenciados quando da sua efetivação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500698

3. O Oficial de Justiça deve envidar todos os meios possíveis à localização do devedor, ao que, somente
depois disso, deve ser declarado, para fins de citação por edital, encontrar-se em lugar incerto e não
sabido. Assim, ter-se-á por nula a referida citação se o credor não afirmar que o réu está em lugar
incerto e não sabido, ou que isso seja certificado pelo Oficial de Justiça (art. 232, I, do CPC), cujas
certidões gozam de fé pública, somente ilidível por prova em contrário.
4. Ocorre nulidade de citação editalícia quando não se utiliza, primeiramente, da determinação legal
para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do réu. (grifei).
(STJ, REsp n. 247.368/RS, ReI. Min. José Delgado, DJ de 29.05.2000, p. 125).
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA SEM PRÉVIA DILIGÊNCIA E TENTATlVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA A CITAÇÃO PESSOAL DO(A) EXECUTADO(A): NULIDADE - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. 'A citação por edital integra os meios a serem esgotados na localização do devedor. Produz
ela efeitos que não podem ser negligenciados quando da sua efetivação'.
2. Nos termos e para fins do art. 8°, III, da Lei n. 6.830/80, 'o Oficial de Justiça deve envidar
todos os meios possíveis à localização do devedor, ao que somente depois disso, deve ser
declarado, para fins de citação por edital, encontrar-se em lugar incerto e não sabido'. É nula,
então, a 'citação se o credor não afirmar que o réu está em lugar incerto e não sabido ou que
isso seja certificado pelo Oficial de Justiça (art. 232, I, do CPC), cujas certidões gozam de fé
pública, somente ilidível por prova em contrário'. (Resp n. 247.368/RS). (grifo meu).
3. É ônus indeclinável do(a) credor(a) fornecer o endereço do(a) citando(a), sob sua exclusiva
e única responsabilidade processual, inclusive para os fins de cientificar o juízo de que ele está
em lugar incerto e não sabido, condição indispensável a que ele(a) requeira a sua citação
editalícia, ainda quando se louve, também, em certidão de oficial de justiça após prévias
diligentes tentativas negativas de localizar ora) citando(a) no(s) endereço(s) informado(s) pelo(a) exeqüente.
4. Agravo interno não provido. "
(TRF1, AGIAG 2002. 01.00. 031023-0/MG, T3, ReI. Desembargador Federal Luciano Tolentino
Amaral, DJ de 11.07.2003, p. 106.)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL .
CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (
POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.
1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital , na execução fiscal, somente é
cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por
correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. A citação por edital integra os meios a serem esgotados na localização do devedor. Produz
ela efeitos que não podem ser negligenciados quando da sua efetivação.
3. O Oficial de Justiça deve envidar todos os meios possíveis à localização do devedor, ao que,
somente depois disso, deve ser declarado, para fins de citação por edital , encontrar-se em
lugar incerto e não sabido. Assim, ter-se-á por nula a referida citação se o credor não afirmar
que o réu está em lugar incerto e não sabido, ou que isso seja certificado pelo Oficial de Justiça
(art. 232, I, do CPC), cujas certidões gozam de fé pública, somente ilidível por prova em
contrário.
4. Ocorre nulidade de citação editalícia quando não se utiliza, primeiramente, da determinação
legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do réu (AC
2000.35.00.010751-0/GO, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma,eDJF1 p.333 de 29/04/2011 e AG 0019925-65.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.366e-DJF1 p. de 03/09/2010).
5. Decisão mantida. 6. Agravo regimental não provido".
(AGA 2006.01.00.047432-5 / BA; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 16/09/2011 e-DJF1 P. 206 Data Decisão 06/09/2011).
A decisão ora guerreada não merece censura, uma vez que somente depois de esgotados
todos os meios de localização do devedor/executado, com base nas certidões emitidas pelo
Oficial de Justiça, é que o magistrado poderá determinar o prosseguimento do feito com a
citação por edital.
No caso em tela, como bem explicitado pelo juízo a quo na decisão agravada, as certidões dos
oficiais de justiça não informam estar o executado em local incerto e não sabido, mas apenas
que mudou-se.
3. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
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1. O eg. STF reconheceu, em recente julgado, a inconstitucionalidade da expressão "acrescido
do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições", contida no inciso I do art. 7º
da Lei nº 10.865/04 (in RE 559.607 apreciado no regime da repercussão geral § 3º do art. 543B do CPC).
2. Assim, os obstáculos formais até então existentes para o deferimento de liminar/tutela
antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desapareceram no
caso em foco (AGA 0034847-09.2013.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.675 de 08/11/2013 E AMS 000563056.2007.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO,
OITAVA TURMA, e-DJF1 p.837 de 26/07/2013)
3. Indevida, pois, a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS-importação.
4. Nos termos do decidido pelo eg. STF, nos autos do RE-AgR 255090, não incide IPI sobre
importação de veículo por pessoa física para uso próprio. Aplicabilidade do Princípio da nãocumulatividade. (STF, RE-AGR 255090, MINISTRO AYRES BRITTO, 2ª TURMA,
24.08.2010).
5. A colenda Sétima Turma desta Corte, também já se posicionou no sentido da jurisprudência
da Corte Máxima, ou seja, "Não incide IPI sobre a importação de veículo por pessoa física não
comerciante e não empresária." (in AMS 0027164-69.2010.4.01.3800/MG).
6. Agravo Regimental não provido. Requisitos da liminar presentes"
(Numeração Única: AGA 0010770-96.2014.4.01.0000 / DF; AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 15/08/2014 e-DJF1).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - VEÍCULO IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA - IPI: NÃO INCIDÊNCIA DESEMBARAÇO DO BEM SEM O PAGAMENTO DO IPI: POSSIBILIDADE - PRECEDENTES
DO TRF1, STJ E STF.
1. A jurisprudência do TRF1, STJ e STF abona a não incidência de IPI sobre a importação de
veículo por pessoa física para uso próprio.
2. A demora na entrega da prestação jurisdicional não pode provocar o surgimento de um risco
para sua efetividade. A retenção do veículo por tempo indeterminado poderá deteriorá-lo.
Presentes, portanto, os requisitos do art. 273 do CPC.
3. Se a questão envolve tributação, não havendo qualquer discussão quanto à restrição ou
fraude na importação do veículo, tem-se que o interesse e direito do autor resta devidamente
preservado; e o eventual direito da FN, acautelado em razão do valor do veículo, possa
realizar-se com prevenção de danos materiais e físicos a ela.
4. Agravo regimental não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 3 de junho de 2014., para publicação do acórdão"
(Numeração Única: AGRAC 0061823-38.2013.4.01.3400 / DF; AGRAVO REGIMENTAL NA
APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL
Convocado JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.) Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 13/06/2014 e-DJF1).
"TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESEMBARAÇO ADUANEIRO VEÍCULO ESTRANGEIRO NOVO IMPORTADO - ADQUIRENTE PESSOA FÍSICA - USO
PRÓPRIO - IPI: INDEVIDO (STF). 1- A sentença não incorreu na melhor técnica. Diante da
alteração do Inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/2004 (pela Lei nº 10.865/2013), e do RE
559.937/RS, c/c art. 543-B/CPC, declarando inconstitucional tal preceito, singelamente extinguiu o feito por ulterior falta de interesse (art. 267, IV, do CPC). Mais recomendável seria, já
instalada a lide, processado o feito, e sem notícia do fim da resistência da ré, que houvesse
decreto de procedência do pedido no ponto; sem, todavia, recurso voluntário em relação ao
item, confirma-se a solução (sucumbente, em parte, o autor). 2- STF (AgRg-RE nº
255.090/RS), c/c julgados da T7/TRF1: não incide IPI na operação de importação de automóvel
novo por pessoa física não-comerciante habitual para uso próprio. 3- Porque iguais em essência, quanto ao fim e objeto, tem-se que este julgamento é eficaz para o desembaraço
aduaneiro e a liberação tanto em face da licença de importação "originária" (LI nº 13/17063370) como daquela que, com o fito de sanear ligeiros equívocos formais/gráficos de somenos
(ano/modelo e chassi), apenas (expressamente) a "substituiu" (LI nº 13/4051388-3), sem perda
da unidade lógico-formal da documentação correlata, toda vinculada ao veículo desde sempre
internado. 4- Apelação provida: pedido procedente em parte. 5- Peças liberadas pelo Relator,
em Brasília, 24 de abril de 2014., para publicação do acórdão".
(AC 0027387-53.2013.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.502 de 02/05/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0026913-63.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0013799-94.2014.4.01.3900
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA
ADVOGADO
: BRENO LOBATO CARDOSO
ADVOGADO
: SERGIO LEITE CARDOSO FILHO
ADVOGADO
: THIAGO PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: FABRICIO AUGUSTO MAGALHAES DE ASSUNCAO FERREIRA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO n.º 129/2014 - T7/TRF1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A agravante pede a reforma do indeferimento da antecipação de tutela nos autos da AO n.
13799-94.2014.4.01.3900 que ajuizou contra a FN, para parcelar seus débitos.
2. Consoante andamento processual, em 22 AGO 2014, foi proferida sentença, homologando a
desistência da ação. Tal circunstância induz também a perda do objeto do AI.
//
3. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
4. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0028183-25.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0028821-43.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ROGERIO VAGNER MARTINI GONCALVES
ADVOGADO
: CLEISE SANTOS
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL impugnando
decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para afastar a incidência do IPI sobre a
importação de veículo a que se refere a LI 14/1394575-3, "bem como sua exclusão da base de
cálculos dos demais tributos".
2) Nos termos do decidido pelo eg. STF, nos autos do RE-AgR 255090, não incide IPI sobre importação
de veículo por pessoa física para uso próprio, em homenagem ao princípio da não-cumulatividade.
(STF, RE-AGR 255090, MINISTRO AYRES BRITTO, 2ª TURMA, 24.08.2010).
Nesta mesma trilha de entendimento a eg. Sétima Turma dessa Corte Regional já se manifestou pela não incidência do IPI em caso de importação de automóvel, por pessoa física,
para uso próprio.
A propósito, confiram-se:
"TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE APRECIAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. IPI SOBRE IMPORTAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO,
SEM FINS COMERCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Agravo retido não conhecido, uma vez que a apelante não requereu expressamente sua
apreciação pelo Tribunal na apelação (CPC, art. 523, § 1°).
2. A jurisprudência do STF, do STJ e deste TRF da 1ª Região é pacífica no sentido de que
sobre a importação de veículo automotor para uso próprio, particular, por pessoa física não
cabe a incidência do IPI (princípio da não cumulatividade).
3. Apelação e remessa oficial não providas"
(Numeração Única: AC 0063959-76.2011.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA Órgão OITAVA TURMA Publicação
15/08/2014 e-DJF1 P. 1120 Data Decisão 01/08/2014).
"CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS IMPORTAÇÃO - IPI SOBRE
IMPORTAÇÃO - AUTOMÓVEL IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA, NÃO COMERCIANTE OU
EMPRESÁRIA, PARA USO PRÓPRIO - NÃO INCIDÊNCIA - PRECEDENTE DO STF.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500699
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Tal diretriz é aplicável tanto aos servidores públicos quanto aos empregados submetidos ao
regime geral da previdência social. Na dicção do STF, a verba tem caráter compensatório/indenizatório. Logo, tal caráter não pode ser alterado somente para os empregados regidos
pela CLT.
4. No que tange ao aviso prévio indenizado, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS.
CONDENAÇÃO DA AUTORA.
1. Decisão do Supremo Tribunal Federal em medida cautelar na ADIN 1659-6 quanto à não
incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado não afasta o interesse
processual da parte autora.
2. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por não
comportarem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória.
3. Tendo o INSS sucumbido de parte mínima do pedido, correta a condenação da parte autora
no ônus da sucumbência.
4. Apelação da sociedade, apelação do INSS e remessa oficial a que se nega provimento" (AC
19973800061675-1, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de
27/03/2009).
Do voto condutor do acórdão, extraio os seguintes trechos:
"(...)
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal tem analisado a matéria e é unânime no sentido
de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por
não possuírem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. CARACTERIZADA. AVISO PRÉVIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que as contribuições previdenciárias anteriores à
EC 8/77, de 14 de abril de 1977, ostentam a natureza tributária, aplicando-lhes as disposições do CTN,
no pertinente à decadência e à prescrição, sujeitas ao prazo qüinqüenal, em conformidade com os arts.
173 e 174 (RE 99.848/PR, Rel. Min. Rafael Mayer, DJU 29.8.86).
2. Os pagamentos feitos a titulo de aviso prévio não integram o salário-de-contribuição, dada a
ausência do requisito da habitualidade. Precedentes deste Tribunal.
3. Apelações da autora e do INSS improvidas.
4. Remessa oficial, tida por interposta, improvida.
(AC 96.01.03023-9/MG, Rel. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv), Segunda Turma
Suplementar, DJ de 18/09/2003, p.73)
Portanto, não há que se falar em falta de interesse processual.
(...)" .
A propósito, vejam-se, ainda:
"PREVIDENCIARIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. FERIAS NÃO GOZADAS.
I - AS IMPORTANCIAS PAGAS A EMPREGADOS QUANDO DA RESILIÇÃO CONTRATUAL, E
POR FORÇA DELA, DIZENTES A AVISO PREVIO, NÃO TEM COLOR DE SALARIO POR
ISSO QUE SE NÃO HA FALAR EM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. PRECEDENTES.
II - RECURSO PROVIDO. ( REsp 3794 / PE; RECURSO ESPECIAL; 1990/0006110-5 ;Relator(a) Ministro GERALDO SOBRAL (329) ; Órgão Julgador; T1 - PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento;
31/10/1990 Data da Publicação/Fonte; DJ 03/12/1990 p. 14305; JTS vol. 20 p. 196
"PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - PRESSUPOSTOS DA LIMINAR PRESENTES
- DECISÃO MANTIDA.
1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por não
comportarem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória. Precedentes do STF, do
STJ e do TRF/1ª Região.
2. Presentes os pressupostos autorizativos da liminar. Agravo regimental improvido."
(AI 2009.01.00.026661-5-DF, por mim relatado, j. em 20/07/2009).
5. De igual forma, em relação ao 13º salário proporcional sobre o aviso prévio indenizado, a
orientação desta Corte é a seguinte:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO. COMPENSAÇÃO.
(...)
7. No que diz respeito ao aviso prévio indenizado, não incide contribuição previdenciária sobre
tal verba, por não comportar natureza salarial, mas ter nítida feição indenizatória. Precedentes
desta Corte e dos Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões.

3) Por estas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento (art. 557, CPC
c/c o art. 29 RI).
Int. Dil. legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0031643-20.2014.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0009746-61.2014.4.01.4000
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
: RAFAEL SGANZERLA DURAND
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL em face de
decisão que deferiu, em parte, o pedido de liminar, para suspender a exigibilidade do crédito
tributário referente às contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as parcelas pagas
a título de adicional constitucional de férias de um terço, aviso prévio indenizado e sua respectiva parcela do 13º (décimo terceiro), férias, horas extras e adicionais de insalubridade e
periculosidade.
A agravante pugna pela incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de adicional
constitucional de férias de um terço, aviso prévio indenizado e sua respectiva parcela do 13º
(décimo terceiro), férias, horas extras e adicionais de insalubridade e periculosidade.
2. Quanto ao adicional de 1/3 de férias, o STF tem entendido que tal verba não integra o
conceito de remuneração, não havendo incidência de contribuição previdenciária. Vejamos:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL
E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame
prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não
viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente as
parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria
podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária."
(AI-AgR - AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 710361/MG, Ministra CÁRMEN LÚCIA,
DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-14 PP-02930).
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição
previdenciária. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, AI-AgR nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, in DJU 30.03.2007).
Nesse mesmo sentido, o eg. STJ adequou seu entendimento ao do STF e decidiu pela não
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Confira-se:
"TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS -NATUREZA JURÍDICA - NÃOINCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO.
1. A Primeira Seção do STJ considera legítima a incidência da contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias. Precedentes.
2. Entendimento diverso foi firmado pelo STF, a partir da compreensão da natureza jurídica do
terço constitucional de férias, considerado como verba compensatória e não incorporável à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
3. Realinhamento da jurisprudência do STJ, adequando-se à posição sedimentada no Pretório
Excelso.
4. Embargos de divergência providos."
(STJ, ERESP 956289 / RS EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL
2009/0072594-0, MINISTRA ELIANA CALMON PRIMEIRA SEÇÃO DJE 10/11/2009). "NEGRITO NÃO CONSTA DO ORIGINAL".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500700
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8. Não sendo exigível a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, também não é possível a cobrança da referida contribuição sobre o décimo
terceiro proporcional a tal verba. (AGA 0044539-37.2010.4.01.0000/PA, Rel. Desembargador
Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.253 de 18/03/2011)
(...)
14. Agravo retido, apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial não providos. Apelo da
impetrante parcialmente provido.
(AMS 0018000-80.2010.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma,e-DJF1 p.286 de 23/09/2011)"
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAL AO
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADICIONAL NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, HORA EXTRA, AVISO PRÉVIO E TRANSFERÊNCIA. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
I - Na espécie dos autos, não incide contribuição previdenciária sobre a parcela do 13º (décimo
terceiro) salário proporcional ao aviso prévio indenizado, porquanto a verba se reveste de
caráter indenizatório, não sendo considerada contraprestação pelo serviço realizado. Precedentes.
II - Os valores pagos a título de adicional noturno, insalubridade, periculosidade, bem assim,
horas-extras e transferência possuem natureza salarial e, por isso, integram a base de cálculo
da contribuição previdenciária. Precedentes.
III - Agravo de instrumento parcialmente provido.
(AG 0004487-62.2011.4.01.0000/GO, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Oitava
Turma,e-DJF1 p.2464 de 02/09/2011)"
6. Com relação às horas extras, aos adicionais de insalubridade e periculosidade, incide a
contribuição previdenciária, vez que tais verbas possuem caráter salarial.
Confira-se aresto do e. STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. NÃO-INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SALÁRIO - MATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. FÉRIAS,
ADICIONAL DE 1/3, HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE
PERICULOSIDADE.
1. O auxílio-doença pago até o 15º dia pelo empregador é inalcançável pela contribuição
previdenciária, uma vez que referida verba não possui natureza remuneratória, inexistindo
prestação de serviço pelo empregado, no período. Precedentes: EDcl no REsp 800.024/SC,
Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 10.09.2007; REsp 951.623/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ
27.09.2007; REsp 916.388/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 26.04.2007.
2. O auxílio-acidente ostenta natureza indenizatória, porquanto destina-se a compensar o
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante o disposto no § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual
consubstancia verba infensa à incidência da contribuição previdenciária.
3. O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, conseqüentemente, a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
4. O fato de ser custeado pelos cofres da Autarquia Previdenciária, porém, não exime o
empregador da obrigação tributária relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre
a folha de salários, incluindo, na respectiva base de cálculo, o salário-maternidade auferido por
suas empregadas gestantes (Lei 8.212/91, art. 28, § 2º). Precedentes: AgRg no REsp n.º
762.172/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU de 19.12.2005; REsp n.º 572.626/BA, Rel.
Min. JOSÉ DELGADO, DJU de 20.09.2004; e REsp n.º 215.476/RS, Rel. Min. GARCIA VIEIRA,
DJU de 27.09.1999.
5. As verbas relativas (...) às horas extras e adicionais possuem natureza remuneratória,
sendo, portanto, passíveis de contribuição previdenciária.
6. A Previdência Social é instrumento de política social do governo, sendo certo que sua
finalidade primeira é a manutenção do nível de renda do trabalhador em casos de infortúnios
ou de aposentadoria, abrangendo atividades de seguro social definidas como aquelas destinadas a amparar o trabalhador nos eventos previsíveis ou não, como velhice, doença, invalidez: aposentadorias, pensões, auxílio-doença e auxílio-acidente do trabalho, além de outros
benefícios ao trabalhador.
......................
8. Também quanto às horas extras e demais adicionais, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no seguinte sentido: "TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADORES. ARTS. 22 E 28 DA LEI N.° 8.212/91. SALÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. DÉCIMOEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500701

TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAIS DE HORA-EXTRA, TRABALHO NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. NATUREZA SALARIAL PARA FIM DE INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ART. 195, I, DA CF/88.
SÚMULA 207 DO STF. ENUNCIADO 60 DO TST. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é
firme no sentido de que a contribuição previdenciária incide sobre o total das remunerações
pagas aos empregados, inclusive sobre o 13º salário e o salário-maternidade (Súmula n.°
207/STF). 2. Os adicionais noturno, hora-extra, insalubridade e periculosidade possuem caráter
salarial. Iterativos precedentes do TST (Enunciado n.° 60). 3. A Constituição Federal dá as
linhas do Sistema Tributário Nacional e é a regra matriz de incidência tributária. 4. O legislador
ordinário, ao editar a Lei n.° 8.212/91, enumera no art. 28, § 9°, quais as verbas que não fazem
parte do salário-de-contribuição do empregado, e, em tal rol, não se encontra a previsão de
exclusão dos adicionais de hora-extra, noturno, de periculosidade e de insalubridade. 5. Recurso conhecido em parte, e nessa parte, improvido." (REsp n.º 486.697/PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 17/12/2004).
9. Conseqüentemente, incólume resta o respeito ao Princípio da Legalidade, quanto à ocorrência da contribuição previdenciária sobre a retribuição percebida pelo servidor a título de um
terço constitucional de férias, horas extras e adicionais de insalubridade, periculosidade e
noturno.
10. Agravos regimentais desprovidos".
(AGRESP 200701272444, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, 02/12/2009).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS
DIAS DE AFASTAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. SALÁRIO - MATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE 1/3, HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES
LEGISLATIVAS. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02. REGIME JURÍDICO VIGENTE À
ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste violação dos arts. 165, 458, 459 e 535 do CPC na hipótese em que o
Tribunal de origem examina, de modo claro e suficiente, as questões submetidas à sua apreciação.
2. O auxílio-doença pago até o 15º dia pelo empregador é inalcançável pela contribuição
previdenciária, uma vez que a referida verba não possui natureza remuneratória, inexistindo
prestação de serviço pelo empregado, no período. Precedentes.
3. O auxílio-acidente ostenta natureza indenizatória, porquanto destina-se a compensar o
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante o disposto no § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual
consubstancia verba infensa à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes.
4. O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, consequentemente, a base de
cálculo da contribuição previdenciária. O fato de ser custeado pelos cofres da autarquia previdenciária não exime o empregador da obrigação tributária relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, incluindo, na respectiva base de cálculo, o
salário-maternidade auferido por suas empregadas gestantes (Lei 8.212/91, art. 28, § 2º).
Precedentes.
.................
6. Os adicionais noturno, hora-extra, insalubridade e periculosidade ostentam caráter salarial, à
luz do enunciado 60 do TST, razão pela qual incide a contribuição previdenciária.
7. A Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em se tratando de
compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo
em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo
extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela
via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, contanto que atendidos os
requisitos próprios (EREsp 488.992/MG).
8. In casu, a empresa ajuizou a demanda em 8/6/2005 pleiteando a compensação de valores
recolhidos indevidamente a título de contribuição social à época administrada pelo INSS, razão
pela qual se revela aplicável a Lei 8.383/91, que admitia a compensação apenas entre tributos
e contribuições da mesma espécie.
9. "Recurso especial parcialmente provido, para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença e auxílio-acidente". (RESP 200802153302, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, 17/06/2009)
7. No que tange às férias, verifica-se a incidência de contribuição previdenciária. Confira-se o
art. 195, I, da CF/88 (com redação da EC n. 20/1998):
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"Ar. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título,
à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;" (grifei).
Veja-se: "Cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre férias" (in AG nº 2007.
01.00.037564-7/DF, Rel. Conv. Juiz Fed. Rafael Paulo Soares Pinto, 7ª T., in DJ de
09/11/2007).
Confira-se ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL.
APELO DA EMPRESA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. APELO
DA UNIÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES
PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA
CARTA MAGNA. NÃO-OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 195, I, A, DA CF/88.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que é devida a
contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a seus empregados a título
de férias e abono constitucional, bem como de salário-maternidade, tendo em vista o caráter
remuneratório de tais verbas. 2. Precedentes: REsp 731.132/PE, 1ª Seção, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJe de 20.10.2008; AgRg no REsp 901.398/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 19.12.2008; AgRg no EDcl no REsp 904.806/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe de 16.12.2008; AgRg no REsp 1.039.260/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
15.12.2008; AgRg no REsp 1.081.881/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
10.12.2008. 3. Relativamente aos valores percebidos pelo empregado nos primeiros quinze
dias de afastamento do trabalho por motivo de doença (auxílio-doença), não é devido o
recolhimento por parte da empresa de contribuição previdenciária, tendo em vista o posicionamento consolidado deste Tribunal acerca da sua natureza não-salarial. 4. Precedentes:
REsp 1.078.772/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 19.12.2008; AgRg nos EDcl
no REsp 904.806/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 16.12.2008; AgRg no REsp
746.540/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 6.11.2008; REsp
891.602/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.8.2008. 5. Conforme já
proclamou a Quinta Turma desta Corte, ao julgar os EDcl no REsp 622.724/SC (REVJMG, vol.
174, p. 385), "não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário
(art. 97 da Lex Fundamentalis) se, nem ao menos implicitamente, foi declarada a inconstitucionalidade de qualquer lei". 6. Reconhecida a não-incidência da contribuição previdenciária
sobre o auxílio-doença, pago pelo empregador aos seus empregados, nos primeiros quinze
dias de afastamento, será necessário o devido pronunciamento da instância a quo sobre as
matérias que efetivamente deixou de apreciar, ao negar provimento ao apelo da empresa, sob
pena de supressão de instância. 7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 195, I, a, da Carta
Magna, considerando o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de
Justiça não é competente para, em sede de recurso especial, se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional (art. 93, IX, da Constituição Federal), sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 8. Agravos regimentais desprovidos.
(AGRESP 200800145498, DENISE ARRUDA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2009.
É verdade que, recentemente, o Colendo STJ firmou interpretação no sentido da não incidência
da contribuição previdenciária sobre tal verba (REsp 1.322.945/DF; Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho; DJe de 08/03/2013).
Todavia, a discussão jurídica envolve tema de natureza constitucional (férias), ainda não apreciada pelo Excelso Pretório.
Assim, a colenda Sétima Turma, em hipóteses como a dos autos, tem mantido sua interpretação até o trânsito em julgado da orientação nova do STJ ou do pronunciamento do
STF.
Ressalto, por oportuno, que o referido decisum, restou suspenso temporariamente pelo Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, relator do REsp 1.322.945/DF, em face de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, questionando a validade do julgamento, sob a argumentação de que se deu na pendência de apreciação do Recurso Especial 1.230.957/RS,
afetado à sistemática dos recursos repetitivos.
Mais recentemente decidiu o STJ em sentido contrário aos interesses dos contribuintes ( férias
e salário maternidade). A propósito:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500702

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. 1. Proposta a
ação a partir de 09.06.2005, a prescrição é quinquenal (RE 566.621-RS, r. Ministra Ellen
Gracie, Plenário do STF). 2. Não incide a contribuição previdenciária sobre o salário nos
primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente e terço constitucional de férias
indenizadas/gozadas (REsp 1.230.957 - RS, "representativo da controvérsia", r. Ministro Mauro
Campbell Marques, 1ª Seção do STJ, em 18.03.2014). 3. Incide a contribuição previdenciária
sobre o salário-maternidade (REsp 1.230.957 - RS, "representativo da controvérsia", r. Ministro
Mauro Campbell Marques, 1ª Seção do STJ, em 18.03.2014). 4. Legítima a incidência da
contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, considerando sua natureza eminentemente
salarial. Precedentes. 5. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época
de sua efetivação, vedada antes do trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, representativo da
controvérsia, r. Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção do STJ, em 25.08.2010). Juros moratórios mensais equivalentes à taxa selic. 6. Apelação da impetrante parcialmente provida.
Apelação da União e remessa oficial desprovidas.
(AC 0010970-68.2012.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO (CONV.), OITAVA TURMA, eDJF1 p.777 de 11/07/2014)
8. Por estas razões, dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do
art. 557, §1º-A, do CPC c/c art. 29 do RI.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0032113-51.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0003443-73.2014.4.01.3307
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MORTUGABA - BA
PROCURADOR
: MARCIO ANTONIO ROCHA LOPES
PROCURADOR
: BRUNO ROCHA LOPES
PROCURADOR
: BRUNO LANDIM MAIA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE MORTUGABA - BA em
face de decisão que indeferiu o pedido de liminar.
A agravante pugna pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes
verbas: aviso prévio indenizado e sua respectiva parcela do 13º (décimo terceiro), horas extras,
adicionais noturno de insalubridade e periculosidade e vale transporte.
2. No que tange ao aviso prévio indenizado, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS.
CONDENAÇÃO
DA
AUTORA.
1. Decisão do Supremo Tribunal Federal em medida cautelar na ADIN 1659-6 quanto à não
incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado não afasta o interesse
processual
da
parte
autora.
2. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por não
comportarem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória.
3. Tendo o INSS sucumbido de parte mínima do pedido, correta a condenação da parte autora
no
ônus
da
sucumbência.
4. Apelação da sociedade, apelação do INSS e remessa oficial a que se nega provimento" (AC
19973800061675-1, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de
27/03/2009).
Do voto condutor do acórdão, extraio os seguintes trechos:
"(...)
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal tem analisado a matéria e é unânime no sentido
de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por
não possuírem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. CARACTERIZADA. AVISO PRÉVIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
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4. Com relação às horas extras, aos adicionais de insalubridade e periculosidade, incide a
contribuição previdenciária, vez que tais verbas possuem caráter salarial.
Confira-se aresto do e. STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. NÃO-INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SALÁRIO - MATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. FÉRIAS,
ADICIONAL DE 1/3, HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE
PERICULOSIDADE.
1. O auxílio-doença pago até o 15º dia pelo empregador é inalcançável pela contribuição
previdenciária, uma vez que referida verba não possui natureza remuneratória, inexistindo
prestação de serviço pelo empregado, no período. Precedentes: EDcl no REsp 800.024/SC,
Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 10.09.2007; REsp 951.623/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ
27.09.2007; REsp 916.388/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 26.04.2007.
2. O auxílio-acidente ostenta natureza indenizatória, porquanto destina-se a compensar o
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante o disposto no § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual
consubstancia verba infensa à incidência da contribuição previdenciária.
3. O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, conseqüentemente, a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
4. O fato de ser custeado pelos cofres da Autarquia Previdenciária, porém, não exime o
empregador da obrigação tributária relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre
a folha de salários, incluindo, na respectiva base de cálculo, o salário-maternidade auferido por
suas empregadas gestantes (Lei 8.212/91, art. 28, § 2º). Precedentes: AgRg no REsp n.º
762.172/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU de 19.12.2005; REsp n.º 572.626/BA, Rel.
Min. JOSÉ DELGADO, DJU de 20.09.2004; e REsp n.º 215.476/RS, Rel. Min. GARCIA VIEIRA,
DJU de 27.09.1999.
5. As verbas relativas (...) às horas extras e adicionais possuem natureza remuneratória,
sendo, portanto, passíveis de contribuição previdenciária.
6. A Previdência Social é instrumento de política social do governo, sendo certo que sua
finalidade primeira é a manutenção do nível de renda do trabalhador em casos de infortúnios
ou de aposentadoria, abrangendo atividades de seguro social definidas como aquelas destinadas a amparar o trabalhador nos eventos previsíveis ou não, como velhice, doença, invalidez: aposentadorias, pensões, auxílio-doença e auxílio-acidente do trabalho, além de outros
benefícios ao trabalhador.
......................
8. Também quanto às horas extras e demais adicionais, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no seguinte sentido: "TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADORES. ARTS. 22 E 28 DA LEI N.° 8.212/91. SALÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. DÉCIMOTERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAIS DE HORA-EXTRA, TRABALHO NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. NATUREZA SALARIAL PARA FIM DE INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ART. 195, I, DA CF/88.
SÚMULA 207 DO STF. ENUNCIADO 60 DO TST. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é
firme no sentido de que a contribuição previdenciária incide sobre o total das remunerações
pagas aos empregados, inclusive sobre o 13º salário e o salário-maternidade (Súmula n.°
207/STF). 2. Os adicionais noturno, hora-extra, insalubridade e periculosidade possuem caráter
salarial. Iterativos precedentes do TST (Enunciado n.° 60). 3. A Constituição Federal dá as
linhas do Sistema Tributário Nacional e é a regra matriz de incidência tributária. 4. O legislador
ordinário, ao editar a Lei n.° 8.212/91, enumera no art. 28, § 9°, quais as verbas que não fazem
parte do salário-de-contribuição do empregado, e, em tal rol, não se encontra a previsão de
exclusão dos adicionais de hora-extra, noturno, de periculosidade e de insalubridade. 5. Recurso conhecido em parte, e nessa parte, improvido." (REsp n.º 486.697/PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 17/12/2004).
9. Conseqüentemente, incólume resta o respeito ao Princípio da Legalidade, quanto à ocorrência da contribuição previdenciária sobre a retribuição percebida pelo servidor a título de um
terço constitucional de férias, horas extras e adicionais de insalubridade, periculosidade e
noturno.
10. Agravos regimentais desprovidos".
(AGRESP 200701272444, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, 02/12/2009).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS
DIAS DE AFASTAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. SALÁRIO - MATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE 1/3, HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. VERBAS DE CARÁTER REMU-

1. A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que as contribuições previdenciárias
anteriores à EC 8/77, de 14 de abril de 1977, ostentam a natureza tributária, aplicando-lhes as
disposições do CTN, no pertinente à decadência e à prescrição, sujeitas ao prazo qüinqüenal,
em conformidade com os arts. 173 e 174 (RE 99.848/PR, Rel. Min. Rafael Mayer, DJU
29.8.86).
2. Os pagamentos feitos a titulo de aviso prévio não integram o salário-de-contribuição, dada a
ausência do requisito da habitualidade. Precedentes deste Tribunal.
3. Apelações da autora e do INSS improvidas.
4. Remessa oficial, tida por interposta, improvida.
(AC 96.01.03023-9/MG, Rel. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv), Segunda Turma
Suplementar, DJ de 18/09/2003, p.73)
Portanto, não há que se falar em falta de interesse processual.
(...)" .
A propósito, vejam-se, ainda:
"PREVIDENCIARIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. FERIAS NÃO GOZADAS.
I - AS IMPORTANCIAS PAGAS A EMPREGADOS QUANDO DA RESILIÇÃO CONTRATUAL, E
POR FORÇA DELA, DIZENTES A AVISO PREVIO, NÃO TEM COLOR DE SALARIO POR
ISSO QUE SE NÃO HA FALAR EM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. PRECEDENTES.
II - RECURSO PROVIDO. ( REsp 3794 / PE; RECURSO ESPECIAL; 1990/0006110-5 ;Relator(a) Ministro GERALDO SOBRAL (329) ; Órgão Julgador; T1 - PRIMEIRA TURMA; Data do
Julgamento; 31/10/1990 Data da Publicação/Fonte; DJ 03/12/1990 p. 14305; JTS vol. 20 p.
196
"PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - PRESSUPOSTOS DA LIMINAR PRESENTES
- DECISÃO MANTIDA.
1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por não
comportarem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória. Precedentes do STF, do
STJ e do TRF/1ª Região.
2. Presentes os pressupostos autorizativos da liminar. Agravo regimental improvido."
(AI 2009.01.00.026661-5-DF, por mim relatado, j. em 20/07/2009).
3. De igual forma, em relação ao 13º salário proporcional sobre o aviso prévio indenizado, a
orientação desta Corte é a seguinte:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO. COMPENSAÇÃO.
(...)
7. No que diz respeito ao aviso prévio indenizado, não incide contribuição previdenciária sobre
tal verba, por não comportar natureza salarial, mas ter nítida feição indenizatória. Precedentes
desta Corte e dos Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões.
8. Não sendo exigível a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, também não é possível a cobrança da referida contribuição sobre o décimo
terceiro proporcional a tal verba. (AGA 0044539-37.2010.4.01.0000/PA, Rel. Desembargador
Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.253 de 18/03/2011)
(...)
14. Agravo retido, apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial não providos. Apelo da
impetrante parcialmente provido.
(AMS 0018000-80.2010.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma,e-DJF1 p.286 de 23/09/2011)"
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAL AO
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADICIONAL NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, HORA EXTRA, AVISO PRÉVIO E TRANSFERÊNCIA. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
I - Na espécie dos autos, não incide contribuição previdenciária sobre a parcela do 13º (décimo
terceiro) salário proporcional ao aviso prévio indenizado, porquanto a verba se reveste de
caráter indenizatório, não sendo considerada contraprestação pelo serviço realizado. Precedentes.
II - Os valores pagos a título de adicional noturno, insalubridade, periculosidade, bem assim,
horas-extras e transferência possuem natureza salarial e, por isso, integram a base de cálculo
da contribuição previdenciária. Precedentes.
III - Agravo de instrumento parcialmente provido.
(AG 0004487-62.2011.4.01.0000/GO, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Oitava
Turma,e-DJF1 p.2464 de 02/09/2011)"
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500703
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NERATÓRIO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES
LEGISLATIVAS. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02. REGIME JURÍDICO VIGENTE À
ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste violação dos arts. 165, 458, 459 e 535 do CPC na hipótese em que o
Tribunal de origem examina, de modo claro e suficiente, as questões submetidas à sua apreciação.
2. O auxílio-doença pago até o 15º dia pelo empregador é inalcançável pela contribuição
previdenciária, uma vez que a referida verba não possui natureza remuneratória, inexistindo
prestação de serviço pelo empregado, no período. Precedentes.
3. O auxílio-acidente ostenta natureza indenizatória, porquanto destina-se a compensar o
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante o disposto no § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual
consubstancia verba infensa à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes.
4. O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, consequentemente, a base de
cálculo da contribuição previdenciária. O fato de ser custeado pelos cofres da autarquia previdenciária não exime o empregador da obrigação tributária relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, incluindo, na respectiva base de cálculo, o
salário-maternidade auferido por suas empregadas gestantes (Lei 8.212/91, art. 28, § 2º).
Precedentes.
.................
6. Os adicionais noturno, hora-extra, insalubridade e periculosidade ostentam caráter salarial, à
luz do enunciado 60 do TST, razão pela qual incide a contribuição previdenciária.
7. A Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em se tratando de
compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo
em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo
extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela
via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, contanto que atendidos os
requisitos próprios (EREsp 488.992/MG).
8. In casu, a empresa ajuizou a demanda em 8/6/2005 pleiteando a compensação de valores
recolhidos indevidamente a título de contribuição social à época administrada pelo INSS, razão
pela qual se revela aplicável a Lei 8.383/91, que admitia a compensação apenas entre tributos
e contribuições da mesma espécie.
9. "Recurso especial parcialmente provido, para afastar a incidência da contribuição previdenciária
sobre
o
auxílio-doença
e
auxílio-acidente".
(RESP 200802153302, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, 17/06/2009)
5. Certo é que o vale-transporte pago em dinheiro é isento de contribuição previdenciária. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre
vale-transporte pago em dinheiro. A decisão unifica a jurisprudência da Corte e segue orientação do Supremo Tribunal Federal (STF).
Veja-se:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIOTRANSPORTE E PROVENTOS DE ANISTIADO POLÍTICO.
1. O ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO DESATE DA CONTROVÉRSIA, SÓ QUE DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. LOGO, NÃO PADECE DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE, A
JUSTIFICAR SUA ANULAÇÃO POR ESTA CORTE. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC REPELIDA.
2. ESTA CORTE JÁ SE PRONUNCIOU NO SENTIDO DE QUE NÃO INCIDE IMPOSTO DE
RENDA SOBRE OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, POR POSSUÍREM NATUREZA INDENIZATÓRIA.
3. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE PROVENTOS DE ANISTIADOS POLÍTICOS, NOS TERMOS DA LEI N.
10.559/2002. REGISTRE-SE QUE A REFERIDA ISENÇÃO TAMBÉM SE APLICA AOS DECLARADOS ANISTIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.559/2002, SEGUNDO DISPOSTO NO DECRETO N. 4.897/2002, RESSALVADO O DEVER DE RETENÇÃO EM CASO
DE POSTERIOR INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO PARA O REGIME DE PRESTAÇÃO
MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. PROCESSO"
(RESP 1278076 / RJ RECURSO ESPECIAL 2011/0218478-8 RELATOR(A) MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO
JULGAMENTO 11/10/2011 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 18/10/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500704

E mais:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM
PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
1. COM A DECISÃO TOMADA PELA EXCELSA CORTE, NO RE 478.410/SP, REL. MIN.
EROS GRAU, EM QUE SE CONCLUIU SER INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA, HOUVE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR, A FIM DE SE ADEQUAR AO PRECEDENTE CITADO. ASSIM, NÃO MERECE ACOLHIDA A PRETENSÃO DA
RECORRENTE, DE RECONHECIMENTO DE QUE, "SE PAGO EM DINHEIRO O BENEFÍCIO
DO VALE-TRANSPORTE AO EMPREGADO, DEVE ESTE VALOR SER INCLUÍDO NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS".
2. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO: ERESP 816.829/RJ, REL. MIN. CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 25.3.2011; E AR 3.394/RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 22.9.2010.
3. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO"
(RESP 1257192 / SC RECURSO ESPECIAL 2011/0123295-2 RELATOR(A) MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO
JULGAMENTO 04/08/2011 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJE 15/08/2011).
6. Por estas razões, dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do
art. 557, §1º-A, do CPC c/c art. 29 do RI.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0032864-38.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0035580-23.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: TDB - TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE BENS
ADVOGADO
: THIAGO TABORDA SIMOES
ADVOGADO
: GUILHERME PELOSO ARAUJO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TDB - TRANSPORTE E DISTRIBUICAO
DE BENS em face de decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente às contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre as parcelas pagas a título de aviso prévio indenizado e seu
respectivo 13º e quanto aos 15 dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado.
A agravante pugna pela não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de férias,
salário-maternidade e terço constitucional.
2. Quanto ao adicional de 1/3 de férias, o STF tem entendido que tal verba não integra o
conceito de remuneração, não havendo incidência de contribuição previdenciária. Vejamos:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL
E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame
prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não
viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente as
parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria
podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária."
(AI-AgR - AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 710361/MG, Ministra CÁRMEN LÚCIA,
DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-14 PP-02930).
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
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Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição
previdenciária. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, AI-AgR nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, in DJU 30.03.2007).
Nesse mesmo sentido, o eg. STJ adequou seu entendimento ao do STF e decidiu pela não
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Confira-se:
"TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS -NATUREZA JURÍDICA - NÃOINCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO.
1. A Primeira Seção do STJ considera legítima a incidência da contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias. Precedentes.
2. Entendimento diverso foi firmado pelo STF, a partir da compreensão da natureza jurídica do
terço constitucional de férias, considerado como verba compensatória e não incorporável à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
3. Realinhamento da jurisprudência do STJ, adequando-se à posição sedimentada no Pretório
Excelso.
4. Embargos de divergência providos."
(STJ, ERESP 956289 / RS EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL
2009/0072594-0, MINISTRA ELIANA CALMON PRIMEIRA SEÇÃO DJE 10/11/2009). "NEGRITO NÃO CONSTA DO ORIGINAL".
Tal diretriz é aplicável tanto aos servidores públicos quanto aos empregados submetidos ao
regime geral da previdência social. Na dicção do STF, a verba tem caráter compensatório/indenizatório. Logo, tal caráter não pode ser alterado somente para os empregados regidos
pela CLT.
3. Quanto ao salário-maternidade, o eg. STJ já decidiu que "...tem natureza salarial e integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária" (in RESP 215476, rel. Min. Garcia Vieira, 1ª
Turma).
Outra não é a orientação deste Tribunal:
"TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EXAÇÃO DEVIDA.
1. A jurisprudência encontra-se pacificada no sentido de que a verba paga pelo empregador a
título de salário-maternidade não tem natureza indenizatória e sim salarial. Precedentes desta
Corte e do STJ.
2. Caracterizada a natureza salarial da verba aludida, há incidência de contribuição previdenciária.
3. Apelação improvida".
(AC 2005.38.00.020763-6/MG, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim de Sousa,
Oitava Turma, e-DJF1 p.652 de 25/09/2009)
"PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS E
ADICIONAL DE FÉRIAS - EXIGIBILIDADE - REPETIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS - LEGITIMIDADE - CONTRIBUIÇÕES DA MESMA NATUREZA - LIMITES PERCENTUAIS - LEI Nº 11.941/2009 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 170A - APLICABILIDADE - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA SISTEMA
ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA-SELIC - INCOMPATIBILIDADE - DECADÊNCIA - PRAZO - LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - APLICABILIDADE - RECOLHIMENTOS
ANTERIORES A VIGÊNCIA DA ALUDIDA LEI - SISTEMÁTICA DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - ACRÉSCIMOS LEGAIS - TAXA SELIC. (RECURSO ESPECIAL Nº
1.111.175/SP, JULGADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.)
a) Recursos - Apelações em Mandado de Segurança.
b) Decisão de origem - Concedida, em parte, a Segurança.
1 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e a Corte Especial deste Tribunal
decidiram que o direito à repetição de indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de
05 (cinco) anos, contados da data de quitação em relação aos pagamentos efetuados a partir
da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, adotado, porém, para os recolhimentos anteriores à Lei, o regime precedente, sistemática dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, mas limitado ao lapso máximo de cinco anos do advento do novo preceito. (STJ EREsp nº 37.760/DF; TRF/1ª REGIÃO - Arguição de Inconstitucionalidade nº
2006.35.02.001515-0/GO.)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500705

2 - A Lei Complementar nº 118/2005 não se aplica aos créditos referentes a pagamentos feitos
antes do prazo de cento e vinte dias da sua publicação, ainda que o ajuizamento da ação tenha
ocorrido na sua vigência. (EREsp nº 437.760/DF - Rel. Min. Teori Albino Zavascki - STJ Primeira Seção - Unânime - DJe 11/5/2009.)
3 - Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço
de férias por não se incorporar aos proventos de aposentadoria e sobre a retribuição paga a
empregado doente, nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do trabalho, pela sua
natureza previdenciária.
4 - Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de saláriomaternidade e férias porque, tendo natureza salarial, integram sua base de cálculo, excetuando-se, apenas, as férias indenizadas nos termos do art. 28, § 9º, "d", da Lei nº
8.212/91.
5 - A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 170-A,
do Código Tributário Nacional, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
6 - Legítima, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007, a compensação de
valores pagos a título de contribuições previdenciárias sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição que empregado doente recebe nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do trabalho com outras contribuições da seguridade social.
7 - A partir do advento da Lei nº 11.941/2009 de 27/5/2009, que revogou o art. 89, § 3º, da Lei
nº 8.212/91, deferida a compensação, não há, em relação ao valor a ser pago, aplicação de
limite máximo.
8 - A aplicação ao débito da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC exclui
a incidência de juros de mora por ser formada destes e de correção monetária.
9 - Apelações e Remessa Oficial providas em parte.
10 - Sentença reformada parcialmente".
(AMS 2008.36.00.016497-0/MT, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, eDJF1 p.544 de 02/10/2009)
4. No que tange às férias, verifica-se a incidência de contribuição previdenciária. Confira-se o
art. 195, I, da CF/88 (com redação da EC n. 20/1998):
"Ar. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título,
à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;" (grifei).
Veja-se: "Cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre férias" (in AG nº 2007.
01.00.037564-7/DF, Rel. Conv. Juiz Fed. Rafael Paulo Soares Pinto, 7ª T., in DJ de
09/11/2007).
Confira-se ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL.
APELO DA EMPRESA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. APELO
DA UNIÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES
PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA
CARTA MAGNA. NÃO-OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 195, I, A, DA CF/88.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que é devida a contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a seus empregados a título de
férias e abono constitucional, bem como de salário-maternidade, tendo em vista o caráter
remuneratório de tais verbas. 2. Precedentes: REsp 731.132/PE, 1ª Seção, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJe de 20.10.2008; AgRg no REsp 901.398/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 19.12.2008; AgRg no EDcl no REsp 904.806/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe de 16.12.2008; AgRg no REsp 1.039.260/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
15.12.2008; AgRg no REsp 1.081.881/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
10.12.2008. 3. Relativamente aos valores percebidos pelo empregado nos primeiros quinze
dias de afastamento do trabalho por motivo de doença (auxílio-doença), não é devido o
recolhimento por parte da empresa de contribuição previdenciária, tendo em vista o posicionamento consolidado deste Tribunal acerca da sua natureza não-salarial. 4. Precedentes:
REsp 1.078.772/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 19.12.2008; AgRg nos EDcl
no REsp 904.806/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 16.12.2008; AgRg no REsp
746.540/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 6.11.2008; REsp
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891.602/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.8.2008. 5. Conforme já
proclamou a Quinta Turma desta Corte, ao julgar os EDcl no REsp 622.724/SC (REVJMG, vol.
174, p. 385), "não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário
(art. 97 da Lex Fundamentalis) se, nem ao menos implicitamente, foi declarada a inconstitucionalidade de qualquer lei". 6. Reconhecida a não-incidência da contribuição previdenciária
sobre o auxílio-doença, pago pelo empregador aos seus empregados, nos primeiros quinze
dias de afastamento, será necessário o devido pronunciamento da instância a quo sobre as
matérias que efetivamente deixou de apreciar, ao negar provimento ao apelo da empresa, sob
pena de supressão de instância. 7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 195, I, a, da Carta
Magna, considerando o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de
Justiça não é competente para, em sede de recurso especial, se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional (art. 93, IX, da Constituição Federal), sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 8. Agravos regimentais desprovidos.
(AGRESP 200800145498, DENISE ARRUDA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2009.
Em relação às férias é verdade que, recentemente, o Colendo STJ firmou interpretação no
sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas (REsp 1.322.945/DF;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; DJe de 08/03/2013).
Todavia, a discussão jurídica envolve tema de natureza constitucional (salário-maternidade e
férias), ainda não apreciada pelo Excelso Pretório.
Assim, a colenda Sétima Turma, em hipóteses como a dos autos, tem mantido sua interpretação até o trânsito em julgado da orientação nova do STJ ou do pronunciamento do
STF.
Ressalto, por oportuno, que o referido decisum, restou suspenso temporariamente pelo Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, relator do REsp 1.322.945/DF, em face de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, questionando a validade do julgamento, sob a argumentação de que se deu na pendência de apreciação do Recurso Especial 1.230.957/RS,
afetado à sistemática dos recursos repetitivos.
Mais recentemente, o STJ consolidou a diretriz no sentido contrário aos contribuintes, quanto
às férias e ao salário maternidade:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. 1. Proposta a
ação a partir de 09.06.2005, a prescrição é quinquenal (RE 566.621-RS, r. Ministra Ellen
Gracie, Plenário do STF). 2. Não incide a contribuição previdenciária sobre o salário nos
primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente e terço constitucional de férias
indenizadas/gozadas (REsp 1.230.957 - RS, "representativo da controvérsia", r. Ministro Mauro
Campbell Marques, 1ª Seção do STJ, em 18.03.2014). 3. Incide a contribuição previdenciária
sobre o salário-maternidade (REsp 1.230.957 - RS, "representativo da controvérsia", r. Ministro
Mauro Campbell Marques, 1ª Seção do STJ, em 18.03.2014). 4. Legítima a incidência da
contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, considerando sua natureza eminentemente
salarial. Precedentes. 5. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época
de sua efetivação, vedada antes do trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, representativo da
controvérsia, r. Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção do STJ, em 25.08.2010). Juros moratórios mensais equivalentes à taxa selic. 6. Apelação da impetrante parcialmente provida.
Apelação da União e remessa oficial desprovidas.
(AC 0010970-68.2012.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO (CONV.), OITAVA TURMA, eDJF1 p.777 de 11/07/2014)
5. Por estas razões, dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do
art. 557, §1º-A, do CPC c/c art. 29 do RI.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0033073-07.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0000281-83.2009.4.01.3812
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: EDUARDO JANUZZI
ADVOGADO
: PATRICIA MARIA OLIVA GONTIJO
ADVOGADO
: MATEUS SIMOES DE ALMEIDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500706

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

PEDRO PAULO MOREIRA RODRIGUES
MARCELO DIAS GONCALVES VILELA
RONALDO NORONHA BEHRENS
BERNARDO LOPES PORTUGAL
PAULA SILVA FARES
ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL, impugnando
decisão que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos..
.
2) Vê-se que o objeto do presente incidente recursal repousa no recebimento dos Embargos,
em sede de execução fiscal, com efeito suspensivo.
Em sentido contrário ao entendimento inicial deste Tribunal, o colendo Superior Tribunal de
Justiça fixou a diretriz no sentido da inaplicabilidade do art. 739-A do CPC às execuções fiscais.
Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR EFEITO SUSPENSIVO - INAPLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC (NORMA DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI N. 6.830/80) - GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o art. 739-A do Código
de Processo Civil não se aplica ao rito das execuções fiscais, por força do princípio da
especialidade. Os embargos do devedor opostos contra execução fiscal, garantido o juízo da
execução, possuem efeito suspensivo automático. Nesse sentido: REsp 1291923/PR, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/12/2011; REsp 1178883/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/10/2011.
2. Agravo de instrumento provido.
3. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 24 de julho de 2012., para publicação do acórdão.
(AG 0026257-77.2012.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Sétima Turma,e-DJF1 p.761 de 03/08/2012).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FEDERAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EFEITO SUSPENSIVO - INAPLICABILIDADE DO ART. 739-A DO
CPC (NORMA DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI N. 6.830/80) - GARANTIA PARCIAL DO
JUÍZO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o art. 739-A do Código
de Processo Civil - CPC não se aplica ao rito das execuções fiscais, por força do princípio da
especialidade. Os embargos do devedor opostos contra execução fiscal, garantido o juízo da
execução, possuem efeito suspensivo automático. Nesse sentido: REsp 1291923/PR, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/12/2011; REsp 1178883/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/10/2011.
2. Conjugando-se a norma contida no § 1º do artigo 16, da Lei 6.830/80 ("não são admissíveis
embargos do executado antes de garantida a execução") com a jurisprudência do STJ segundo
a qual "a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos
embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao
executado prazo para proceder ao reforço" (REsp n. 1127815/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, S1/STJ,
DJe 14/12/2010), os embargos opostos contra EF parcialmente garantida devem ser recebidos
com efeito suspensivo (paralisa-se, então, a EF) e, no seu bojo, concede-se a possibilidade do
reforço da penhora (necessário ao seguimento dessa ação de defesa).
3. Agravo de instrumento provido.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012. , para publicação do
acórdão.
(AG 0013500-51.2012.4.01.0000/PA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Sétima Turma,e-DJF1 p.837 de 22/06/2012)
Assim, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a entender que "o art. 739-A do Código
de Processo Civil não se aplica ao rito das execuções fiscais, por força do princípio da
especialidade. Os embargos do devedor opostos contra execução fiscal, garantido o juízo da
execução, possuem efeito suspensivo automático. Nesse sentido: REsp 1291923/PR, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/12/2011; REsp 1178883/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/10/2011." ( AG , Rel. Desembargador
Luciano Amaral, TRF1 - Sétima Turma, e-DJF data:03/08/2012 página:761).
Acontece que, em nova guinada jurisprudencial, a Primeira Seção do STJ, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, assentou que os ditames da Lei 6.830/80 são
compatíveis com o art. 739-A do CPC, acrescentado pela Lei 11.382/2006, que condiciona a
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atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ao cumprimento de três requisitos:
a) apresentação de garantia; b) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus
boni juris); e c) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (REsp
1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).
Retornou-se, portanto, à diretriz inicial deste Tribunal. O art. 739 -A do CPC é aplicável às
execuções fiscais (AGARESP 201102147608, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:01/08/2013; AGRESP 201102184513, Rel. Min. CASTRO MEIRA, STJ
- SEGUNDA TURMA, DJE DATA:01/07/2013 e AGA 201101503174, Rel. Min. ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/06/2013).
Na hipótese, como destacado na decisão agravada (fl.15) o Juízo está garantido e, vislumbro
o preenchimento dos requisitos previstos no art. 739-A, § 1º, do CPC. A tese jurídica sustentada é plausível e o periculum in mora é manifesto.
3. Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento (art. 557, § 1º-A,
CPC c/c o art. 29, XXV, RI).
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0033388-35.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0004080-06.2014.4.01.3701
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: LOJAS RIACHUELO S/A
ADVOGADO
: SILVANA LAVACCA ARCURI
ADVOGADO
: MELISSA SCARPELLI GAIDO
ADVOGADO
: BIANCA SCHETTINI DA SILVA NEAIME
ADVOGADO
: CRISTIANE MARTINI ROSA
ADVOGADO
: RICARDO ALBERTO LAZINHO
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO LAZINHO
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL em face de
decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente às contribuições sociais previdenciárias incidentes
sobre as parcelas pagas nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado por doença
ou acidente (auxílio-doença e auxílio-acidente), a título de adicional constitucional de férias de
um terço e aviso prévio indenizado.
A agravante pugna pela incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de aviso prévio
indenizado, 1/3 de férias, auxílio doença e acidente e primeiros 15 dias.
2. O eg. STJ, apreciando a questão, entendeu que os valores pagos pela empresa ao segurado
empregado nos 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença e acidente não têm
natureza salarial, por isso não incide sobre eles a contribuição previdenciária. Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS E ABONO
CONSTITUCIONAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO.
PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AFASTAMENTO DO EMPREGADOR POR MOTIVO DE
DOENÇA E ACIDENTE. NÃO-INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. Relativamente aos valores percebidos pelo empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de doença (auxílio-doença) e acidente (auxílio-acidente), não é
devido o recolhimento de contribuição previdenciária por parte da empresa, tendo em vista o
posicionamento consolidado deste Tribunal acerca da sua natureza não-salarial.
4. Precedentes: REsp 1.078.777/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 19.12.2008;
REsp 973.436/SC, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 25.2.2008, p. 290; REsp
746.540/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 6.11.2008; REsp
853.730/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 6.8.2008.
5. Reconhecida a não-incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença e o
auxílio-acidente, será necessário o devido pronunciamento da instância a quo sobre as matérias que efetivamente deixou de apreciar, ao negar provimento ao apelo da empresa especificamente nesses tópicos, sob pena de supressão de instância.
6. Recurso especial parcialmente provido."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500707

(RESP 1086491, MINISTRA DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 11/05/2009).
No mesmo sentido, esta Corte Regional:
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PAGAMENTO DOS 15 PRIMEIROS DIAS
DE AFASTAMENTO (AUXÍLIO DOENÇA OU ACIDENTE) - NÃO INCIDÊNCIA - JURISPRUDÊNCIA (STJ/STF) - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1- A jurisprudência dominante afasta a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre
os valores pagos pelo empregador ao empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem à concessão dos auxílios doença ou acidente, porque ausente a prestação do labor e
a conseqüente contraprestação pecuniária típica (REsp nº 1.098.102/SC).
2- Agravo interno não provido.
3- Peças liberadas pelo Relator, em 22/09/2009, para publicação do acórdão."
(TRF1, AGTAG 2009.01.00.024345-7/MA DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL SÉTIMA TURMA02/10/2009 e-DJF1 p.555).
3. Quanto ao adicional de 1/3 de férias, o STF tem entendido que tal verba não integra o
conceito de remuneração, não havendo incidência de contribuição previdenciária. Vejamos:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL
E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame
prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não
viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente as
parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria
podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária."
(AI-AgR - AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 710361/MG, Ministra CÁRMEN LÚCIA,
DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-14 PP-02930).
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição
previdenciária. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, AI-AgR nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, in DJU 30.03.2007).
Nesse mesmo sentido, o eg. STJ adequou seu entendimento ao do STF e decidiu pela não
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Confira-se:
"TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS -NATUREZA JURÍDICA - NÃOINCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO.
1. A Primeira Seção do STJ considera legítima a incidência da contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias. Precedentes.
2. Entendimento diverso foi firmado pelo STF, a partir da compreensão da natureza jurídica do
terço constitucional de férias, considerado como verba compensatória e não incorporável à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
3. Realinhamento da jurisprudência do STJ, adequando-se à posição sedimentada no Pretório
Excelso.
4. Embargos de divergência providos."
(STJ, ERESP 956289 / RS EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL
2009/0072594-0, MINISTRA ELIANA CALMON PRIMEIRA SEÇÃO DJE 10/11/2009). "NEGRITO NÃO CONSTA DO ORIGINAL".
Tal diretriz é aplicável tanto aos servidores públicos quanto aos empregados submetidos ao
regime geral da previdência social. Na dicção do STF, a verba tem caráter compensatório/indenizatório. Logo, tal caráter não pode ser alterado somente para os empregados regidos
pela CLT.
4. No que tange ao aviso prévio indenizado, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS.
CONDENAÇÃO DA AUTORA.
1. Decisão do Supremo Tribunal Federal em medida cautelar na ADIN 1659-6 quanto à não
incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado não afasta o interesse
processual da parte autora.
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5. Por estas razões, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557, caput, do CPC c/c art. 29 do RI.
Int. Dil. legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0033411-78.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0031185-67.2010.8.13.0487
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ALIPIO DA SILVA
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo IBAMA impugnando decisão que indeferiu
nova tentativa de penhora on line, mediante utilização do Sistema BACENJUD.
É o sucinto relatório.
2. Estabelecem os artigos 8º, 9º e 10º, da Lei nº 6.830/80:
"Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros
e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução,
observadas as seguintes normas. (....).
Art. 9º - Em garantia de execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, á ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito, que
assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11, ou;
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o art. 9º, a
penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declara absolutamente impenhoráveis."
A Legislação Processual oportuniza ao devedor, após citado, ofertar bem à penhora, suficiente
e idôneo para garantir a pretensão executiva. Omisso o devedor, a mesma legislação impõe ao
Estado promover a constrição de bens visando à efetividade da pretensão executiva judicial
instaurada. E para cujo propósito, além de listar a precedência de ativos financeiros dentre
outros bens (art. 11, da Lei n. 6.830/80 e 655, I do CPC), igualmente autoriza sua constrição
judicial através de penhora eletrônica, diretamente realizada em instituições financeiras depositárias - Sistema BACENJUD, consoante disposto no art. 655-A, do Código de Processo
Civil:
"Art. 655-A - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do
executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na
execução."
Acerca da penhora "on line", embora admitida em lei, seu cabimento e oportunidade têm sido
objeto de considerável debate jurisprudencial.
Sempre sustentei tratar-se de medida que não deve ser considerada simples rotina, útil ao
comodismo do Credor. Tenho convicção de que seu extremismo encontra relevância nos
efeitos imediatos, imprecisos e nocivos para o devedor, que podem se protrair para além da
simples adimplência fiscal em juízo. Provocam, se desmedida, um desequilíbrio nefasto para o
devedor que se vê, abruptamente, desprovido de recursos indispensáveis ao adimplemento de
compromissos outros indispensáveis à manutenção de sua atividade. Por isto, tenho a penhora
on line descabida se bens outros possam ser objeto de constrição.
Não obstante, tratar-se de medida que implique em direta intervenção no patrimônio financeiro
do devedor, é admissível a penhora por meio eletrônico, utilizando-se do sistema BACENJUD,
quando a dívida não for paga ou não estiver garantida, nos termos do art. 655-A do CPC.
No caso dos autos, já houve o deferimento do pedido de penhora de valores pecuniários da
parte executada, ora agravada, por meio do sistema BACENJUD, restando infrutífera tal medida.
A repetição da diligência anteriormente realizada (bloqueio eletrônico de ativos financeiros da
parte devedora) é medida que não se justifica, uma vez que já houve tentativa de bloqueio,
porém, sem sucesso. Ademais, a Fazenda Nacional não demonstrou a ocorrência de qualquer
fato novo que indique a eficácia da constrição requerida.

2. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por não
comportarem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória.
3. Tendo o INSS sucumbido de parte mínima do pedido, correta a condenação da parte autora
no ônus da sucumbência.
4. Apelação da sociedade, apelação do INSS e remessa oficial a que se nega provimento" (AC
19973800061675-1, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de
27/03/2009).
Do voto condutor do acórdão, extraio os seguintes trechos:
"(...)
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal tem analisado a matéria e é unânime no sentido
de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por
não possuírem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. CARACTERIZADA. AVISO PRÉVIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que as contribuições previdenciárias
anteriores à EC 8/77, de 14 de abril de 1977, ostentam a natureza tributária, aplicando-lhes as
disposições do CTN, no pertinente à decadência e à prescrição, sujeitas ao prazo qüinqüenal,
em conformidade com os arts. 173 e 174 (RE 99.848/PR, Rel. Min. Rafael Mayer, DJU
29.8.86).
2. Os pagamentos feitos a titulo de aviso prévio não integram o salário-de-contribuição, dada a
ausência do requisito da habitualidade. Precedentes deste Tribunal.
3. Apelações da autora e do INSS improvidas.
4. Remessa oficial, tida por interposta, improvida.
(AC 96.01.03023-9/MG, Rel. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv), Segunda Turma
Suplementar, DJ de 18/09/2003, p.73)
Portanto, não há que se falar em falta de interesse processual.
(...)" .
A propósito, vejam-se, ainda:
"PREVIDENCIARIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. FERIAS NÃO GOZADAS.
I - AS IMPORTANCIAS PAGAS A EMPREGADOS QUANDO DA RESILIÇÃO CONTRATUAL, E
POR FORÇA DELA, DIZENTES A AVISO PREVIO, NÃO TEM COLOR DE SALARIO POR
ISSO QUE SE NÃO HA FALAR EM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. PRECEDENTES.
II - RECURSO PROVIDO. ( REsp 3794 / PE; RECURSO ESPECIAL; 1990/0006110-5 ;Relator(a) Ministro GERALDO SOBRAL (329) ; Órgão Julgador; T1 - PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento;
31/10/1990 Data da Publicação/Fonte; DJ 03/12/1990 p. 14305; JTS vol. 20 p. 196
"PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - PRESSUPOSTOS DA LIMINAR PRESENTES
- DECISÃO MANTIDA.
1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por não
comportarem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória. Precedentes do STF, do
STJ e do TRF/1ª Região.
2. Presentes os pressupostos autorizativos da liminar. Agravo regimental improvido."
(AI 2009.01.00.026661-5-DF, por mim relatado, j. em 20/07/2009).
Em suma, a matéria já está pacificada, em caráter definitivo, no âmbito do colendo STJ. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. 1. Proposta a
ação a partir de 09.06.2005, a prescrição é quinquenal (RE 566.621-RS, r. Ministra Ellen
Gracie, Plenário do STF). 2. Não incide a contribuição previdenciária sobre o salário nos
primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente e terço constitucional de férias
indenizadas/gozadas (REsp 1.230.957 - RS, "representativo da controvérsia", r. Ministro Mauro
Campbell Marques, 1ª Seção do STJ, em 18.03.2014). 3. Incide a contribuição previdenciária
sobre o salário-maternidade (REsp 1.230.957 - RS, "representativo da controvérsia", r. Ministro
Mauro Campbell Marques, 1ª Seção do STJ, em 18.03.2014). 4. Legítima a incidência da
contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, considerando sua natureza eminentemente
salarial. Precedentes. 5. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época
de sua efetivação, vedada antes do trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, representativo da
controvérsia, r. Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção do STJ, em 25.08.2010). Juros moratórios mensais equivalentes à taxa selic. 6. Apelação da impetrante parcialmente provida.
Apelação da União e remessa oficial desprovidas.
(AC 0010970-68.2012.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.777 de 11/07/2014).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500708
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Nesse diapasão, confiram-se:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA ANTERIORMENTE REALIZADA. INEFICÁCIA DE REPETIÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
1. No caso dos autos, já houve o deferimento do pedido de penhora de valores pecuniários da
parte executada, por meio do sistema BACENJUD, restando infrutífera tal medida em face da
não localização de ativos para penhora.
2. A repetição de pedido de bloqueio, via BACENJUD, é medida que não se justifica, tendo em
vista sua ineficácia, uma vez que não há indícios de que houve mudança na situação patrimonial dos executados.
3. Agravo regimental desprovido.
(AGA 0065713-73.2008.4.01.0000/AC, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim De
Sousa, Conv. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv.), Oitava Turma,e-DJF1 p.431 de
01/07/2011)"
"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO POR ORDEM JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO BACENJUD. REPETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO.
I. No caso dos autos, verifica-se que, no ano de 2007, já houve o deferimento do pedido de
penhora de valores pecuniários da parte executada, ora agravada, por meio do sistema BACENJUD, restando infrutífera tal medida.
II. A repetição de diligência anteriormente realizada (bloqueio eletrônico dos ativos financeiros
da parte devedora), sem que o exeqüente apresente qualquer indício de que houve alteração
na situação patrimonial do executado, é medida que não se justifica.
III. Agravo de instrumento improvido.
(AG 00097985720104050000, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 - Quarta
Turma, DJE - Data::19/08/2010 - Página::674.)" grifo nosso.
"EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACEN-JUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REPETIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que indeferiu o pedido de repetição da
tentativa de bloqueio de bens e direitos do devedor através do Sistema BACENJUD, suspendendo o curso do feito pelo período de 1 (um) ano.
2. À luz do art. 40, caput, da Lei n.º 6.830/80, o Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora.
3. Hipótese em que havia sido oferecido bem à penhora, levado a leilão, sem haver sido
arrematado. Diante disto, deferiu-se a penhora de saldos porventura existentes em conta
corrente ou aplicações financeiras em nome da Executada, através do Sistema BACENJUD,
sem, contudo, lograr êxito. Posteriormente, a Exequente, sem demonstrar a ocorrência de
qualquer fato novo que tornasse necessária a repetição da tentativa, pleiteou por nova determinação de penhora pelo referido sistema.
4. Não é atribuição dos Magistrados atuar como órgãos de investigação de patrimônio, no
exclusivo interesse da parte, e baseados em meras suposições, sem qualquer fundamento
adequado, repetindo uma diligência anteriormente infrutífera. Agravo de Instrumento improvido.
(AG 00055071420104050000, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, TRF5 Terceira Turma, DJE - Data::11/10/2010 - Página::102.)"
Neste sentido encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS
LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA
DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o
dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do
enunciado n. 284 da Súmula do STF.
II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.º
11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na
sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que,
observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a
satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional.
III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que
é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade,
se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500709

julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio
pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade
e efetividade à tutela jurisdicional.
IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo
pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes.
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1284587/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2012, DJe 01/03/2012)" grifo nosso.
3. Por estas razões, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557,
caput, do CPC c/c art. 29, XXIV, RI.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0033897-63.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0001104-87.2014.4.01.4101
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: LATICINIOS RIO JORDAO LTDA - EPP
ADVOGADO
: RODRIGO TOTINO
ADVOGADO
: WAGNER ALMEIDA BARBEDO
ADVOGADO
: IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI
ADVOGADO
: DEOLAMARA LUCINDO BONFA
ADVOGADO
: THEO FERNANDO ABREU HAAG
ADVOGADO
: RODRIGO TOTINO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela LATICINIOS RIO JORDAO LTDA - EPP
em face de decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para
suspender a exigibilidade do crédito tributário referente às contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre as parcelas pagas a título 1/3 de férias, salário-família, auxílio-creche, aviso
prévio indenizado e 15 dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado.
A agravante pugna pela não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de férias
indenizadas, salário-maternidade, horas extras e adicionais noturno, de insalubridade e periculosidade.
2. Com relação às horas extras, aos adicionais noturnos, insalubridade e periculosidade, incide
a contribuição previdenciária, vez que tais verbas possuem caráter salarial.
Confira-se aresto do e. STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. NÃO-INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SALÁRIO - MATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. FÉRIAS,
ADICIONAL DE 1/3, HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE
PERICULOSIDADE.
1. O auxílio-doença pago até o 15º dia pelo empregador é inalcançável pela contribuição
previdenciária, uma vez que referida verba não possui natureza remuneratória, inexistindo
prestação de serviço pelo empregado, no período. Precedentes: EDcl no REsp 800.024/SC,
Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 10.09.2007; REsp 951.623/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ
27.09.2007; REsp 916.388/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 26.04.2007.
2. O auxílio-acidente ostenta natureza indenizatória, porquanto destina-se a compensar o
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante o disposto no § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual
consubstancia verba infensa à incidência da contribuição previdenciária.
3. O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, conseqüentemente, a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
4. O fato de ser custeado pelos cofres da Autarquia Previdenciária, porém, não exime o
empregador da obrigação tributária relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre
a folha de salários, incluindo, na respectiva base de cálculo, o salário-maternidade auferido por
suas empregadas gestantes (Lei 8.212/91, art. 28, § 2º). Precedentes: AgRg no REsp n.º
762.172/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU de 19.12.2005; REsp n.º 572.626/BA, Rel.
Min. JOSÉ DELGADO, DJU de 20.09.2004; e REsp n.º 215.476/RS, Rel. Min. GARCIA VIEIRA,
DJU de 27.09.1999.
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5. As verbas relativas (...) às horas extras e adicionais possuem natureza remuneratória,
sendo, portanto, passíveis de contribuição previdenciária.
6. A Previdência Social é instrumento de política social do governo, sendo certo que sua
finalidade primeira é a manutenção do nível de renda do trabalhador em casos de infortúnios
ou de aposentadoria, abrangendo atividades de seguro social definidas como aquelas destinadas a amparar o trabalhador nos eventos previsíveis ou não, como velhice, doença, invalidez: aposentadorias, pensões, auxílio-doença e auxílio-acidente do trabalho, além de outros
benefícios ao trabalhador.
......................
8. Também quanto às horas extras e demais adicionais, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no seguinte sentido: "TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADORES. ARTS. 22 E 28 DA LEI N.° 8.212/91. SALÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. DÉCIMOTERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAIS DE HORA-EXTRA, TRABALHO NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. NATUREZA SALARIAL PARA FIM DE INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ART. 195, I, DA CF/88.
SÚMULA 207 DO STF. ENUNCIADO 60 DO TST. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é
firme no sentido de que a contribuição previdenciária incide sobre o total das remunerações
pagas aos empregados, inclusive sobre o 13º salário e o salário-maternidade (Súmula n.°
207/STF). 2. Os adicionais noturno, hora-extra, insalubridade e periculosidade possuem caráter
salarial. Iterativos precedentes do TST (Enunciado n.° 60). 3. A Constituição Federal dá as
linhas do Sistema Tributário Nacional e é a regra matriz de incidência tributária. 4. O legislador
ordinário, ao editar a Lei n.° 8.212/91, enumera no art. 28, § 9°, quais as verbas que não fazem
parte do salário-de-contribuição do empregado, e, em tal rol, não se encontra a previsão de
exclusão dos adicionais de hora-extra, noturno, de periculosidade e de insalubridade. 5. Recurso conhecido em parte, e nessa parte, improvido." (REsp n.º 486.697/PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 17/12/2004).
9. Conseqüentemente, incólume resta o respeito ao Princípio da Legalidade, quanto à ocorrência da
contribuição previdenciária sobre a retribuição percebida pelo servidor a título de um terço constitucional
de férias, horas extras e adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno.
10. Agravos regimentais desprovidos".
(AGRESP 200701272444, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, 02/12/2009).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA,
AUXÍLIO-ACIDENTE. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. SALÁRIO - MATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE 1/3, HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE
PERICULOSIDADE. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI
10.637/02. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste violação dos arts. 165, 458, 459 e 535 do CPC
na hipótese em que o Tribunal de origem examina, de modo claro e suficiente, as questões submetidas
à sua apreciação.
2. O auxílio-doença pago até o 15º dia pelo empregador é inalcançável pela contribuição
previdenciária, uma vez que a referida verba não possui natureza remuneratória, inexistindo
prestação de serviço pelo empregado, no período. Precedentes.
3. O auxílio-acidente ostenta natureza indenizatória, porquanto destina-se a compensar o
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante o disposto no § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual
consubstancia verba infensa à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes.
4. O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, consequentemente, a base de
cálculo da contribuição previdenciária. O fato de ser custeado pelos cofres da autarquia previdenciária não exime o empregador da obrigação tributária relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, incluindo, na respectiva base de cálculo, o
salário-maternidade auferido por suas empregadas gestantes (Lei 8.212/91, art. 28, § 2º).
Precedentes.
.................
6. Os adicionais noturno, hora-extra, insalubridade e periculosidade ostentam caráter salarial, à
luz do enunciado 60 do TST, razão pela qual incide a contribuição previdenciária.
7. A Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em se tratando de
compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo
em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo
extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela
via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, contanto que atendidos os
requisitos próprios (EREsp 488.992/MG).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500710

8. In casu, a empresa ajuizou a demanda em 8/6/2005 pleiteando a compensação de valores
recolhidos indevidamente a título de contribuição social à época administrada pelo INSS, razão
pela qual se revela aplicável a Lei 8.383/91, que admitia a compensação apenas entre tributos
e contribuições da mesma espécie.
9. "Recurso especial parcialmente provido, para afastar a incidência da contribuição previdenciária
sobre
o
auxílio-doença
e
auxílio-acidente".
(RESP 200802153302, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, 17/06/2009)
3. Quanto ao salário-maternidade, o eg. STJ já decidiu que "...tem natureza salarial e integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária" (in RESP 215476, rel. Min. Garcia Vieira, 1ª
Turma).
Outra não é a orientação deste Tribunal:
"TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EXAÇÃO DEVIDA.
1. A jurisprudência encontra-se pacificada no sentido de que a verba paga pelo empregador a
título de salário-maternidade não tem natureza indenizatória e sim salarial. Precedentes desta
Corte e do STJ.
2. Caracterizada a natureza salarial da verba aludida, há incidência de contribuição previdenciária.
3. Apelação improvida".
(AC 2005.38.00.020763-6/MG, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim de Sousa,
Oitava Turma, e-DJF1 p.652 de 25/09/2009)
"PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS E
ADICIONAL DE FÉRIAS - EXIGIBILIDADE - REPETIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS - LEGITIMIDADE - CONTRIBUIÇÕES DA MESMA NATUREZA - LIMITES PERCENTUAIS - LEI Nº 11.941/2009 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 170A - APLICABILIDADE - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA SISTEMA
ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA-SELIC - INCOMPATIBILIDADE - DECADÊNCIA - PRAZO - LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - APLICABILIDADE - RECOLHIMENTOS
ANTERIORES A VIGÊNCIA DA ALUDIDA LEI - SISTEMÁTICA DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - ACRÉSCIMOS LEGAIS - TAXA SELIC. (RECURSO ESPECIAL Nº
1.111.175/SP, JULGADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.)
a) Recursos - Apelações em Mandado de Segurança.
b) Decisão de origem - Concedida, em parte, a Segurança.
1 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e a Corte Especial deste Tribunal
decidiram que o direito à repetição de indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de
05 (cinco) anos, contados da data de quitação em relação aos pagamentos efetuados a partir
da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, adotado, porém, para os recolhimentos anteriores à Lei, o regime precedente, sistemática dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, mas limitado ao lapso máximo de cinco anos do advento do novo preceito. (STJ EREsp nº 37.760/DF; TRF/1ª REGIÃO - Arguição de Inconstitucionalidade nº
2006.35.02.001515-0/GO.)
2 - A Lei Complementar nº 118/2005 não se aplica aos créditos referentes a pagamentos feitos
antes do prazo de cento e vinte dias da sua publicação, ainda que o ajuizamento da ação tenha
ocorrido na sua vigência. (EREsp nº 437.760/DF - Rel. Min. Teori Albino Zavascki - STJ Primeira Seção - Unânime - DJe 11/5/2009.)
3 - Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço
de férias por não se incorporar aos proventos de aposentadoria e sobre a retribuição paga a
empregado doente, nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do trabalho, pela sua
natureza previdenciária.
4 - Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de saláriomaternidade e férias porque, tendo natureza salarial, integram sua base de cálculo, excetuando-se, apenas, as férias indenizadas nos termos do art. 28, § 9º, "d", da Lei nº
8.212/91.
5 - A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 170-A,
do Código Tributário Nacional, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
6 - Legítima, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007, a compensação de
valores pagos a título de contribuições previdenciárias sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição que empregado doente recebe nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do trabalho com outras contribuições da seguridade social.
7 - A partir do advento da Lei nº 11.941/2009 de 27/5/2009, que revogou o art. 89, § 3º, da Lei
nº 8.212/91, deferida a compensação, não há, em relação ao valor a ser pago, aplicação de
limite máximo.
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8 - A aplicação ao débito da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC exclui
a incidência de juros de mora por ser formada destes e de correção monetária.
9 - Apelações e Remessa Oficial providas em parte.
10 - Sentença reformada parcialmente".
(AMS 2008.36.00.016497-0/MT, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, eDJF1 p.544 de 02/10/2009)
4. No que tange às férias, verifica-se a incidência de contribuição previdenciária. Confira-se o
art. 195, I, da CF/88 (com redação da EC n. 20/1998):
"Ar. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título,
à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;" (grifei).
Veja-se: "Cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre férias" (in AG nº 2007.
01.00.037564-7/DF, Rel. Conv. Juiz Fed. Rafael Paulo Soares Pinto, 7ª T., in DJ de
09/11/2007).
Confira-se ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL.
APELO DA EMPRESA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. APELO
DA UNIÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES
PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA
CARTA MAGNA. NÃO-OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 195, I, A, DA CF/88.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que é devida a
contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a seus empregados a título
de férias e abono constitucional, bem como de salário-maternidade, tendo em vista o caráter
remuneratório de tais verbas. 2. Precedentes: REsp 731.132/PE, 1ª Seção, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJe de 20.10.2008; AgRg no REsp 901.398/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 19.12.2008; AgRg no EDcl no REsp 904.806/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe de 16.12.2008; AgRg no REsp 1.039.260/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
15.12.2008; AgRg no REsp 1.081.881/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
10.12.2008. 3. Relativamente aos valores percebidos pelo empregado nos primeiros quinze
dias de afastamento do trabalho por motivo de doença (auxílio-doença), não é devido o
recolhimento por parte da empresa de contribuição previdenciária, tendo em vista o posicionamento consolidado deste Tribunal acerca da sua natureza não-salarial. 4. Precedentes:
REsp 1.078.772/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 19.12.2008; AgRg nos EDcl
no REsp 904.806/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 16.12.2008; AgRg no REsp
746.540/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 6.11.2008; REsp
891.602/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.8.2008. 5. Conforme já
proclamou a Quinta Turma desta Corte, ao julgar os EDcl no REsp 622.724/SC (REVJMG, vol.
174, p. 385), "não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário
(art. 97 da Lex Fundamentalis) se, nem ao menos implicitamente, foi declarada a inconstitucionalidade de qualquer lei". 6. Reconhecida a não-incidência da contribuição previdenciária
sobre o auxílio-doença, pago pelo empregador aos seus empregados, nos primeiros quinze
dias de afastamento, será necessário o devido pronunciamento da instância a quo sobre as
matérias que efetivamente deixou de apreciar, ao negar provimento ao apelo da empresa, sob
pena de supressão de instância. 7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 195, I, a, da Carta
Magna, considerando o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de
Justiça não é competente para, em sede de recurso especial, se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional (art. 93, IX, da Constituição Federal), sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 8. Agravos regimentais desprovidos.
(AGRESP 200800145498, DENISE ARRUDA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2009.
Em relação às férias é verdade que, recentemente, o Colendo STJ firmou interpretação no
sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas (REsp 1.322.945/DF;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; DJe de 08/03/2013).
Todavia, a discussão jurídica envolve tema de natureza constitucional (salário-maternidade e
férias), ainda não apreciada pelo Excelso Pretório.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500711

Assim, a colenda Sétima Turma, em hipóteses como a dos autos, tem mantido sua interpretação até o
trânsito em julgado da orientação nova do STJ ou do pronunciamento do STF.
Ressalto, por oportuno, que o referido decisum, restou suspenso temporariamente pelo Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, relator do REsp 1.322.945/DF, em face de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, questionando a validade do julgamento, sob a argumentação de que se deu na pendência de apreciação do Recurso Especial 1.230.957/RS,
afetado à sistemática dos recursos repetitivos.
5. Por estas razões, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557, caput, do CPC c/c art. 29 do RI.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0034587-92.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0039841-31.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: JOSE GONZALES SENDESKI
ADVOGADO
: CLEISE SANTOS
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL impugnando
decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela objetivando determinação para que a
Agravante deixe de exigir o recolhimento do IPI na importação do veículo da parte Agravada e
realize o seu regular desembaraço aduaneiro.
2) Nos termos do decidido pelo eg. STF, nos autos do RE-AgR 255090, não incide IPI sobre
importação de veículo por pessoa física para uso próprio, em homenagem ao princípio da nãocumulatividade. (STF, RE-AGR 255090, MINISTRO AYRES BRITTO, 2ª TURMA,
24.08.2010).
Nesta mesma trilha de entendimento a eg. Sétima Turma dessa Corte Regional já se manifestou pela não incidência do IPI em caso de importação de automóvel, por pessoa física,
para uso próprio.
A propósito, confiram-se:
"TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE APRECIAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. IPI SOBRE IMPORTAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO,
SEM FINS COMERCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Agravo retido não conhecido, uma vez que a apelante não requereu expressamente sua
apreciação pelo Tribunal na apelação (CPC, art. 523, § 1°).
2. A jurisprudência do STF, do STJ e deste TRF da 1ª Região é pacífica no sentido de que
sobre a importação de veículo automotor para uso próprio, particular, por pessoa física não
cabe a incidência do IPI (princípio da não cumulatividade).
3. Apelação e remessa oficial não providas"
(Numeração Única: AC 0063959-76.2011.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA Órgão OITAVA TURMA Publicação
15/08/2014 e-DJF1 P. 1120 Data Decisão 01/08/2014).
"CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS IMPORTAÇÃO - IPI SOBRE
IMPORTAÇÃO - AUTOMÓVEL IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA, NÃO COMERCIANTE OU
EMPRESÁRIA, PARA USO PRÓPRIO - NÃO INCIDÊNCIA - PRECEDENTE DO STF.
1. O eg. STF reconheceu, em recente julgado, a inconstitucionalidade da expressão "acrescido
do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições", contida no inciso I do art. 7º
da Lei nº 10.865/04 (in RE 559.607 apreciado no regime da repercussão geral § 3º do art. 543B do CPC).
2. Assim, os obstáculos formais até então existentes para o deferimento de liminar/tutela
antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desapareceram no
caso em foco (AGA 0034847-09.2013.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.675 de 08/11/2013 E AMS 000563056.2007.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO,
OITAVA TURMA, e-DJF1 p.837 de 26/07/2013)
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3. Indevida, pois, a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS-importação.
4. Nos termos do decidido pelo eg. STF, nos autos do RE-AgR 255090, não incide IPI sobre
importação de veículo por pessoa física para uso próprio. Aplicabilidade do Princípio da nãocumulatividade. (STF, RE-AGR 255090, MINISTRO AYRES BRITTO, 2ª TURMA,
24.08.2010).
5. A colenda Sétima Turma desta Corte, também já se posicionou no sentido da jurisprudência
da Corte Máxima, ou seja, "Não incide IPI sobre a importação de veículo por pessoa física não
comerciante e não empresária." (in AMS 0027164-69.2010.4.01.3800/MG).
6. Agravo Regimental não provido. Requisitos da liminar presentes"
(Numeração Única: AGA 0010770-96.2014.4.01.0000 / DF; AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 15/08/2014 e-DJF1).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - VEÍCULO IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA - IPI: NÃO INCIDÊNCIA DESEMBARAÇO DO BEM SEM O PAGAMENTO DO IPI: POSSIBILIDADE - PRECEDENTES
DO TRF1, STJ E STF.
1. A jurisprudência do TRF1, STJ e STF abona a não incidência de IPI sobre a importação de
veículo por pessoa física para uso próprio.
2. A demora na entrega da prestação jurisdicional não pode provocar o surgimento de um risco
para sua efetividade. A retenção do veículo por tempo indeterminado poderá deteriorá-lo.
Presentes, portanto, os requisitos do art. 273 do CPC.
3. Se a questão envolve tributação, não havendo qualquer discussão quanto à restrição ou
fraude na importação do veículo, tem-se que o interesse e direito do autor resta devidamente
preservado; e o eventual direito da FN, acautelado em razão do valor do veículo, possa
realizar-se com prevenção de danos materiais e físicos a ela.
4. Agravo regimental não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 3 de junho de 2014., para publicação do acórdão"
(Numeração Única: AGRAC 0061823-38.2013.4.01.3400 / DF; AGRAVO REGIMENTAL NA
APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL
Convocado JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.) Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 13/06/2014 e-DJF1).
"TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESEMBARAÇO ADUANEIRO VEÍCULO ESTRANGEIRO NOVO IMPORTADO - ADQUIRENTE PESSOA FÍSICA - USO
PRÓPRIO - IPI: INDEVIDO (STF). 1- A sentença não incorreu na melhor técnica. Diante da
alteração do Inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/2004 (pela Lei nº 10.865/2013), e do RE
559.937/RS, c/c art. 543-B/CPC, declarando inconstitucional tal preceito, singelamente extinguiu o feito por ulterior falta de interesse (art. 267, IV, do CPC). Mais recomendável seria, já
instalada a lide, processado o feito, e sem notícia do fim da resistência da ré, que houvesse
decreto de procedência do pedido no ponto; sem, todavia, recurso voluntário em relação ao
item, confirma-se a solução (sucumbente, em parte, o autor). 2- STF (AgRg-RE nº
255.090/RS), c/c julgados da T7/TRF1: não incide IPI na operação de importação de automóvel
novo por pessoa física não-comerciante habitual para uso próprio. 3- Porque iguais em essência, quanto ao fim e objeto, tem-se que este julgamento é eficaz para o desembaraço
aduaneiro e a liberação tanto em face da licença de importação "originária" (LI nº 13/17063370) como daquela que, com o fito de sanear ligeiros equívocos formais/gráficos de somenos
(ano/modelo e chassi), apenas (expressamente) a "substituiu" (LI nº 13/4051388-3), sem perda
da unidade lógico-formal da documentação correlata, toda vinculada ao veículo desde sempre
internado. 4- Apelação provida: pedido procedente em parte. 5- Peças liberadas pelo Relator,
em Brasília, 24 de abril de 2014., para publicação do acórdão".
(AC 0027387-53.2013.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.502 de 02/05/2014).
3) Por estas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento (art. 557, CPC
c/c o art. 29 RI).
Int. Dil. legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500712

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0036519-18.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0009655-07.2010.4.01.3807
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: LANCHONETE E PADARIA MODELUZ LTDA
DECISÃO N.º
EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO DE EMPRESA DITA "SUCESSORA"
(ART. 133 DO CTN) DA DEVEDORA PRINCIPAL - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SUCESSÃO: IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1- A FN pede a reforma do indeferimento da inclusão da empresa LANCHONETE E PADARIA
MODELUZ LTDA. no pólo passivo de EF, datado de 16 JUL 2014, pelo MM. Juiz Federal
ALEXEY SUUSMANN PERE, da SSJ de Montes Claros/MG, nos autos da EF n. 965507.2010.4.01.3807, que ajuizou em 17 DEZ 2010 contra INDÚSTRIA PANIFICADORA BOCA
DE FORNO LTDA., para cobrança de SIMPLES (1997 a 2000), no valor de R$25.994,70.
2- Sua excelência entendeu que "não foi comprovado que tenha ocorrido a sucessão empresarial da empresa executada".
3- A agravante alega que a empresa CLÍNICA EMAGREÇA LTDA ME. é sucessora da empresa
INDÚSTRIA PANIFICADORA BOCA DE FORNO LTDA. porque explora a mesma atividade dela
(comércio varejista de produtos de padaria e lanchonete) sob outra razão social e no mesmo
local.
4- Autos recebidos em gabinete em 20 AGO 2014.
II
5- A responsabilidade tributária da empresa sucessora deriva dos art. 132 e 133 do CTN:
"(...) EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO - RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA - ART. 133, INC. I, DO CTN.
1. Segundo o disposto no art. 133, inc. I, do Código Tributário Nacional, uma vez já ocorrido o
lançamento definitivo na época da sucessão, o sucessor deverá responder integralmente pelos
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, se o
alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade.
......................................................................................................................."
(REsp nº 330.683/SC, STJ/T2, un., Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ 08/04/2002, p. 191)
6- In casu, há indícios de identidade de ramo de atividade, de domicílio fiscal e de proprietários
entre "sucessora e sucedida". Não há porque indeferir a integração da empresa no pólo
passivo, tanto mais se, além de ausentes elementos que permitam "forte juízo de probabilidade" acerca da ilegitimidade do ato citatório ou do risco de dano de tal movimento processual, se evidencia que "citar" não causa dano irreparável ou de difícil reparação: enseja, ao
contrário, fazer contraponto ao direito de ação da exeqüente, que dispõe do "poder" de apontar
contra quem a dirige.
7- Ademais, o pedido da exeqüente de citação da empresa encontra fundamentação jurídica
em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento oportuno dos eventuais
embargos, deverá provar tal condição, se pelo futuro embargante for questionada no ponto, sob
pena dos ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade, v.g. (em leitura
apropriada):
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
1. Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
8- No mesmo sentido: (STJ, AgRg no REsp 622.736/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, T1, ac. un., DJ
28/06/2004 p.210; TRF1, AGTAG 2004.01.00.045171-8, T7, DJ 10/12/2004 p. 57).
II
9- Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, § 1º-A, do CPC), apenas para
determinar a citação da empresa LANCHONETE E PADARIA MODELUZ LTDA.
10- Comunique-se.
11- Publique-se. Oportunamente, baixem e arquivem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0037016-32.2014.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0003061-28.2005.4.01.3200
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
- FNDE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: IVAN ETHER
ADVOGADO
: DANIEL PEREIRA S. NETO
ADVOGADO
: LAURA MARIA SANTIAGO LUCAS
ADVOGADO
: LUANA DE ASSIS PIRES
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE impugnando decisão que indeferiu nova tentativa de penhora on line, mediante utilização do Sistema BACENJUD.
É o sucinto relatório.
2. Estabelecem os artigos 8º, 9º e 10º, da Lei nº 6.830/80:
"Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros
e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução,
observadas as seguintes normas. (....).
Art. 9º - Em garantia de execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, á ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito, que
assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11, ou;
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o art. 9º, a
penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declara absolutamente impenhoráveis."
A Legislação Processual oportuniza ao devedor, após citado, ofertar bem à penhora, suficiente
e idôneo para garantir a pretensão executiva. Omisso o devedor, a mesma legislação impõe ao
Estado promover a constrição de bens visando à efetividade da pretensão executiva judicial
instaurada. E para cujo propósito, além de listar a precedência de ativos financeiros dentre
outros bens (art. 11, da Lei n. 6.830/80 e 655, I do CPC), igualmente autoriza sua constrição
judicial através de penhora eletrônica, diretamente realizada em instituições financeiras depositárias - Sistema BACENJUD, consoante disposto no art. 655-A, do Código de Processo
Civil:
"Art. 655-A - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do
executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na
execução."
Acerca da penhora "on line", embora admitida em lei, seu cabimento e oportunidade têm sido
objeto de considerável debate jurisprudencial.
Sempre sustentei tratar-se de medida que não deve ser considerada simples rotina, útil ao
comodismo do Credor. Tenho convicção de que seu extremismo encontra relevância nos
efeitos imediatos, imprecisos e nocivos para o devedor, que podem se protrair para além da
simples adimplência fiscal em juízo. Provocam, se desmedida, um desequilíbrio nefasto para o
devedor que se vê, abruptamente, desprovido de recursos indispensáveis ao adimplemento de
compromissos outros indispensáveis à manutenção de sua atividade. Por isto, tenho a penhora
on line descabida se bens outros possam ser objeto de constrição.
Não obstante, tratar-se de medida que implique em direta intervenção no patrimônio financeiro
do devedor, é admissível a penhora por meio eletrônico, utilizando-se do sistema BACENJUD,
quando a dívida não for paga ou não estiver garantida, nos termos do art. 655-A do CPC.
No caso dos autos, já houve o deferimento do pedido de penhora de valores pecuniários da
parte executada, ora agravada, por meio do sistema BACENJUD, restando infrutífera tal medida.
A repetição da diligência anteriormente realizada (bloqueio eletrônico de ativos financeiros da
parte devedora) é medida que não se justifica, uma vez que já houve tentativa de bloqueio,
porém, sem sucesso. Ademais, a Fazenda Nacional não demonstrou a ocorrência de qualquer
fato novo que indique a eficácia da constrição requerida.
Nesse diapasão, confiram-se:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA ANTERIORMENTE REALIZADA. INEFICÁCIA DE REPETIÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500713

1. No caso dos autos, já houve o deferimento do pedido de penhora de valores pecuniários da
parte executada, por meio do sistema BACENJUD, restando infrutífera tal medida em face da
não localização de ativos para penhora.
2. A repetição de pedido de bloqueio, via BACENJUD, é medida que não se justifica, tendo em
vista sua ineficácia, uma vez que não há indícios de que houve mudança na situação patrimonial dos executados.
3. Agravo regimental desprovido.
(AGA 0065713-73.2008.4.01.0000/AC, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim De
Sousa, Conv. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv.), Oitava Turma,e-DJF1 p.431 de
01/07/2011)"
"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO POR ORDEM JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO BACENJUD. REPETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO.
I. No caso dos autos, verifica-se que, no ano de 2007, já houve o deferimento do pedido de
penhora de valores pecuniários da parte executada, ora agravada, por meio do sistema BACENJUD, restando infrutífera tal medida.
II. A repetição de diligência anteriormente realizada (bloqueio eletrônico dos ativos financeiros
da parte devedora), sem que o exeqüente apresente qualquer indício de que houve alteração
na situação patrimonial do executado, é medida que não se justifica.
III.
Agravo
de
instrumento
improvido.
(AG 00097985720104050000, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 - Quarta
Turma, DJE - Data::19/08/2010 - Página::674.)" grifo nosso.
"EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACEN-JUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REPETIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que indeferiu o pedido de repetição da
tentativa de bloqueio de bens e direitos do devedor através do Sistema BACENJUD, suspendendo o curso do feito pelo período de 1 (um) ano.
2. À luz do art. 40, caput, da Lei n.º 6.830/80, o Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora.
3. Hipótese em que havia sido oferecido bem à penhora, levado a leilão, sem haver sido
arrematado. Diante disto, deferiu-se a penhora de saldos porventura existentes em conta
corrente ou aplicações financeiras em nome da Executada, através do Sistema BACENJUD,
sem, contudo, lograr êxito. Posteriormente, a Exequente, sem demonstrar a ocorrência de
qualquer fato novo que tornasse necessária a repetição da tentativa, pleiteou por nova determinação de penhora pelo referido sistema.
4. Não é atribuição dos Magistrados atuar como órgãos de investigação de patrimônio, no
exclusivo interesse da parte, e baseados em meras suposições, sem qualquer fundamento
adequado, repetindo uma diligência anteriormente infrutífera. Agravo de Instrumento improvido.
(AG 00055071420104050000, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, TRF5 Terceira Turma, DJE - Data::11/10/2010 - Página::102.)"
Neste sentido encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS
LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA
DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o
dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do
enunciado n. 284 da Súmula do STF.
II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei
n.º 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos
jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC,
efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação
jurisdicional.
III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que
é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade,
se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o
julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio
pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade
e efetividade à tutela jurisdicional.
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO. SÚMULA Nº 393/STJ. MATÉRIA TAMBÉM JULGADA SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO IMPROVIDO.
1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula do STJ, Enunciado nº
393).
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AGRG NO RESP 1139399 RS 2009/0088579-8, MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, DJE 08/04/2010).
Nesse ponto, Alessandro Spilborghs ministra que:
"Entrementes, não apenas assuntos atrelados à ordem pública poderão servir de supedâneo à
opção pela via excepcional. Nesse sentido James Marins nos revela um horizonte ainda
maior:
Das diversas manifestações pretorianas e doutrinárias, recolhe-se a admissibilidade da exceção ou objeção de pré-executividade em generoso rol de hipóteses: matéria de ordem
pública em geral. Condições da ação, ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do
processo, nulidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa, falta de liquidez do título,
prescrição, decadência, quitação do título, manifesta ilegitimidade do executado e inconstitucionalidade de norma legal já declarada pelo STF,etc. O correto óbice processual, doutrinário e jurisprudencial, reside na impossibilidade de produção de provas. (Direito Processual
Tributário Brasileiro - administrativo e judicial, p. 642)".
(in Direito Tributário. São Paulo: Barros, Fischer & Associados, 2006. p. 194).
3. Sem razão a parte agravante.
4. É cediço que "1. A exceção de pré-executividade, segundo o Min. Luiz Fux (Resp
573.467/SC), é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz,
como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições
da ação executiva" (in AgRg no Resp nº 968047/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 6ª T., in DJ
de 03/04/2008).
5. Da mesma forma, "MATÉRIAS PASSÍVEIS DE CONHECIMENTO NESSA VIA: AQUELAS
PASSÍVEIS DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ E QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...)" (in RESP 102883/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, in DJ de
04/09/2008)..
6. O exame das matérias impugnadas necessitam de dilação probatória, instituto incompatível
com a via da exceção de pré-executividade.
7. Nesse sentido, incide, na espécie, a seguinte diretriz pretoriana:
"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA.
1. A exceção de pré-executividade só pode ser admitida em matéria de direito público e
naqueles casos em que a alegação possa ser verificada de plano, ou seja, sem dilação
probatória, conforme ampla jurisprudência.
2. A Certidão de Divida Ativa (CDA) é revestida de presunção de certeza e liquidez, razão pela
qual independe de quaisquer outros documentos para sua validade. Eventuais vícios precisam
ser aferidos pela análise de documentação idônea, que o contribuinte pode requerer administrativa ou judicialmente ao fisco (art. 41 da Lei nº 6.830/80).
3. Agravo de Instrumento improvido."
(AG 2007.01.00.013650-0-MT, Rel. Des. Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, DJe de
03/10/2008, p. 397).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR NULIDADE DA
CDA (FALTA DA MEMÓRIA DE CÁLCULOS, DETALHANDO A ORIGEM DA DÍVIDA, OS
JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA) - REQUISITO NÃO PREVISTO NO ART. 202 DO CTN
E §§ 5º E 6º DO ART. 2º DA LEI N. 6.830/80 - APELAÇÃO PROVIDA.
1- A simples indicação legislativa sobre a forma de calcular a correção monetária, os juros e a
multa moratória são suficientes para que válida a CDA.
2- A jurisprudência desta Corte e do STJ desabona a extinção da EF por falha na CDA que não
impeça a defesa do executado.
3. Apelação provida.
4. Peças liberadas pelo Relator, em 03/03/2008, para publicação do acórdão."
(AC 2005.01.99.056546-1-Go, Rel. Des. Federal Luciano Amaral, DJe de 14/03/2008) - grifei.
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FORMA DE APURAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO POR MEIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. CDA. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.

IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo
pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes.
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1284587/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2012, DJe 01/03/2012)" grifo nosso.
3. Por estas razões, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557,
caput, do CPC c/c art. 29, XXIV, RI.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0037040-60.2014.4.01.0000/AP (d)
Processo Orig.: 0009030-18.2014.4.01.3100
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CSA COMERCIO E SERVICO LTDA EPP
ADVOGADO
: OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM
ADVOGADO
: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES
DECISÃO
AGRAVO CONTRA LIMINAR EM MS - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA - PERDA DE
OBJETO DO AGRAVO.
1- Trata-se de agravo contra liminar em MS. Consoante movimentação processual, foi proferida
sentença. Nos termos do art. 7º, §3º, da Lei n.º 12.016/2009, a superveniente sentença
mandamental, ainda que concessiva, pela sua eficácia retro-operante (desde o ajuizamento do
"writ"), torna sem objeto útil este agravo.
//
2- Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo.
3- Comunique-se.
4- Publique-se. I. Oportunamente, baixem e arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.) - RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0037513-46.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0024262-12.2011.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: BENEDITO CONGO FERNANDES PARREIRAS
ADVOGADO
: ADRIANO SERGIO SIUVES ALVES
ADVOGADO
: ELIA NEJM NETO
ADVOGADO
: ESTEVAO SIQUEIRA NEJM
ADVOGADO
: ALESSANDRO THIAGO SIUVES ALVES
ADVOGADO
: ANDRE FELIPE SIUVES ALVES
ADVOGADO
: THIAGO HENRIQUE MARTINS PINTO
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO CONGO FERNANDES PARREIRAS em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
2. Inicialmente, acerca do cabimento e limites para a exceção de pré-executividade, tenho por
oportuno colacionar a seguinte orientação jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL -EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -SÚMULA 7/STJ.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que em sede de exceção de préexecutividade é possível a alegação da ocorrência de prescrição dos créditos discutidos, desde
que a matéria tenha sido aventada pela parte, e que não haja a necessidade de dilação
probatória, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental improvido.
(STJ, AGRG NO AG 1256401 PR 2009/0227506-1, MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE 24/03/2010).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500714
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A referida exceção de pré-executividade foi rejeitada, sob os seguintes fundamentos:
"Da análise da CDA de fls. 03/16, observo que o crédito perseguido foi constituído por termo de
confissão espontânea em 24.01.1994. Como a execução fiscal foi ajuizada em 18.06.1996 (fls.
02-A), não há que se cogitar da ocorrência de prescrição.
Por outro lado, o crédito questionado foi objeto de parcelamento entre 27.02.1998 e
111.01.2003 (fls. 90/91) entre 29.09.2006 e 29.06.2007 (fl. 92). Com o reconhecimento da
dívida, implícito nos atos de parcelamento, operou-se na oportunidade a interrupção do prazo
prescricional.
.................................................................................................................................
Rescindindo o parcelamento, a PFN requereu em abril de 2013 a retomada da marcha processual, com a citação do requerido (fl. 28). Nada obstante, revela-se impossível o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso. É que mesmo tendo em conta a data
da juntada aos autos do requerimento de suspensão do feito (fl. 21 - 13/03/2009), a União
requereu, às fls. 28/31, em 02/04/2013, o prosseguimento do feito.
(...)".
2. Vê-se que a decisão agravada " indeferiu exceção de pré-executividade, em que se objetivava demonstrar a ocorrência da prescrição dos débitos da executada"
2.1. Inicialmente, acerca do cabimento e limites para a exceção de pré-executividade, tenho por
oportuno colacionar a seguinte orientação jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO. SÚMULA Nº 393/STJ. MATÉRIA TAMBÉM JULGADA SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO IMPROVIDO.
1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula do STJ, Enunciado nº
393).
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AGRG NO RESP 1139399 RS 2009/0088579-8, MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, DJE 08/04/2010).
Nesse ponto, Alessandro Spilborghs ministra que:
"Entrementes, não apenas assuntos atrelados à ordem pública poderão servir de supedâneo à
opção pela via excepcional. Nesse sentido James Marins nos revela um horizonte ainda
maior:
Das diversas manifestações pretorianas e doutrinárias, recolhe-se a admissibilidade da exceção ou objeção de pré-executividade em generoso rol de hipóteses: matéria de ordem
pública em geral. Condições da ação, ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do
processo, nulidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa, falta de liquidez do título,
prescrição, decadência, quitação do título, manifesta ilegitimidade do executado e inconstitucionalidade de norma legal já declarada pelo STF,etc. O correto óbice processual, doutrinário e jurisprudencial, reside na impossibilidade de produção de provas. (Direito Processual
Tributário Brasileiro - administrativo e judicial, p. 642)".
(in Direito Tributário. São Paulo: Barros, Fischer & Associados, 2006. p. 194).
2.2. Certo é que nos casos dos créditos tributários constituídos por meio de confissão espontânea de dívida, como na hipótese dos autos, "a Primeira Seção do STJ, em sede de
recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que, nos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais -DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra
declaração dessa natureza, previstas em lei, é suficiente para a cobrança dos valores nela
declarados, dispensando-os qualquer outra providência por parte do fisco. REsp 962.379/RS.
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008."
(STJ - 1ª Turma, AgRg no REsp 1113954/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe
27/04/2010).
Assim, por ser o débito executado um tributo sujeito a lançamento por homologação e tendo o contribuinte confessado o débito, por meio de confissão espontânea de dívida e não efetuado o pagamento,
considera-se desde logo constituído o crédito tributário, dispensando-se constituição formal pela Administração, podendo o crédito ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa e exigido, independentemente de notificação, não havendo que se falar, neste caso, em decadência.
In casu, verifica-se que o crédito tributário foi constituído em 24/01/1994, por meio de confissão
espontânea de dívida, sendo este o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
No que tange à alegação de causa interruptiva do prazo prescricional, "O STJ já se pronunciou no
sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e
interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art.
174, IV do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte"
(in AgRg no Ag 136.1961/SC, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamim, in DJe 23/08/2012).
Pois bem.

1. Não está eivado de nulidade o procedimento administrativo, em que se informa o discriminativo do débito e o seu respectivo relatório, e em que se preserva o direito de defesa,
inclusive com inequívoca ciência do executado da forma de apuração e origem do débito (não
recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a salários de empregados).
2. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada
por meras alegações destituídas de prova.
3. A aplicação da UFIR como fator de atualização, a partir de janeiro de 1992, não implica
violação aos princípios constitucionais da irretroatividade e da anterioridade mitigada (art. 195,
§ 6º, da CF/88), por não se tratar de majoração de tributo.
4. Apelação e remessa oficial, esta tida por interposta, a que se dá provimento.
(AC 1999.01.00.100651-7/MG, Rel. Juiz Federal Vallisney De Souza Oliveira (conv.), Terceira
Turma Suplementar, DJ p.40 de 16/06/2005).
8. Com efeito, não merece reforma a decisão agravada.
9. Ressalte-se, por oportuno, que a parte agravante pode discutir todas as matérias impugnadas em embargos à execução; instituto no qual o Estado-Juiz terá condições de verificar
os fatos impugnados.
10. Por estas razões, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557, "caput," do CPC c/c art. 29, XXIV, RI.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0037879-85.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0005967-90.2012.4.01.3314
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: XAVIER TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA
ADVOGADO
: IZABELLA BEATRICE DE CARVALHO
ADVOGADO
: RODRIGO FERRAZ REIS
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por XAVIER TRANSPORTES URBANOS
LTDA impugnando decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Para melhor compreensão da controvérsia, extraio os seguintes trechos das razões recursais:
"Trata-se, in casu, de ação de execução fiscal movida pela União Federal em face da empresa
XAVIER TRANSPORTES URBANOS LTDA., ora Agravante, a fim de supostos créditos tributários relativos a IRPJ alusivo ao período de 02/1992 a 08/1993 - todos indevidos, ressaltese desde já.
Conforme se depreende a partir da Certidão de Dívida Ativa acostada à exordial (fls. 3/16), a
Agravante, então optante pelo regime do lucro presumido, teria declarado e não pago o IRPJ
incidentes sobre sua receita no aludido período, cujo vencimento mais antigo foi 28/02/1992
(fls.04) e o mais recente 31/08/1993 (fls. 16).
Assim, a presente execução fiscal foi ajuizada em 18/06/1996, ainda perante a Justiça Comum
da Comarca de Alagoinhas, semque a Agravante jamais tenha sido efetivamente citada, o que
somente veio a ocorrer em junho de 2013, já perante a Subseção de Federal de Alagoinhas.
Conforme se depreende a partir da petição e documento fls. 19/20, acostados pela própria
Agravada, a Agravante aderiu ao Parcelamento em 10/02/1998, pelo que restou suspenso o
curso processual.
Ocorre que, a Agravante, por motivos diversos, somente adimpliu ao referido parcelamento até
04/09/2002, conforme se comprova com o relatório emitido pela própria PGFN, denominado
"Informações Gerais da Inscrição". A partir daquela data, se iniciou novamente o prazo prescricional do aludido crédito tributário que se esgotou em 04/09/2007.
No caso em tela, observam-se 2 (dois) tipos de prescrição, a primeira atingindo o crédito
exequendo mesmo antes da adesão ao parcelamento, e a segunda intercorrente, vez que,
iniciada a inadimplência, o Fisco quedou omisso por mais de 5 (cinco), já que a presente
execução só foi reativada em 02/04/2013, através da petição de fls. 28/31.
Diante de tão robusta tese de prescrição, a Agravante opôs Exceção de Pré-executividade.
Entretanto, o MM Juízo a quo indeferiu tal objeção, partindo do pressuposto equivocado de que
os créditos exequendos foram constituídos através de confissão espontânea em 24/01/1994.
(...)".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500715
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No caso em exame, verifica-se a adesão ao parcelamento entre 27/02/1998 e 11/01/2003 e
entre 29/09/2006 e 29/06/2007 (cf. docs de fls.)
Ao tempo do ajuizamento da ação (18/06/1996), - mesmo se não houvesse havido a configuração de causa interruptiva do prazo prescricional - o crédito não estaria prescrito.
Mantida, pois, a rejeição da exceção de pré-executividade oposta.
Assim sendo, nego seguimento ao agravo de instrumento (art. 557, CPC c/c art. 29 do RI).
Int.Dil.Legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0038049-57.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0011624-75.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ANALISTAS DE COMERCIO EXTERIOR AACE
ADVOGADO
: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
ADVOGADO
: ANA MARIA VAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS
ADVOGADO
: BRUNO FISCHGOLD
ADVOGADO
: LARISSA BENEVIDES GADELHA
ADVOGADO
: LILIANA MASCARENHAS COUTINHO
ADVOGADO
: ARTUR DE SOUSA CARRIJO
ADVOGADO
: JÚLIA PAURO OLIVEIRA
ADVOGADO
: LAURIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVIM
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS
DE COMÉRCIO EXTERIOR, AACE, impugnando decisão que indeferiu pedido de antecipação
dos efeitos da tutela, requerido com vistas a obter a suspensão da "regra do art. 8º, II, b da Lei
9.250/95 de sorte a garantir a dedução ilimitada na base de cálculo do imposto de renda das
despesas realizadas a título de instrução, com base nos arts. 6º, 7º, IV, 23, V, art. 205 e 208
todos da CR"
Ao exame do pleito recursal, tenho por desautorizada a censura pretendida para a decisão
agravada, uma vez que em harmonia com o entendimento jurisprudencial no sentido de ser "(..)
constitucional o limite previsto na Lei 9.250/1995, estabelecido para dedução da base de
cálculo do imposto de renda das despesas realizadas a título de educação" (in AMS
200038010014910 AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 200038010014910
Relator(a) JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA Sigla do órgão TRF1 Órgão julgador 5ª
TURMA SUPLEMENTAR Fonte e-DJF1 DATA:19/07/2013).
Vejam-se os seguintes julgados:
"TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES GASTOS EM EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 9.250/95. CONSTITUCIONALIDADE.
1. "É constitucional o limite previsto na Lei 9.250/1995, estabelecido para dedução da base de
cálculo do imposto de renda das despesas realizadas a título de educação. (AC 001206829.2001.4.01.3800/MG, Rel. p/acórdão Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, eDJF1 p.789 de 19/11/2010)".
2. Apelação desprovida".
(AMS 200038000078855 AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 200038000078855 Relator(a) JUIZ FEDERAL ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO Sigla
do órgão TRF1 Órgão julgador 1ª TURMA SUPLEMENTAR Fonte e-DJF1 DATA:05/04/2013).
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS COM INSTRUÇÃO.
LIMITE IMPOSTO PELA LEI 9.250/95. MATÉRIA DE RESERVA LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.
1. É possível o estabelecimento de limite para dedução no imposto de renda de despesas com a
educação, previsto no art. 8º, II, b), da Lei 9.250/95. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2.Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta a que se dá provimento"
(AMS 200038000107780 AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 200038000107780 Relator(a) JUIZ FEDERAL GLAUCIO MACIEL (CONV.) Sigla do órgão
TRF1 Órgão julgador 7ª TURMA SUPLEMENTAR Fonte e-DJF1 DATA:20/01/2012 PAGINA:372).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500716

Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 557
do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0038067-78.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0007914-29.2014.4.01.3600
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
DECISÃO
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FAZENDA NACIONAL impugnando
decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Ao expor os fatos, a agravante diz que: "(...) João Bosco Silvio Cavalcante de Albuquerque
ajuizou ação anulatória de lançamento, tombada sob o nº 79142920144013600, na 8ª Vara da
Justiça Federal de Cuiabá, alegando, em breve síntese, que a Receita Federal glosou indevidamente valores relativos a despesas médicas com fisioterapia. A liminar foi deferida,
determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do processo administrativo nº 10183.722.073/2010-99. Entendeu o Juiz a quo que a prova carreada
aos autos, consistente em recibos de pagamento e declarações firmadas pelas fisioterapeutas,
é suficiente para comprovar a prestação dos serviços médicos de fisioterapia ao agravado.
(...)".
Requer a reforma da decisão impugnada.
Ao exame do pleito recursal, tenho por desautorizada a censura pretendida para a decisão
agravada. Veja-se:
? Assim dispõe o art. 80 do Decreto 3.000/99 (que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação
e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza), verbis:
"Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei nº 9.250, de 1995, art.
8º, inciso II, alínea a ).
§ 1º O disposto neste artigo (Lei nº 9.250, de 1995, art. 8º, § 2º):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados
à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por
contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exigese a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2º Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional será
feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado para venda
pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do
pagamento.
§ 3º Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente físico
ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a
entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4º As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão ser
deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação
específica.
§ 5º As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos
(Lei nº 9.250, de 1995, art. 8º, § 3º );
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? Prescreve, por sua vez, o artigo 8º, da Lei n. 9.250/95:
"Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias; (destaquei)
(...)
§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados
à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)" (destaquei)
? Cf. esclarecido na decisão agravada "No caso em tela, porém, no que tange às despesas
com fisioterapia, tenho que as provas apresentadas pelo autor à Receita Federal revestem
idoneidade suficiente e valor probatório hábil a permitir a dedução dos valores do imposto de
renda. Como a lei não especifica quais documentos prestam-se como provas idôneas a questão comporta certo subjetivismo (...). Além dos recibos de pagamento da sessões de fisioterapia (fl. 59 e segs) o autor apresentou À Receita Federal declarações firmadas pelas
fisioterapeutas, com firma reconhecida em cartório, atestando a efetiva prestação dos serviços
(fl. 34 e 35). E as declarações especificam a quantidade de sessões e as respectivas datas.
Não vislumbro outras provas que pudessem ser exigidas do contribuinte. Ele está em idade
senil - possui 64 anos de idade - e é médico. Assim é natural que reserve parte de sua renda
para os cuidados de sua saúde. Além do mais, o valor gasto com a terapia não é elevado,
considerando a média dos custos com saúde no país. Como as fisioterapeutas ratificaram, por
declaração, os serviços prestados, pode a Receita federal fiscalizar o recolhimento do imposto
de renda sobre os honorários recebidos. Ou seja, inexiste risco de sonegação" (grifei);
? Por último, confiram-se os seguintes arestos que corroboram com o acerto da decisão
impugnada:
"TRIBUTÁRIO. IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS ODONTOLÓGICAS E FISIOTERÁPICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBO. INDÍCIOS. CAUTELA. FRAUDE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE.
1. "A aplicação das presunções e indícios no direito tributário deve ser feita com especial
cautela, já que se afastando da segurança e certeza jurídica, que respaldam os princípios da
legalidade e da tipicidade, enveradam-se no perigoso campo da imprecisão, dubiedade e
incerteza". (Célio Armando Janczeski, in Direito Processual Tributário, Florianópolis, AOB/SC
Editora, 2005, p. 73 e 77).
2. Não se pode presumir infração à lei tributária, se o contribuinte de fato comprovou a
realização das despesas médicas dedutíveis em imposto de renda, tendo o Fisco lhe negado
tal benefício apenas por entender que os recibos apresentados, embora dotados de conteúdo
formal suficiente, não eram idôneos para os fins colimados.
3. Para afastar a presunção de boa-fé, era necessário que o Fisco comprovasse a existência
de fraude, o que não ocorreu, no caso.
4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
(AC n. 0000802-84.1997.4.01.3800/MG, Relator Juiz Federal Convocado Carlos Eduardo Castro Martins,7ª Turma Suplementar, e-DJF1 de 13/09/2013, p. 2030).
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROVA DOCUMENTAL. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBO.
1. O art. 80 do Decreto 3.000/1999 autoriza sejam deduzidos do imposto de renda pessoa
física os pagamentos efetuados a título de serviços odontológicos, entre outros.
2. Indevida a glosa efetuada pela autoridade fazendária quando a prestação dos serviços foi
comprovada mediante recibos, acompanhados de declaração do profissional.
3. Apelação a que se nega provimento.
(AC n. 00019588-30.2007.4.01.3800/MG, Relator Desembargadora Maria do Carmo Cardoso,
8ª Turma, e-DJF 1 de 11/05/2012, p. 1723)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500717

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N.
9250/95. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas: de
todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, e das
deduções relativas: aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, aos médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias. ( § 1º do artigo 8º da Lei n. 9.250/9) 2. O pagamento poderá ser
comprovado, "com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento". ( § 2º do artigo 8º da Lei n. 9.250/95) 3. Na hipótese em reexame, o
autor juntou aos presentes autos os recibos correspondentes às despesas efetuadas. Ressaltou, com propriedade, o Juízo a quo: "A norma permitir à autoridade que, à vista de
deduções, decida sobre a necessidade de sua comprovação, não significa que o Fisco possa
exigir que sejam apresentados, além do recibo, a microfilmagem do cheque e/ou o extrato
bancário, mas sim, que possa exigir a apresentação do recibo e, caso o contribuinte não o
possua ou este não esteja conforme o determinado na Lei 9.250/95, a apresentação da
microfilmagem do cheque ou os extratos bancários. Não é permitido ao Fisco exigir o recibo e,
estando este conforme disposto na Lei n. 9.250/95 ainda exigir a microfilmagem e os extratos
bancários, pois não é isto que a norma autoriza". 4. Nesse diapasão, "Não se pode presumir
infração à lei tributária, se o contribuinte de fato comprovou a realização das despesas médicas
dedutíveis em imposto de renda, tendo o Fisco lhe negado tal benefício apenas por entender
que os recibos apresentados, embora dotados de conteúdo formal suficiente, não eram idôneos
para os fins colimados. (AC n. 0000802-84.1997.4.01.3800/MG, Relator Juiz Federal Convocado Carlos Eduardo Castro Martins, 7ª Turma Suplementar, e-DJF1 de 13/09/2013, p.
2030). 5. Apelação e remessa oficial não providas. Sentença mantida"
(AC 200938000028756 AC - APELAÇÃO CIVEL - 200938000028756 Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA Sigla do órgão TRF1 Órgão julgador SÉTIMA
TURMA Fonte e-DJF1 DATA:25/04/2014 PAGINA:768).
? No mesmo diapasão: AC 200738000198281 AC - APELAÇÃO CIVEL - 00738000198281
Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO Sigla do órgão
TRF1 Órgão julgador OITAVA TURMA Fonte e-DJF1 DATA:11/05/2012 PAGINA:1723.
Diante de tais ponderações, verifica-se que a decisão não merece qualquer reparo, uma vez
que o agravado João Bosco Sávio Cavalcante de Albuquerque apresentou todos os recibos
requeridos pela Receita Federal, bem como a declaração de que os serviços de fisioterapia
foram devidamente prestados (inclusive declaração das profissionais prestadoras do referido
serviço).
Tenho por prevalecer a boa-fé do contribuinte, especialmente em juízo de cognição sumária.
Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 557
do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0038090-24.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0055648-55.2014.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
ADVOGADO
: HENRIQUE SILVA DE CASTRO
ADVOGADO
: MARGHERITA COELHO TOLEDO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL
impugnando decisão que indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança nº 5564855.2014.4.01.3800/MG, por meio da qual pretendia obter ordem judicial que suspendesse "os
efeitos da decisão que indeferiu a prorrogação do regime de admissão temporária, em especial,
interrompendo a fluência do prazo de 30 (trinta) dias para tomada de providência de uma das
medidas para extinção do regime listadas no artigo 23 da Instrução Normativa 1.361/31, até
que se faça a análise do mérito do mandado de segurança" (fl. 89).
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2. Assim, os obstáculos formais até então existentes para o deferimento de liminar/tutela
antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desapareceram no
caso em foco (AGA 0034847-09.2013.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.675 de 08/11/2013 E AMS 000563056.2007.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO,
OITAVA TURMA, e-DJF1 p.837 de 26/07/2013)
3. Indevida, pois, a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS-importação.
4. Nos termos do decidido pelo eg. STF, nos autos do RE-AgR 255090, não incide IPI sobre
importação de veículo por pessoa física para uso próprio. Aplicabilidade do Princípio da nãocumulatividade. (STF, RE-AGR 255090, MINISTRO AYRES BRITTO, 2ª TURMA,
24.08.2010).
5. A colenda Sétima Turma desta Corte, também já se posicionou no sentido da jurisprudência
da Corte Máxima, ou seja, "Não incide IPI sobre a importação de veículo por pessoa física não
comerciante e não empresária." (in AMS 0027164-69.2010.4.01.3800/MG).
6. Agravo Regimental não provido. Requisitos da liminar presentes"
(Numeração Única: AGA 0010770-96.2014.4.01.0000 / DF; AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 15/08/2014 e-DJF1).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - VEÍCULO IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA - IPI: NÃO INCIDÊNCIA DESEMBARAÇO DO BEM SEM O PAGAMENTO DO IPI: POSSIBILIDADE - PRECEDENTES
DO TRF1, STJ E STF.
1. A jurisprudência do TRF1, STJ e STF abona a não incidência de IPI sobre a importação de
veículo por pessoa física para uso próprio.
2. A demora na entrega da prestação jurisdicional não pode provocar o surgimento de um risco
para sua efetividade. A retenção do veículo por tempo indeterminado poderá deteriorá-lo.
Presentes, portanto, os requisitos do art. 273 do CPC.
3. Se a questão envolve tributação, não havendo qualquer discussão quanto à restrição ou
fraude na importação do veículo, tem-se que o interesse e direito do autor resta devidamente
preservado; e o eventual direito da FN, acautelado em razão do valor do veículo, possa
realizar-se com prevenção de danos materiais e físicos a ela.
4. Agravo regimental não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 3 de junho de 2014., para publicação do acórdão"
(Numeração Única: AGRAC 0061823-38.2013.4.01.3400 / DF; AGRAVO REGIMENTAL NA
APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL
Convocado JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.) Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 13/06/2014 e-DJF1).
"TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESEMBARAÇO ADUANEIRO VEÍCULO ESTRANGEIRO NOVO IMPORTADO - ADQUIRENTE PESSOA FÍSICA - USO
PRÓPRIO - IPI: INDEVIDO (STF). 1- A sentença não incorreu na melhor técnica. Diante da
alteração do Inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/2004 (pela Lei nº 10.865/2013), e do RE
559.937/RS, c/c art. 543-B/CPC, declarando inconstitucional tal preceito, singelamente extinguiu o feito por ulterior falta de interesse (art. 267, IV, do CPC). Mais recomendável seria, já
instalada a lide, processado o feito, e sem notícia do fim da resistência da ré, que houvesse
decreto de procedência do pedido no ponto; sem, todavia, recurso voluntário em relação ao
item, confirma-se a solução (sucumbente, em parte, o autor). 2- STF (AgRg-RE nº
255.090/RS), c/c julgados da T7/TRF1: não incide IPI na operação de importação de automóvel
novo por pessoa física não-comerciante habitual para uso próprio. 3- Porque iguais em essência, quanto ao fim e objeto, tem-se que este julgamento é eficaz para o desembaraço
aduaneiro e a liberação tanto em face da licença de importação "originária" (LI nº 13/17063370) como daquela que, com o fito de sanear ligeiros equívocos formais/gráficos de somenos
(ano/modelo e chassi), apenas (expressamente) a "substituiu" (LI nº 13/4051388-3), sem perda
da unidade lógico-formal da documentação correlata, toda vinculada ao veículo desde sempre
internado. 4- Apelação provida: pedido procedente em parte. 5- Peças liberadas pelo Relator,
em Brasília, 24 de abril de 2014., para publicação do acórdão".
(AC 0027387-53.2013.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.502 de 02/05/2014).
3) Por estas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento (art. 557, CPC
c/c o art. 29 RI).
Int. Dil. legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator

Examinado o recurso em 18 de julho de 2014, concedi o pedido de efeito suspensivo pleiteado
(fls. 556/5560), "para determinar a suspensão, de imediato, dos efeitos da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo n. 10611.001465/2003-02, interrompendo a
fluência do prazo de 30 (trinta) dias para tomada de uma das medidas indicadas no art. 23 da
Instrução Normativa SRF 1.361/13, até que seja proferida decisão de mérito no Mandado de
Segurança n. 55648-55.2014.4.01.3800/MG". (FL. 520).
O presente incidente recursal foi incluído na pauta de julgamento do dia 02/09/2014.
Às fls. 603/604, a agravante formulou pedido de desistência do recurso, independentemente da
anuência da recorrida, nos termos do artigo 501 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal, nos termos do art. 501 do
CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Retire-se o processo da pauta de julgamento do dia 02/09/2014.
Int. Dil. legais.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0038377-84.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0042031-64.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: CLEISE SANTOS
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL impugnando
decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para afastar a incidência do IPI sobre a
importação de veículo a que se refere a LI 14/2060141-0, "bem como para determinar que a Ré
não efetue qualquer restrição tributária no veículo em questão, que impeça sua regularização
junto ao DETRAN e/ou DENATRAN".
2) Nos termos do decidido pelo eg. STF, nos autos do RE-AgR 255090, não incide IPI sobre
importação de veículo por pessoa física para uso próprio, em homenagem ao princípio da nãocumulatividade. (STF, RE-AGR 255090, MINISTRO AYRES BRITTO, 2ª TURMA,
24.08.2010).
Nesta mesma trilha de entendimento a eg. Sétima Turma dessa Corte Regional já se manifestou pela não incidência do IPI em caso de importação de automóvel, por pessoa física,
para uso próprio.
A propósito, confiram-se:
"TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE APRECIAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. IPI SOBRE IMPORTAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO,
SEM FINS COMERCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Agravo retido não conhecido, uma vez que a apelante não requereu expressamente sua
apreciação pelo Tribunal na apelação (CPC, art. 523, § 1°).
2. A jurisprudência do STF, do STJ e deste TRF da 1ª Região é pacífica no sentido de que
sobre a importação de veículo automotor para uso próprio, particular, por pessoa física não
cabe a incidência do IPI (princípio da não cumulatividade).
3. Apelação e remessa oficial não providas"
(Numeração Única: AC 0063959-76.2011.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA Órgão OITAVA TURMA Publicação
15/08/2014 e-DJF1 P. 1120 Data Decisão 01/08/2014).
"CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS IMPORTAÇÃO - IPI SOBRE
IMPORTAÇÃO - AUTOMÓVEL IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA, NÃO COMERCIANTE OU
EMPRESÁRIA, PARA USO PRÓPRIO - NÃO INCIDÊNCIA - PRECEDENTE DO STF.
1. O eg. STF reconheceu, em recente julgado, a inconstitucionalidade da expressão "acrescido
do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições", contida no inciso I do art. 7º
da Lei nº 10.865/04 (in RE 559.607 apreciado no regime da repercussão geral § 3º do art. 543B do CPC).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500718
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1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame
prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não
viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente as
parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria
podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária."
(AI-AgR - AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 710361/MG, Ministra CÁRMEN LÚCIA,
DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-14 PP-02930).
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição
previdenciária. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, AI-AgR nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, in DJU 30.03.2007).
Nesse mesmo sentido, o eg. STJ adequou seu entendimento ao do STF e decidiu pela não
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Confira-se:
"TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS -NATUREZA JURÍDICA - NÃOINCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO.
1. A Primeira Seção do STJ considera legítima a incidência da contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias. Precedentes.
2. Entendimento diverso foi firmado pelo STF, a partir da compreensão da natureza jurídica do
terço constitucional de férias, considerado como verba compensatória e não incorporável à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
3. Realinhamento da jurisprudência do STJ, adequando-se à posição sedimentada no Pretório
Excelso.
4. Embargos de divergência providos."
(STJ, ERESP 956289 / RS EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL
2009/0072594-0, MINISTRA ELIANA CALMON PRIMEIRA SEÇÃO DJE 10/11/2009). "NEGRITO NÃO CONSTA DO ORIGINAL".
Tal diretriz é aplicável tanto aos servidores públicos quanto aos empregados submetidos ao
regime geral da previdência social. Na dicção do STF, a verba tem caráter compensatório/indenizatório. Logo, tal caráter não pode ser alterado somente para os empregados regidos
pela CLT.
4. No que tange ao aviso prévio indenizado, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS.
CONDENAÇÃO DA AUTORA.
1. Decisão do Supremo Tribunal Federal em medida cautelar na ADIN 1659-6 quanto à não
incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado não afasta o interesse
processual da parte autora.
2. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por não
comportarem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória.
3. Tendo o INSS sucumbido de parte mínima do pedido, correta a condenação da parte autora
no ônus da sucumbência.
4. Apelação da sociedade, apelação do INSS e remessa oficial a que se nega provimento" (AC
19973800061675-1, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de
27/03/2009).
Do voto condutor do acórdão, extraio os seguintes trechos:
"(...)
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal tem analisado a matéria e é unânime no sentido
de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por
não possuírem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. CARACTERIZADA. AVISO PRÉVIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que as contribuições previdenciárias
anteriores à EC 8/77, de 14 de abril de 1977, ostentam a natureza tributária, aplicando-lhes as
disposições do CTN, no pertinente à decadência e à prescrição, sujeitas ao prazo qüinqüenal,
em conformidade com os arts. 173 e 174 (RE 99.848/PR, Rel. Min. Rafael Mayer, DJU
29.8.86).
2. Os pagamentos feitos a titulo de aviso prévio não integram o salário-de-contribuição, dada a
ausência do requisito da habitualidade. Precedentes deste Tribunal.
3. Apelações da autora e do INSS improvidas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0038964-09.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0042694-13.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: BW OFFSHORE DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO
ADVOGADO
: MARIANA LONGO SOLON DE PONTES
ADVOGADO
: MARCELLO ALBUQUERQUE DE VASCONCELLOS COIMBRA
ADVOGADO
: CECÍLIA DIAS CÔRTES
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL em face de
decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender
a exigibilidade do crédito tributário referente às contribuições sociais previdenciárias incidentes
sobre as parcelas pagas nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado por doença
ou acidente (auxílio-doença e auxílio-acidente), a título de adicional constitucional de férias de
um terço e aviso prévio indenizado.
A agravante pugna pela incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de aviso prévio
indenizado, 1/3 de férias, auxílio doença e acidente e primeiros 15 dias.
2. O eg. STJ, apreciando a questão, entendeu que os valores pagos pela empresa ao segurado
empregado nos 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença e acidente não têm
natureza salarial, por isso não incide sobre eles a contribuição previdenciária. Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS E ABONO
CONSTITUCIONAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO.
PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AFASTAMENTO DO EMPREGADOR POR MOTIVO DE
DOENÇA E ACIDENTE. NÃO-INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. Relativamente aos valores percebidos pelo empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de doença (auxílio-doença) e acidente (auxílio-acidente), não é
devido o recolhimento de contribuição previdenciária por parte da empresa, tendo em vista o
posicionamento consolidado deste Tribunal acerca da sua natureza não-salarial.
4. Precedentes: REsp 1.078.777/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 19.12.2008;
REsp 973.436/SC, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 25.2.2008, p. 290; REsp
746.540/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 6.11.2008; REsp
853.730/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 6.8.2008.
5. Reconhecida a não-incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença e o
auxílio-acidente, será necessário o devido pronunciamento da instância a quo sobre as matérias que efetivamente deixou de apreciar, ao negar provimento ao apelo da empresa especificamente nesses tópicos, sob pena de supressão de instância.
6. Recurso especial parcialmente provido."
(RESP 1086491, MINISTRA DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 11/05/2009).
No mesmo sentido, esta Corte Regional:
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PAGAMENTO DOS 15 PRIMEIROS DIAS
DE AFASTAMENTO (AUXÍLIO DOENÇA OU ACIDENTE) - NÃO INCIDÊNCIA - JURISPRUDÊNCIA (STJ/STF) - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1- A jurisprudência dominante afasta a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre
os valores pagos pelo empregador ao empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem à concessão dos auxílios doença ou acidente, porque ausente a prestação do labor e
a conseqüente contraprestação pecuniária típica (REsp nº 1.098.102/SC).
2- Agravo interno não provido.
3- Peças liberadas pelo Relator, em 22/09/2009, para publicação do acórdão."
(TRF1, AGTAG 2009.01.00.024345-7/MA DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL SÉTIMA TURMA02/10/2009 e-DJF1 p.555).
3. Quanto ao adicional de 1/3 de férias, o STF tem entendido que tal verba não integra o
conceito de remuneração, não havendo incidência de contribuição previdenciária. Vejamos:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL
E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500719
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4. Remessa oficial, tida por interposta, improvida.
(AC 96.01.03023-9/MG, Rel. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv), Segunda Turma
Suplementar, DJ de 18/09/2003, p.73)
Portanto, não há que se falar em falta de interesse processual.
(...)" .
A propósito, vejam-se, ainda:
"PREVIDENCIARIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. FERIAS NÃO GOZADAS.
I - AS IMPORTANCIAS PAGAS A EMPREGADOS QUANDO DA RESILIÇÃO CONTRATUAL, E
POR FORÇA DELA, DIZENTES A AVISO PREVIO, NÃO TEM COLOR DE SALARIO POR
ISSO QUE SE NÃO HA FALAR EM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. PRECEDENTES.
II - RECURSO PROVIDO. ( REsp 3794 / PE; RECURSO ESPECIAL; 1990/0006110-5 ;Relator(a) Ministro GERALDO SOBRAL (329) ; Órgão Julgador; T1 - PRIMEIRA TURMA; Data do
Julgamento; 31/10/1990 Data da Publicação/Fonte; DJ 03/12/1990 p. 14305; JTS vol. 20 p.
196
"PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - PRESSUPOSTOS DA LIMINAR PRESENTES
- DECISÃO MANTIDA.
1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio, por não
comportarem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória. Precedentes do STF, do
STJ e do TRF/1ª Região.
2. Presentes os pressupostos autorizativos da liminar. Agravo regimental improvido."
(AI 2009.01.00.026661-5-DF, por mim relatado, j. em 20/07/2009).
5. Por estas razões, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557, caput, do CPC c/c art. 29 do RI.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0039514-04.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0044603-36.2013.4.01.3300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE ARAUJO SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE MENDES DE SOUSA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Fontenele de Araujo
Souza em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela referente
à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sustenta o agravante, em síntese, que foi autuado pela Delegacia da Receita Federal por
suposta infração ocorrida em sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, consubstanciada na omissão de rendimentos apurada com base em depósitos bancários com
origem não comprovada, no montante de R$1.603.020,31, acrescido de multa de ofício de
150% (qualificada) e de juros de mora, totalizando um crédito tributário lançado de
R$4.672.186,07.
Aduz que tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização em 07/05/07, quando lhe foi solicitada a
apresentação dos extratos bancários relativos à conta que mantinha no Bradesco nos exercícios de
2003 e 2004 bem assim a comprovação, através de documento hábil e idôneo, da origem dos créditos
e depósitos respectivos. Informa que a partir da requisição de informação sobre a movimentação financeira (RMF), e já de posse dos extratos bancários, a autoridade fiscal expediu o Termo de Intimação
Fiscal n. 1, determinando a apresentação de documentação fiscal hábil e idônea, alusiva à origem dos
depósitos e aos créditos havidos nos exercícios de 2003 e 2004, sob pena de lançamento de ofício nos
termos do art. 849 do RIR/99.
Alega que em resposta à solicitação, "reiterou que os valores depositados na conta corrente em questão, em sua maioria absoluta, não lhe pertenciam, esclarecendo que se tratavam de importâncias correspondentes às mensalidades recebidas pela execução de serviços educacionais prestados pelo Curso JUS PODIUM, nome de fantasia da empresa CPA - Centro de Preparação e Aperfeiçoamento Ltda,
inscrita no CNPJ sob n° 04.389.400/0001-91, da qual era sócio".
Argumenta que a autoridade fiscal, "sem que houvesse empreendido qualquer fiscalização na
empresa CPA - Centro de Preparação e Aperfeiçoamento Ltda (Curso JUS PODIUM), ou
mesmo lhe solicitado os cabíveis esclarecimentos, já que o Autor havia informado ser ela a
destinatária da absoluta maioria dos cheques depositados em sua conta corrente e que era ele,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500720

membro de seu quadro societário, procedeu, sem que houvesse realizado qualquer outro
trabalho de auditoria, ao lançamento de ofício fundamentando-se, assim, única e exclusivamente, na líteralidade da lei, isto é, na presunção estabelecida no art. 42, da Lei n°
9.430/96".
Assevera que, inconformado com o lançamento realizado, ofereceu Impugnação, que foi julgada improcedente ao fundamento de que "...mesmo que o interessado demonstrasse que os
cheques lhe foram entregues pela pessoa jurídica não demonstraria com isso não se tratar do
recebimento de rendimento tributável". Ainda inconformado, apresentou Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, logrando apenas a redução da multa aplicada de 150%
para 75%. Ainda insatisfeito, apresentou Recurso Especial que não foi conhecido pelo Relator
do Voto Condutor do Acórdão, embora o Presidente da 2ª Câmara da Segunda Seção do
CARF "tenha dado seguimento ao RECURSO ESPECIAL 'para que fosse reapreciada a questão discutida nos autos".
Assim, entende que "as cópias dos extratos bancários anexados aos autos evidenciam a
movimentação dos títulos de créditos (cheques) na conta pessoal do agravante, mas não
conseguem demonstrar que, embora creditados na conta pessoal do agravante, os correspondentes recursos efetivamente pertenceram ao terceiro indicado na ação - Curso Jus Podivm, havendo, então, o imediato repasse ao caixa da empresa para emprego integral em suas
atividades operacionais, o que os sujeitaria a tributação específica da referida pessoa jurídica."
É o relatório do essencial. Passo a decidir.
Inicialmente, impende discorrer, resumidamente, sobre da técnica de cognição própria do
exame do agravo. Tal técnica, ao permitir a construção de procedimentos adequados às reais
necessidades de tutela, impõe que o julgador proceda com maior cautela na elaboração de sua
decisão, de modo a evitar o prévio julgamento da ação de fundo - preservando-lhe o objeto e,
deste modo, evitando uma indevida imisção na atividade judiciária de 1ª Instância -, em que se
baseia o recurso.
Destarte, determinadas nuances, próprias da situação litigiosa primária, devem ficar reservadas
a outros momentos procedimentais, já que a cognição, neste âmbito (do agravo), encontra-se
adstrita à decisão agravada - ou seja, é parcial (no sentido horizontal). Ademais, do ponto de
vista vertical, a cognição apresenta-se sumária, própria das situações de aparência e dos
juízos de probabilidade.
Com efeito, o art. 273, caput, do Código de Processo Civil, prevê expressamente que o juiz
poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que,
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação.
Na hipótese dos autos, como salientado pelo MM Juiz processante, a questão exige dilação
probatória - "não obstante a presença de vasta documentação anexada, não é possível,
tomando como base tais documentos por si só, concluir pela ausência de omissão de rendimentos, apta ensejar a anulação do auto de infração lavrado contra o autor".
Por conseqüência, em cognição tangencial própria do juízo acautelatório, a mim não me parece
ser hipótese de deferimento da tutela vindicada.
Em face do exposto, nego seguimento do agravo, nos termos do artigo 557, caput, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0040400-03.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0030861-95.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: IGOR PAIVA MORAIS
ADVOGADO
: MATHEUS MACHADO MENDES DE FIGUEIREDO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESISTÊNCIA DO RECURSO - HOMOLOGAÇÃO.
1- Por agravo protocolizado em 17 JUL 2014, IGOR PAIVA MORAIS pede a reforma do
despacho que determinara sua manifestação em face da não apresentação de informações por
parte do impetrado, nos autos do MS 30861-95.2014.4.01.3400, por ele impetrado contra ato
atribuído ao Secretário da Receita Federal do Brasil, objetivando afastar aplicação de pena de
perdimento de bens.

720

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Aduz, ainda, que "Desta forma, em que pese o deferimento parcial do pedido de antecipação
de tutela formulado na inicial, a r. decisão de fls. 166 não suspendeu os efeitos da intimação
que determinou a Agravante que promovesse a extinção do regime, bem como não determinou
que a Receita se abstivesse de executar os correspondentes Termos de Responsabilidade".
E continua: "nesse passo, a nulidade da decisão de fls. 214 (verso), ao rejeitar os Embargos de
Declaração de fls. 191/194, é medida que ora se requer, a fim de devolver os autos à vara de
origem para que nova decisão seja proferida, com a devida fundamentação. 22. Assim não
entender significa violar também os princípios do livre acesso è justiça e do devido processo
legal, insculpidos nos incisos XXXV e LIV do artigo 5° da Constituição da República.23. Por
todos os argumentos acima expostos, urge seja declarada a nulidade da r decisão agravada
(fls. 166 c/c 214 - verso) com arrimo nos artigos 458, II, e 269, ambos do CPC e nos incisos
XXXV e LIV do artigo 5° da Constituição da República, dispositivos legais que ora se prequestionam".
Argumenta que "em que pese a nulidade do decisum de fls. 214 - verso, por deficiência de
fundamentação, entende a Agravante que o instrumento deste Agravo permite a esta E. Turma
julgar o mérito do curso, aplicando-se, por analogia, o comando do artigo 515, §3º, do Código
de Processo Civil".
Alega que "caso esta E. Turma entenda pela aplicação da Teoria da Causa Madura ao presente
caso, o provimento do recurso servirá para estender os efeitos da liminar de fls. 166 para
também suspender os efeitos dos despachos da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Boa Vista, que determinaram à Agravante que promovesse, no prazo de 30 (trinta) dias
(expirado em 17/05/2014), a extinção do regime aduaneiro de admissão temporária aplicado
aos bens objetos das DIs n.ºs 11/0396635-0 e 11/0456091-9, nas modalidades de reexportação
ou despacho para consumo, mediante o recolhimento da multa prevista no art. 72, inciso I, da
Lei nº 10.833/2003, conforme Termos de Intimação Fiscal NUANA/DRF/BVT n.ºs 061/2014 e
062/2014, bem como a execução dos Termos de Responsabilidade".
E que: "o direito da Autora está respaldado não só em precedentes anteriores (pedidos sucessivos de prorrogação feitos com base na data de vigência constante do Termo de Responsabilidade), mas também em dois casos posteriores nos quais a Autoridade Aduaneira
deferiu o pedido de prorrogação observando, para tanto, o prazo de vigência constante do
Termo de Responsabilidade: (i) Processo nº 10245-720.453/2014-41, referente ao pedido de
prorrogação do regime de Admissão Temporária da Requerente envolvendo o helicóptero
arrendado Sikorsky, modelo S61, MSN 61762, usado, ano de fabricação 1977, completo,
bimotor GE, modelo CT58-140-2, prefixo brasileiro reservado pela ANAC: PR-HRV (C-GYCH),
e que foi apreciado posteriormente aos dois processos objeto desta ação, em que a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Boa Vista deferiu o pedido de prorrogação observando como
prazo de vigência do regime o consignado no Termo de Responsabilidade (fls. 187). (ii)
Processo nº 11808.720.215/2011-32, referente ao pedido de prorrogação do regime de Admissão Temporária da Requerente envolvendo a aeronave arrendada Cessna, modelo Caravan
208, MSN 20800379, usado ano de fabricação 2004, completo, monomotor P& W, modelo
PT6A-114, nº de série PCE-PC1099, prefixo brasileiro reservado pela ANAC: PR-HRE (N307
MD), em que a Delegacia da Receita Federal em Recife houve por bem deferir o pedido de
prorrogação concedendo um prazo de vigência superior ao previsto no aditivo contratual apresentado, o que demonstra que o prazo de vigência do regime de admissão temporária não
deve ficar adstrito ao prazo constante do contrato de arrendamento (fls. 183 dos autos)".
E que: "(...) O perigo da demora da prestação jurisdicional decorre do fato de a Agravante estar
sendo compelida pela d. Fiscalização a extinguir coercitivamente o regime de admissão temporária concedido aos helicópteros Bell, prefixo PR-HRX e Sikorsky, prefixo PR-HRR".
Por fim, sustenta que "a concessão da medida liminar não acarretará periculum in mora
inverso, pois, repita-se, eventuais obrigações tributárias atribuídas à Requerente, durante o
período supostamente não coberto pelo pedido de prorrogação, estarão garantidas por fiança
idônea apresentada pela empresa controladora da Interessada, HRT Participações em Petróleo
S.A".
Requer:
"sejam antecipados os efeitos da tutela jurisdicional, em sede recursal, de modo a estender os
efeitos da liminar de fls. 166 para também suspender os efeitos dos despachos da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Boa Vista, que determinaram à Agravante que promovesse, no
prazo de 30 (trinta) dias (expirado em 17/05/2014), a extinção do regime aduaneiro de admissão temporária aplicado aos bens objetos das DIs n.ºs 11/0396635-0 e 11/0456091-9, nas
modalidades de reexportação ou despacho para consumo, mediante o recolhimento da multa
prevista no art. 72, inciso I, da Lei nº 10.833/2003, conforme Termos de Intimação Fiscal
NUANA/DRF/BVT n.ºs 061/2014 e 062/2014, bem como a execução dos Termos de Responsabilidade;
caso esta E. Turma aplique a Teoria da Causa Madura, estender os efeitos da liminar de fls.
166 para também suspender os efeitos dos despachos da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Boa Vista, que determinaram à Agravante que promovesse, no prazo de 30 (trinta)

2- Autos recebidos no Gabinete em 28 AGO 2014.
II
3- Por petição protocolizada em 28 AGO 2014 (f. 107), o agravante desiste do recurso.
II
4- Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento.
5- Comunique-se.
6- Publique-se. Intime-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0041248-87.2014.4.01.0000/RR (d)
Processo Orig.: 0002318-10.2014.4.01.4200
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: HRT OEG EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: PEDRO ROMANO FRAGOSO PIRES E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela HRT O&G EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
DE PETRÓLEO LTDA impugnando decisão do seguinte teor:
"Examino o pedido de reconsideração (Petição nº. 007826) antes da devolução dos autos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
E o faço diante da notícia de ameaça de apreensão dos helicópteros arrendados pela autora,
enquanto não se resolve na esfera judicial a prorrogação, ou não, do regime de admissão
temporária.
O cerne da questão é se o pedido foi feito antes ou depois de expirado o prazo inicialmente
concedido.
Neste contexto de iminente perigo, sem prejuízo de rever a questão oportunamente, defiro em
parte a liminar para determinar ao Delegado da Receita Federal que se abstenha de apreender
os helicópteros da autora e objeto dos Termos de Intimação Fiscal NUANA/DFR/BVT nº.
061/2014 e 062/2014.
Intimem-se e cite-se."
Opostos Embargos de Declaração desta decisão os quais foram rejeitados.
Sustenta a Embargante que aA referida decisão não pode prosperar, pois, a um só tempo, (i)
padece do vício de nulidade, por deficiência de fundamentação; e (ii) ao deferir em parte a
liminar antecipatória requerida, tornou possível eventual execução dos Termos de Responsabilidade pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Boa Vista, acarretando, com isso,
risco de irreparável prejuízo à Requerente que se verá responsabilizada ao pagamento de um
encargo tributário decorrente de um inadimplemento, alegado pela d. Fiscalização, que na
verdade não ocorreu" .
E que: "o presente Agravo de Instrumento insurge-se, tão somente, contra a ausência de
manifestação do r. juízo a quo - embora instado a tanto via Embargos de Declaração - sobre
a totalidade do pedido inicial (i), transcrito no item 10 supra. O pedido (ii), por sua vez, não foi
objeto da r. decisão recorrida de fls. 166, nem o r. juízo a quo foi instado sobre ele a se
manifestar por meio dos Embargos de Declaração de fls. 191/194".
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo aqui o acima referido item 10:
"10. A Agravante, em sede de petição inicial, requereu fossem antecipados os efeitos da tutela
jurisdicional relativamente aos seguintes pedidos:
(i)Suspender os efeitos dos despachos da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Boa
Vista, que determinaram à Requerente que promova, no prazo de 30 (trinta) dias (até
17/05/2014), a extinção do regime aduaneiro de admissão temporária aplicado aos bens objetos das DIs n.ºs 11/0396635-0 e 11/0456091-9, nas modalidades de reexportação ou despacho para consumo, mediante o recolhimento da multa prevista no art. 72, inciso I, da Lei nº
10.833/2003, conforme Termos de Intimação Fiscal NUANA/DRF/BVT n.ºs 061/2014 e
062/2014, bem como a execução do Termo de Responsabilidade; e
(ii) Permitir à Requerente, desde logo, valer-se dos efeitos do regime aduaneiro especial de
admissão temporária, relativamente às aeronaves Helicóptero Bell, modelo 212, nº série 30990,
usado, ano de fabricação 1980, completo, bimotor Pratt&Whitney, modelo do motor PT6T3B,
prefixo brasileiro reservado pela ANAC: PR-HRX (C-FVIK); e Helicóptero Sikorsky, modelo S61,
MSN 61364, usado, ano de fabricação 1967, completo, bimotor GE, modelo do motor CT58140-2, prefixo brasileiro reservado pela ANAC: PR-HRR (N262F), respectivamente, até
08/03/2015 e 16/03/2015".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500721
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dias (expirado em 17/05/2014), a extinção do regime aduaneiro de admissão temporária aplicado aos bens objetos das DIs n.ºs 11/0396635-0 e 11/0456091-9, nas modalidades de reexportação ou despacho para consumo, mediante o recolhimento da multa prevista no art. 72,
inciso I, da Lei nº 10.833/2003, conforme Termos de Intimação Fiscal NUANA/DRF/BVT n.ºs
061/2014 e 062/2014, bem como a execução dos Termos de Responsabilidade"
2) Pela análise dos documentos que instruem o presente incidente recursal, verifica-se que o
pedido inicial foi formulado, na ação originária, nos termos seguintes:
"a) Sejam antecipados os efeitos da tutela jurisdicional para:
(i) Suspender os efeitos dos despachos da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Boa
Vista, que determinaram à requerente que promova, no prazo de 30 (trinta) dias (até
17/05/2014), a extinção do regime aduaneiro de admissão temporária aplicado aos bens objetos das DI's nºs 11/0396635-0 e 11/0456091-9, nas modalidades de reexportação ou despacho para consumo, mediante recolhimento da multa prevista no art. 72, inciso I da lei nº
10.833/2003, conforme Termos de Intimação Fiscal NUANA/DRF/BVT nºs 061/2014 e
062/2014, bem como a execução do Termo de rRsponsabilidade;
(ii) Permitir à requerente, desde logo, valer-se dos efeitos o regime aduaneiro de especial de
admissão temporária, relativamente às aeronaves Helicóptero Bell, modelo 210, nº 30990,
usado, ano de fabricação 1980, completo, bimotor Pratt&Whitney, modelo do motor PT6T3B,
prefixo brasileiro reservado pela ANAC: PR-HRX (C-FVIK); e Helicóptero SIkorsky, modelo S61,
MSN 61364, usado, ano de fabricação 1967, completo, bimotor GE, modelo do motor CT58140-2, prefixo brasileiro reservado pela ANAC: PR-HRR (N262F), até 08/03/2015 e 16/03/2015,
e;
..........................................................................................................................
e) No mérito, a procedência do pedido para:
(i) Anular os despachos da Delegacia da receita Federal do Brasil em Boa Vista, que determinaram à requerente que promova, no prazo de 30 (trinta) dias (até 17/05/2014), a extinção
do regime aduaneiro de admissão temporária aplicado aos bens objetos das DIs nºs
11/0396635-0 e 11/0456091-9, nas modalidades de reexportação ou despacho para consumo,
mediante o recolhimento da multa prevista noa RT. 72, inciso I da Lei nº 10.833/2003, conforme
Termos de Intimação Fiscal NUANA/DRF/BVT nºs 061/2014 e 062/2014, bem como a execução
do Termo de Responsabilidade;
(ii) Tornar definitiva a manutenção da Requerente sob o regime aduaneiro especial de admissão temporária, relativamente às aeronaves Helicóptero Bell, modelo 212, nº série30990,
usado, ano de fabricação 1980, completo, bimotor Pratt&Whitney, modelio do motor PT6T3B,
prefixo brasileiro reservado pela ANAC; PR-HRX (C-FVIK); e Helicóptero Sikorsky modelo S61,
MSN 61364, usado, ano Ed fabricaçção 1967, completo, bimotor GE, modelo do otor CT58140-2, prefixo brasileiro reservado pela ANAC: PR-HRR (N262F), até 08/03/2015 e
16/03/2015"
O MM. Juiz a quo deferiu em parte "(...) a liminar para determinar ao Delegado da Receita
Federal que se abstenha de apreender os helicópteros da autora e objeto dos Termos de
Intimação Fiscal NUANA/DFR/BVT nº. 061/2014 e 062/2014".
O objeto do presente agravo de instrumento é "(...) obter tutela no sentido da suspensão dos
efeitos dos despachos da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Boa Vista, que determinaram a promoção, no prazo de 30(trinta) dias - até 17/05/2014 -, a extinção do regime
aduaneiro de admissão temporária aplicado aos bens objetos das Dis números 11/0396625-0 e
11/0456091-9, nas modalidades de reexportação ou despacho para consumo, mediante o
recolhimento da multa prevista no art. 72, inciso I, da Lei 10.833/2003, conforme termos de
intimação fiscal NUANA/DRF/BVT nºs 061/2014 e 062/2014, bem como a execução do Termo
de Responsabilidade".
2.1) Feitas tais considerações passo à análise da questão:
Não há que se falar em causa madura , pois está em discussão decisão de cognição sumária.
Não se trata de apelação, mas sim de agravo de instrumento.
De outra parte, não há, em princípio, qualquer ilegalidade no comando judicial que posterga o
exame de liminar para o momento posterior á contestação ou à peça informativa (AGA
0010707-18.2007.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS,
QUINTA TURMA, e-DJF1 p.181 de 07/11/2008).
Todavia, em situações de urgência, passa a ser cabível o agravo de instrumento (AGMS
0031644-78.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.809 de 29/10/2009).
Na hipótese vertente, o próprio Juízo reconheceu a situação de urgência, tanto que reconsiderou em parte sua decisão e ordenou a não apreensão do(s) helicóptero(s) por parte do
Fisco.
Efetivamente, não há dúvida quanto à regularidade da admissão temporária autorizada, tanto
que está em questionamento apenas o último pedido de prorrogação ofertado, por suposta
intempestividade.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500722

Em tais circunstâncias, se o Magistrado a quo entendeu por bem deferir a liminar para obstar
a apreensão das duas aeronaves, é claro que deveria ter, igualmente, obstado os atos de
execução dos Termos de Responsabilidade repectivos, para evitar a reexportação pretendida
pelo Fisco, com a manutenção da permissão anteriormente autorizada (admissão temporária).
Tal conclusão é óbvia!
Lembre-se, a propósito, que "a concessão da medida liminar não acarretará periculum in mora
inverso, pois, repita-se, eventuais obrigações tributárias atribuídas à Requerente, durante o
período supostamente não coberto pelo pedido de prorrogação, estarão garantidas por fiança
idônea apresentada pela empresa controladora da Interessada, HRT Participações em Petróleo
S.A".
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. CABIMENTO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA INFRAERO NA LIDE: QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA
JULGADA. CONCESSÃO DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE AERONAVE ARRENDADA: INDEFERIMENTO SEGUIDO DE IMPOSIÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO POR
SUBFATURAMENTO E INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA POR SIMULAÇÃO: DESCABIMENTO. USO DE DOCUMENTOS FALSOS QUE NÃO SE COMPROVARAM. PRESENÇA DE
FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA. NOMEAÇÃO DA EMPRESA ARRENDATÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DO BEM: POSSIBILIDADE. 1. É cabível, em tese, o
manejo da medida cautelar, com o objetivo de assegurar a eficácia e a utilidade do julgamento
a ser proferido pelo tribunal em apelação, no intervalo compreendido entre a prolação da
sentença e o exercício do juízo de admissibilidade de apelação pelo 1º grau de jurisdição, uma
vez que, nesse período, ainda é impossível interpor agravo de instrumento, pleiteando a
atribuição de efeito suspensivo à apelação. Precedentes desta Corte: AC 002410168.2002.4.01.0000/MG, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Conv.
Juiz Federal Rodrigo Navarro de Oliveira (conv.), Sexta Turma, e-DJF1 p. 38 de 28/06/2010 e
AC 2003.34.00.025994-7/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Conv.
Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p. 264 de 08/08/2008.
2. Inadmissível o reexame de pedido de manutenção da INFRAERO no pólo passivo da ação,
se a questão já foi decidida em agravo de instrumento que transitou em julgado, reconhecendo
a impossibilidade de cumulação de vários pedidos contra réus diversos. 3. A declaração
inexata do valor da mercadoria com o deliberado intuito de recolher imposto a menor (subfaturamento) constitui conduta descrita no art. 108 do Decreto-Lei 37/1966 e, por si só, não
admite a imposição de pena de perdimento, mas unicamente a de multa (REsp 1240005/RS,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013;
AgRg no REsp 1341312/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/11/2012, DJe 08/03/2013; REsp 1217708/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011). 4. O art. 33 da Lei
11.488/2997 estabeleceu pena mais branda (multa) para a interposição fraudulenta de terceiros, sem ressalvar a possibilidade de aplicação concomitante de outras penas já previstas
em lei. Assim sendo, não se justifica mais a decretação do perdimento do bem unicamente com
base nesse fundamento. (AC 0015301-26.2008.4.01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federal
MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.1190 de 28/03/2014; REsp
1144751/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/03/2011, DJe 15/03/2011) 5. Em decorrência de peculiaridade da legislação dos Estados
Unidos, a empresa ali sediada, mas composta por sócios brasileiros, é forçada, em alguns
casos, a celebrar um trust agreement com instituição financeira detentora de cidadania estadunidense, para que o registro da aeronave por ela adquirida seja feito por e em nome de
pessoa jurídica cidadã. Isso, no entanto, não implica em alienação fiduciária ou em transferência da propriedade do bem, se o contrato entre elas celebrado deixa expresso que a
Proprietária-Fiduciária (instituição financeira com cidadania norte-americana) "não administrará,
controlará, possuirá, usará, venderá, arrendará, disporá ou de qualquer outro modo negociará
a aeronave ou qualquer outra parte do bem sob fidúcia" em desacordo com as instruções
escritas da Fiduciante. 6. Assim sendo, não constitui simulação, nem tampouco falsificação de
documento, a divergência em relação à propriedade de helicóptero adquirido por empresa
norte-americana cujos sócios são brasileiros e registrado, nos Estados Unidos, por instituição
financeira norte-americana, se entre ambas foi celebrado um "trust agreement", com a finalidade precípua de atender às exigências da lei estrangeira para registro da aeronave. 7.
Também não constitui falsidade a eventual divergência entre datas existentes em contratos se
outros documentos e informações prestadas ao longo da instrução do processo administrativo
fiscal permitem chegar à conclusão de que as datas são congruentes entre si e não afetam a
regularidade das operações de aquisição, registro e arrendamento da aeronave. 8. O periculum
in mora decorre da probabilidade de que seja dada à aeronave em questão a mesma destinação prevista em lei para mercadorias às quais foi aplicada pena de perdimento (arts. 28 e
29 do Decreto-Lei 1.455/1976 com a redação da Lei 12.350/2010), antes que se chegue ao
final da controvérsia judicial em torno de sua importação. 9. Possibilidade de nomeação dos
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representantes legais da empresa que arrendou a aeronave, como fiéis depositários do bem,
até o trânsito em julgado da ação principal, mediante prévia caução no valor de eventuais
multas e outras verbas que a autoridade fiscal entender devidas em decorrência do suposto
subfaturamento e da alegada interposição fraudulenta de terceiros por simulação identificados
no auto de infração. 10. Agravo regimental da Fazenda Nacional prejudicado. 11. Ação cautelar
julgada procedente, para que permaneça suspensa a pena de perdimento da aeronave até o
trânsito em julgado do acórdão proferido na ação principal, assim como para nomear os
representantes legais da empresa requerente como fiéis depositários do bem.
(MCI 0049098-32.2013.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.1228 de 08/08/2014).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - PENA DE PERDIMENTO
DE AERONAVE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEPÓSITO INTEGRAL DOS TRIBUTOS
DEVIDOS NA IMPORTAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Em hipótese
assemelhada, o teor de provimento cautelar do STF: "O periculum in mora está presente, tendo
em vista o caráter irreversível que os efeitos imediatos de uma pena de perdimento poderá
acarretar. A perda da posse da aeronave da Demandante poderá resultar na alienação do bem
a um terceiro de boa-fé, o que prejudicaria a Autora na hipótese de êxito em suas pretensões.
Sob outro enfoque, o elevado custo de manutenção da aeronave da Autora, estimado, segundo
narrado na exordial, é de, aproximadamente, 500.00,00 dólares por ano. Impor à União - que
ficaria com a custódia do bem até a sua efetiva transferência - o dever de manter e pagar os
elevados custos para a sua manutenção é medida que não se revela compatível com a
necessidade de preservação do interesse público. Ademais, provavelmente, o depósito do bem
em um armazém da Receita Federal permitirá que aeronave fique completamente deteriorada,
hipótese que poderá obrigar a União, se a Autora obtiver êxito em suas pretensões, a responder civilmente. (AC 3088 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 08/03/2012, publicado
em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 12/03/2012 PUBLIC 13/03/2012). 2. A AO
objetiva a anulação do PA n. 18496.720004/2013-71 que julgou procedente o Auto de Infração
n. 0217700/SAANA000003/2013 e determinou a aplicação da pena de perdimento à aeronave.
Prestada, portanto, fiança bancária no integral valor do crédito tributário e permanecendo os
sócios da autora como seus fiéis depositários, injustificável, então, que se mantenha a aeronave em solo, sujeita aos efeitos naturais da deterioração e aos elevados custos de manutenção e hangaragem. 3. Agravo de instrumento não provido. 4. Peças liberadas pelo
Relator, em Brasília, 28 de abril de 2014., para publicação do acórdão.
(AG 0022475-28.2013.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.2240 de 09/05/2014).
Além do mais, consoante a jurisprudência pacífica, o pedido de prorrogação do contrato não se
confunde
com
um
novo
contrato,
devendo
ser
regido
pela
lei
vigente
à época em que foi firmado (AMS 0039135-37.1999.4.01.3800/MG, Rel. JUIZ FEDERAL
ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO, 1ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1397 de
26/04/2013)
3) Assim sendo, dou em parte provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do
art. 557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região, a fim de estender a decisão liminar do Juízo
a quo ( limitada à não apreensão das aeronaves) para a execução imediata dos Termos de
Responsabilidade noticiados e para a reexportação das aeronaves indicadas.
Int. Dil. legais.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0041497-38.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0048279-98.2000.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: ALFREDO MARIO ARANTES DE CASTRO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA
ADVOGADO
: HELDA CARLA ANDRADE ALVES
ADVOGADO
: FERNANDA DE CARVALHO RIBEIRO
ADVOGADO
: LORENA VARGAS LEMBRANCA
ADVOGADO
: DANILO AUGUSTO LEITE DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE PERDIGAO VIANA
ADVOGADO
: FABIOLA GARIBALDI ALBUQUERQUE BAHIA
ADVOGADO
: BRUNA GONCALVES DE MAGALHAES
ADVOGADO
: DIEGO DE MATOS COSTA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500723

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

FERNANDO DE CASTRO BAGNO
ANNA DO PRADO VALLADARES DE ANDRADE
CAROLINA SAMPAIO BATISTA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALFREDO MÁRIO ARANTES DE CASTRO impugnando decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária.
2. Tratando-se de benefício requerido por pessoa física, a jurisprudência é no sentido de que
basta que a parte declare de próprio punho que não pode arcar com as despesas processuais
para que seja deferida a sua concessão.
Sobre o tema, confira-se a seguinte diretriz pretoriana:
"Processo civil. Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Assistência judiciária.
Pessoa jurídica. Fundamento constitucional. Reexame fático-probatório. Impossibilidade.
- Recurso especial não é a via adequada para discussão de fundamento constitucional.
- A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoas físicas não se
condiciona à prova do estado de pobreza, mas tão-somente à mera afirmação desse estado,
sendo irrelevante o fato de o pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do
processo.
- O benefício da assistência judiciária gratuita pode se estender às pessoas jurídicas que não
sejam beneficentes ou filantrópicas, desde que provada a impossibilidade financeira para arcar
com as custas do processo.
- É vedado o reexame do acervo fático-probatório dos autos em sede de recurso especial.
Agravo não provido."
(STJ, AGRG NOS EDCL NO AG 950463 SP 2007/0212461-0, MINISTRA NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJE 10/03/2008). (negritei).
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557.
APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 557 do CPC, poderá o relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior.
2. A assistência judiciária integral e gratuita e a ampla defesa estão previstas no art. 5º, LV e
LXXIV, da Constituição Federal. A Lei 1.060/1950, por sua vez, assegura à parte o direito de
requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita a qualquer tempo (AC
1998.01.00.089785-0, TRF da 1ª Região, Relator Desembargador Federal Hilton Queiroz, DJ
09/04/1999).
3. No que concerne à concessão do benefício às pessoas físicas, o deferimento da assistência
judiciária não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, bastando, para tanto,
a mera afirmação desse estado, ressalvada prova em contrário, a teor do contido na Lei
1.060/1950, art. 4º.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(TRF1, AGA 200901000585081, JUIZ FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES
(CONV.), OITAVA TURMA, e-DJF1 DATA:18/06/2010 PAGINA:517).
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A
DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
1. Consoante determinação legal, para a obtenção do benefício de assistência judiciária gratuita, basta que a parte declare de próprio punho que não pode arcar com as despesas
processuais, cabendo a outra parte afastar tais alegações mediante prova inequívoca em
contrário.
2. Por outro lado, a jurisprudência da 1ª Seção consolidou-se no sentido de que tem direito ao
benefício de gratuidade de justiça a parte que afirmar, na petição inicial, não ter condições de
arcar com as despesas do processo, demonstrando renda líquida de até 10(dez) salários
mínimos.
3. Na hipótese dos autos, a agravante firmou declaração de que não possui condição de arcar
com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
4. Ademais os documentos acostados aos autos revelam que a remuneração da agravante não
ultrapassa o parâmetro fixado pela 1ª Seção, de renda líquida até dez salários mínimos.
5. A parte agravada não trouxe aos autos elementos hábeis para afastar a presunção de
miserabilidade do agravante.
6. Agravo regimental não provido."
(AGA 2009.01.00.048771-0/GO, Rel. Juíza Federal Anamaria Reys Resende (conv.), Segunda
Turma, e-DJF1 p.194 de 21/01/2010). (negritei).
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"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/1950. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA
FEDERAL, PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante simples afirmação, pela parte, de próprio punho, ou por intermédio de procurador legalmente habilitado, de
que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo próprio e da família
(Lei n. 1.060/1950, art. 4º), cabendo à parte adversa provar o contrário.
2. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal, para que forneça cópias da declaração
de imposto de renda das partes implica quebra de sigilo fiscal, o qual só é admitido em caso
de relevante interesse público, não sendo essa a hipótese.
3. Confirma-se, assim, a sentença concessiva do benefício, tendo em vista que a impugnante
não produziu prova capaz de elidir a sua concessão.
4. Apelação desprovida."
(TRF1, AC 2008.38.06.001526-0/MG, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, 06/07/2009 e-DJF1 p.119). (negritei).
"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR
PARTE DO PODER JUDICIÁRIO E INTIMAÇÃO DO MEMBRO DA DEFENSORIA PARA
ATUAR EM BENEFÍCIO DE PARTE NECESSITADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. ART. 4º DA
LEI Nº 1.060/50, NA REDAÇÃO DA LEI Nº 7.510/86. RECUSA DA DEFENSORIA - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária, basta à simples afirmação de
sua pobreza, que até prova em contrário, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, na redação
da Lei nº 7.510/86, considera-se aquele que perceber até 10 (dez) salários mínimos.
2. Impossibilidade do órgão especialmente criado para garantir em direito fundamental do
cidadão carente de, por instrumentos internos, restringir ou mesmo cercear esse direito de seu
auxílio para obtenção de assistência jurídica.
3. Agravo de regimento a que se nega provimento."
(AGA 0055236-54.2009.4.01.0000/TO, Rel. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, Sexta Turma, e-DJF1 p.299 de 07/06/2010).
Vê-se que o Magistrado de 1º Grau fundamentou a decisão impugnada nos termos seguintes:
"Observo que no despacho de fl. 95 que recebeu a apelação do executado, não foi apreciado
o pedido de justiça gratuita, o que passo a fazer agora.
Verifico que o apelante, constituiu advogados no Bairro Mangabeiras e tem residência também
em um dos mais nobres bairros desta Capital, qual seja Bairro Estoril, razão pela qual, não
merecendo prosperar o seu requerimento de justiça gratuita, fica ele indeferido.
Intime-se o executado para pagamento do porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.
Após, será analisado o requerimento de fl. 96".
Neste ponto, tenho por oportuno colacionar o seguinte julgado:
"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESTADO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA. 1. O pedido de justiça
gratuita pode ser feito pela parte, de próprio punho ou através de advogado legalmente
constituído, que deve afirmar não ter condições de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento ou da família. Tal afirmação pode ser feita em qualquer fase
processual, inclusive na execução, tratando-se de presunção juris tantum, admitindo, por conseqüência, prova em contrário, a cargo do réu. 2. A propriedade de bem imóvel, por si só, não
é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência dos declarantes, sendo inexigível a
alienação do mesmo para suportar os custos da demanda. 3. Não se desincumbindo a União
do ônus de provar que os requeridos não são hipossuficientes, é de ser negado o pedido de
revogação do benefício de assistência judiciária gratuita concedido. 4. Apelação não provida.
(AC 0000098- 29.2001.4.01.3801 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, 1ª
TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.107 de 17/08/2011)".
Com efeito, tendo em vista a declaração do agravante (fl. 23) de que não pode arcar com os
ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o benefício deve ser
concedido, cabendo à parte adversa provar o contrário.
3. Assim sendo, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento (art. 557, § 1º-A, CPC
c/c o art. 29, XXV, RI) para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita (art. 4º da Lei nº
1.060/1950).
Int. Diligências legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500724

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0041783-16.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0027456-11.2011.4.01.3900
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: SELECTO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: SELENA RUTH LEMOS OLIVEIRA
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de
decretação da indisponibilidade dos bens do(s) executado(s), nos termos do art. 185-A, do
CTN.
O executado não possui advogado constituído nos autos.
É o sucinto relatório.
2. Não obstante já tenha decidido de forma diversa, a Sétima Turma, reapreciando a questão
no julgamento do Agravo Interno no AG nº 2008.01.00.009318-2/BA, da relatoria do Des.
Federal Luciano Tolentino Amaral, na sessão de 05/08/2008, muito embora por maioria, entendeu que o art. 185-A do CTN, na verdade, não exige do exeqüente o esgotamento das
diligências na busca dos bens penhoráveis.
Asseverou-se, na ocasião, que o art. 7º, da Lei nº 6.830/80, prevê que, em primeiro lugar, a
obrigação de localizar e penhorar bens é do próprio Juízo da execução, por intermédio do
oficial de justiça, remanescendo para o credor a possibilidade de indicar em colaboração bens
penhoráveis.
O art. 185-A, do CTN, acrescentado pela Lei Complementar nº 118/2005, também não exigiu do
credor o exaurimento dessas diligências. É, no entender do Colegiado, o que estabelece o
mencionado artigo, verbis:
"Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz
determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência
de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do
mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições,
façam cumprir a ordem judicial."
Tal a perspectiva, concluiu o eminente Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, a indisponibilidade é medida que se insere no poder geral de cautela do Judiciário e que não visa a
expropriação do bem ou do direito, mas apenas a limitação do direito deles dispor, a fim de
resguardar a satisfação da dívida tributária.
Portanto, diante da recente orientação desta Sétima Turma, deve incidir, no caso, a regra
contida no art. 185-A do CTN (dispositivo acrescido pela LC 118/2005).
Nesse diapasão, confiram-se:
"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 185-A DO CTN.
1. Reapreciando-se a questão no julgamento do Agravo Interno no AG nº 2008.01.00.0093182/BA, da relatoria do Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, na sessão de 05/08/2008, muito
embora por maioria, entendeu que o art. 185-A do CTN, na verdade, não exige do exeqüente
o esgotamento das diligências na busca dos bens penhoráveis.
2. O art. 7º, da Lei nº 6.830/80, prevê que, em primeiro lugar, a obrigação de localizar e
penhorar bens é do próprio Juízo da execução, por intermédio do oficial de justiça, remanescendo para o credor a possibilidade de indicar em colaboração bens penhoráveis. O art.
185-A, do CTN, acrescentado pela Lei Complementar nº 118/2005, também não exigiu do
credor o exaurimento de diligências.
3. A indisponibilidade é medida que se insere no poder geral de cautela do Judiciário e que não
visa a expropriação do bem ou do direito, mas apenas a limitação do direito deles dispor, a fim
de resguardar a satisfação da dívida tributária.
4. Agravo Regimental provido para, reformando a decisão agravada, seja deferida a antecipação de tutela recursal, prosseguindo-se o feito nos termos da lei processual."
(AGA 2008.01.00.024778-0-BA, Rel. Juiz Federal Convocado Itelmar Raydan Evangelista, DJe
de 05/12/2008)
"AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA
EXECUTADA (ART. 185-A DO CPC - BLOQUEIO VIA BACENJUD: SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA (AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO "A QUO": SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) - AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR: NÃO PROVIDO - AGRAVO INTERNO DA FN
PROVIDO: AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
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1. No processo de "execução" atua o Estado-Juiz para expropriar bens do devedor em sa
tisfação da dívida. A obrigação primeira de localizar e penhorar bens é, portanto, do Juízo, por
intermédio do oficial de justiça, tal como se faz constar do mandado e está textualmente
previsto na Lei n. 6.830/80 (art. 7º).
2. Se o Estado-Juiz não encontra bens penhoráveis, ao credor (no caso o Estado-Administrador) remanesce, subsiste, o "interesse" de apontar, em colaboração (até porque o maior
interessado é ele próprio), bens penhoráveis. Se não o fizer, a execução, suspensa, estará
fadada ao previsível insucesso.
3. Não há, no art. 185-A do CPC, em verdade, nenhuma exigência ao credor. Ao contrário, na
linha acima descrita, entende-se mais facilmente a redação "(...) e não forem encontrados bens
penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade (...)" (grifei).
4. A "indisponibilidade" outra coisa não é senão medida cautelar inserta no poder geral de
cautela do Judiciário. Não é expropriação do bem ou direito, mas apenas a limitação do direito
de deles "dispor" (alienar), para que resguardados à satisfação da dívida. Não tem por objeto
apenas "bens atuais", cuja eventual inexistência não é justa causa que afasta o instituto;
compreende, quando total ou genérica, também os possíveis futuros bens/direitos que o devedor venha a adquirir a qualquer título.
5. A determinação de bloqueio de ativos financeiros até o limite do débito, assim como a
indisponibilidade de bens até esse limite, é medida que se impõe para garantia do juízo, ainda
mais quando a executada não indica bens à penhora.
6. A ausência de manifestação do juízo "a quo" sobre a requerida substituição da penhora
(bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD) impede, por supressão de instância, a apreciação do tema nesta Corte.
7. Não há omissão na inexistência de pronunciamento sobre se a indisponibilidade dos bens
atinge os bens dos sócios, se esses sequer foram citados e o agravo de instrumento, interposto
apenas pela empresa executada, não tratou desse tema.
8. Agravo Interno do particular: não provido. Agravo interno da FN provido: reformada decisão
monocrática que dera provimento, em parte, ao agravo de instrumento para lhe negar provimento, mantendo a indisponibilidade dos bens até o limite do débito.
9. Peças liberadas pelo Relator, em 09/12/2008, para publicação do acórdão."
(AGTAG 2008.01.00.016642-0-MG, Rel. Juiz Federal Convocado Rafael Paulo Soares Pinto,
DJe de 19/12/2008).
3. Assim sendo, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento (art. 557, § 1º-A, CPC
c/c o art. 29, XXV, RI) para autorizar a indisponibilidade dos bens até o limite do débito
exequendo.
Int. Dil. legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042485-59.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0028081-76.2000.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: CELSO ZIROLDO JUNIOR E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR
ADVOGADO
: CARLA SOARES VICENTE
ADVOGADO
: KARLA DUARTE CARVALHO
ADVOGADO
: MILENA DELFIM CARVALHO SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIA OREFICE CAVALLINI
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELSO ZIROLDO JUNIOR E
OUTROS impugnando decisão que determinou que a liquidação da sentença prolatada nos
autos de ação ordinária em que se afastou a incidência de imposto de renda sobre complementação de aposentadoria, se dê por arbitramento.
Sustentam que o "(...) pedido inicial versa sobre a incidência do Imposto de Renda no recebimento do
benefício. No caso dos autos, o que foi requerido e reconhecido pelo STJ é que houve tributação no
momento das contribuições ao fundo, flagrando a dupla incidência do mesmo imposto. Os Agravantes
apresentaram seus cálculos, de forma aritmética, acompanhados da respectiva memória e elaborados
na forma de declarações retificadoras para cada ano base. Foram obedecidos todos os Regulamentos
do Imposto de Renda de cada ano, suas tabelas e limites. Assim, o Nobre Magistrado ao Declarar que
a liquidação do julgado seja por meio de arbitramento, este vem inviabilizando a continuação da execução, e impossibilitando o cumprimento do V. Acordão, já que os cálculos elaborados pelo Agravante
é a única forma de cumprimento do V. Acordão".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500725

Aduzem que: "Os cálculos apresentam a confrontação entre os dados constantes na declaração de IRPF apresentada pelos Embargados, ora Apelantes, e os valores recebidos do
Fundo de Pensão (dentro da proporcionalidade determinada pelo acórdão, ou seja, os valores
recolhidos de 1/3 pelo autor, calculada em percentual, de acordo com o tempo de contribuição),
como rendimentos isentos, não caracterizando de forma alguma conduta de ato ilícito, como
alega a Embargante".
Requerem a reforma da decisão de 1º Grau.
2) O cerne da questão ora posta em juízo está na forma de liquidação de sentença para a
apuração do quantum devido a título de restituição de IR sobre a complementação de aposentadoria
Ao exame do pleito recursal, não tenho por autorizada a censura pretendida para a decisão
agravada.
Com efeito - nos dizeres do eminente Desembargador Federal José Amilcar Machado - "Quanto à forma de liquidação de sentença para apuração do "quantum" devido a título de restituição
do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, relativo às parcelas vertidas
pelos segurados para a formação de fundo para complementação de aposentadoria privada no
período de vigência da Lei n. 7.713/88 (de JAN/1989 a DEZ/1995), respeitada a prescrição
qüinqüenal, esta deve seguir a orientação firmada pela 7ª Turma do TRF1 (AC n.
2006.38.00.012313-1/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, 7ª Turma do TRF da 1ª
Região, e-DJF1 de 24/07/2009, pág. 171), no sentido de ser necessária a liquidação da
sentença por arbitramento, porquanto a natureza desse provimento que não permite a sua
execução por apresentação de mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a
parcela das contribuições correspondente aos valores vertidos pelos segurados integra um
fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição de previdência, cuja totalidade
se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado"
(negritei, AC nº 20083400031597-4, 7ª Turma, in e-DJF1 de 16/05/2014).
Do voto condutor do acórdão proferido na acima citada AC nº 2006.38.00.012313-1/MG, extraio
os seguintes trechos, que bem fundamentam a necessidade de liquidação da sentença - no
caso - por arbitramento e não por simples apresentação de cálculo aritmético: "Revela-se, pois,
notadamente em relação ao fator indeterminado (atuarial-estatístico) relativo ao tempo de
duração do benefício, necessária a liquidação da sentença por artigos. Sem a liquidação não
haverá certeza sobre a extensão do crédito a ser executado" (data de julgamento: 30/06/2009,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino).
Confiram-se, ainda, os seguintes arestos que corroboram com o entendimento acima exposto:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA, COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE VALORES APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO. COISA JULGADA. APURAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
I- O título judicial reconheceu o direito à isenção de tributo sobre a complementação de
aposentadoria recebida, até o limite das contribuições vertidas ao fundo previdenciário pelos
próprios beneficiários, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, o que, por consequência,
incluem as retenções indevidamente realizadas desde a impetração do writ, conferindo aos
impetrantes, portanto, título para fins de execução de sentença de cada retenção realizada
após a impetração do mandado de segurança, já que se tratam de parcelas vincendas, e não
pretéritas à propositura da demanda.
II- Não é necessário, em tal circunstância o ajuizamento de ação autônoma de repetição de
indébito, porquanto a decisão concessiva de segurança pode ser executada para repetir valores indevidamente retidos após o ajuizamento do mandamus, sob pena de ofensa aos
princípios da celeridade e da economia processual. III- O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de reconhecer-se a competência da Justiça Comum estadual para
processar e julgar ações cujo objeto seja a isenção de imposto de renda que tenha seu produto
destinado ao respectivo Estado-membro, nos termos do art.157, I, da Constituição Federal,
uma vez ausente o interesse da União na causa. Contudo, não arguida pela União Federal no
momento oportuno a ilegitimidade passiva ou se, arguida, restar rechaçada, a questão fica
superada pela coisa julgada. IV- O provimento judicial que assegura a repetição de imposto de
renda sobre complementação de aposentadoria relativa às contribuições vertidas pelos empregados na vigência da Lei nº 7.713/88 não permite a sua execução por apresentação de
mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a referida parcela recolhida pelos
trabalhadores integra um fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição
de previdência, cuja totalidade se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado. A existência de fator indeterminado (atuarial-estatístico),
relativo ao tempo de duração do benefício, exige a liquidação da sentença por arbitramento. VAgravo de instrumento a que se nega provimento"
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Ao exame do pleito recursal, não tenho por autorizada a censura pretendida para a decisão
agravada.
Com efeito - nos dizeres do eminente Desembargador Federal José Amilcar Machado - "Quanto à forma de liquidação de sentença para apuração do "quantum" devido a título de restituição
do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, relativo às parcelas vertidas
pelos segurados para a formação de fundo para complementação de aposentadoria privada no
período de vigência da Lei n. 7.713/88 (de JAN/1989 a DEZ/1995), respeitada a prescrição
qüinqüenal, esta deve seguir a orientação firmada pela 7ª Turma do TRF1 (AC n.
2006.38.00.012313-1/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, 7ª Turma do TRF da 1ª
Região, e-DJF1 de 24/07/2009, pág. 171), no sentido de ser necessária a liquidação da
sentença por arbitramento, porquanto a natureza desse provimento que não permite a sua
execução por apresentação de mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a
parcela das contribuições correspondente aos valores vertidos pelos segurados integra um
fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição de previdência, cuja totalidade
se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado"
(negritei, AC nº 20083400031597-4, 7ª Turma, in e-DJF1 de 16/05/2014).
Do voto condutor do acórdão proferido na acima citada AC nº 2006.38.00.012313-1/MG, extraio
os seguintes trechos, que bem fundamentam a necessidade de liquidação da sentença - no
caso - por arbitramento e não por simples apresentação de cálculo aritmético: "Revela-se, pois,
notadamente em relação ao fator indeterminado (atuarial-estatístico) relativo ao tempo de
duração do benefício, necessária a liquidação da sentença por artigos. Sem a liquidação não
haverá certeza sobre a extensão do crédito a ser executado" (data de julgamento: 30/06/2009,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino).
Confiram-se, ainda, os seguintes arestos que corroboram com o entendimento acima exposto:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA, COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE VALORES APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO.
COISA JULGADA. APURAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
I- O título judicial reconheceu o direito à isenção de tributo sobre a complementação de
aposentadoria recebida, até o limite das contribuições vertidas ao fundo previdenciário pelos
próprios beneficiários, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, o que, por consequência,
incluem as retenções indevidamente realizadas desde a impetração do writ, conferindo aos
impetrantes, portanto, título para fins de execução de sentença de cada retenção realizada
após a impetração do mandado de segurança, já que se tratam de parcelas vincendas, e não
pretéritas à propositura da demanda.
II- Não é necessário, em tal circunstância o ajuizamento de ação autônoma de repetição de
indébito, porquanto a decisão concessiva de segurança pode ser executada para repetir valores indevidamente retidos após o ajuizamento do mandamus, sob pena de ofensa aos
princípios da celeridade e da economia processual. III- O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de reconhecer-se a competência da Justiça Comum estadual para
processar e julgar ações cujo objeto seja a isenção de imposto de renda que tenha seu produto
destinado ao respectivo Estado-membro, nos termos do art.157, I, da Constituição Federal,
uma vez ausente o interesse da União na causa. Contudo, não arguida pela União Federal no
momento oportuno a ilegitimidade passiva ou se, arguida, restar rechaçada, a questão fica
superada pela coisa julgada. IV- O provimento judicial que assegura a repetição de imposto de
renda sobre complementação de aposentadoria relativa às contribuições vertidas pelos empregados na vigência da Lei nº 7.713/88 não permite a sua execução por apresentação de
mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a referida parcela recolhida pelos
trabalhadores integra um fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição
de previdência, cuja totalidade se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado. A existência de fator indeterminado (atuarial-estatístico),
relativo ao tempo de duração do benefício, exige a liquidação da sentença por arbitramento. VAgravo de instrumento a que se nega provimento"
(Processo AG 201302010070001AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 229485 Relator(a) Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL Sigla do órgão TRF2 Órgão julgador QUARTA
TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::14/01/2014).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. IMPOSTO DE
RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LEI 7713/88. LEI 92.50/95.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. I. Os cálculos de liquidação da
sentença só são elaborados após o trânsito em julgado da última decisão relativa ao processo,
levando em conta todas as modificações porventura sofridas na decisão de primeiro grau. II.
Não determinando o provimento judicial, na ação de conhecimento, o valor exato da con-

(Processo AG 201302010070001AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 229485 Relator(a) Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL Sigla do órgão TRF2 Órgão julgador QUARTA
TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::14/01/2014).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. IMPOSTO DE
RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LEI 7713/88. LEI 92.50/95.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. I. Os cálculos de liquidação da
sentença só são elaborados após o trânsito em julgado da última decisão relativa ao processo,
levando em conta todas as modificações porventura sofridas na decisão de primeiro grau. II.
Não determinando o provimento judicial, na ação de conhecimento, o valor exato da condenação; faz-se necessária a realização da liquidação com vistas a conferir a indispensável
certeza, liquidez e exigibilidade ao titulo executivo, requisitos aos quais alude o art. 586 do
CPC. III. Observando-se, no presente caso, que os cálculos apresentados pelo exequente não
demonstram o valor real devido, por não observar as modificações feitas na sentença, quando
do julgamento dos recursos interpostos na ação principal, bem como diante da necessidade da
realização de perícia por não se tratar de mero cálculo aritmético, deve ser feita a liquidação
por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II. IV. APELAÇÃO IMPROVIDA"
(AC 200783000160411 AC - Apelação Civel - 447962 Relator(a) Desembargador Federal Ivan
Lira de Carvalho Sigla do órgão TRF5 Órgão julgador Quarta Turma Fonte DJ - Data::18/08/2008).
No mesmo diapasão: (AGA 0069602-98.2009.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma,e-DJF1
p.222 de 29/07/2011).
Por fim, reitero que a determinação no sentido de que, para apuração do valor devido, ocorra
a liquidação por arbitramento, cumpre observar que os artigos 475-C e 475-D do CPC, em sua
redação, destacam que a conta a ser efetivada pode ser obtida por arbitramento em razão da
natureza do objeto da liquidação e/ou por determinação em sentença.
3) Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042491-66.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0027083-06.2003.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: AYLTON JOSE FIGUEIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYLTON JOSÉ FIGUEIRA E
OUTROS impugnando decisão que determinou que a liquidação da sentença prolatada nos
autos de ação ordinária em que se afastou a incidência de imposto de renda sobre complementação de aposentadoria, se dê por arbitramento.
Sustentam que o "(...) pedido inicial versa sobre a incidência do Imposto de Renda no recebimento do benefício. No caso dos autos, o que foi requerido e reconhecido pelo STJ é que
houve tributação no momento das contribuições ao fundo, flagrando a dupla incidência do
mesmo imposto. Os Agravantes apresentaram seus cálculos, de forma aritmética, acompanhados da respectiva memória e elaborados na forma de declarações retificadoras para cada
ano base. Foram obedecidos todos os Regulamentos do Imposto de Renda de cada ano, suas
tabelas e limites. Assim, o Nobre Magistrado ao Declarar que a liquidação do julgado seja por
meio de arbitramento, este vem inviabilizando a continuação da execução, e impossibilitando o
cumprimento do V. Acordão, já que os cálculos elaborados pelo Agravante é a única forma de
cumprimento do V. Acordão".
Aduzem que: "Os cálculos apresentam a confrontação entre os dados constantes na declaração de IRPF apresentada pelos Embargados, ora Apelantes, e os valores recebidos do
Fundo de Pensão (dentro da proporcionalidade determinada pelo acórdão, ou seja, os valores
recolhidos de 1/3 pelo autor, calculada em percentual, de acordo com o tempo de contribuição),
como rendimentos isentos, não caracterizando de forma alguma conduta de ato ilícito, como
alega a Embargante".
Requerem a reforma da decisão de 1º Grau.
2) O cerne da questão ora posta em juízo está na forma de liquidação de sentença para a
apuração do quantum devido a título de restituição de IR sobre a complementação de aposentadoria
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500726
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denação; faz-se necessária a realização da liquidação com vistas a conferir a indispensável
certeza, liquidez e exigibilidade ao titulo executivo, requisitos aos quais alude o art. 586 do
CPC. III. Observando-se, no presente caso, que os cálculos apresentados pelo exequente não
demonstram o valor real devido, por não observar as modificações feitas na sentença, quando
do julgamento dos recursos interpostos na ação principal, bem como diante da necessidade da
realização de perícia por não se tratar de mero cálculo aritmético, deve ser feita a liquidação
por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II. IV. APELAÇÃO IMPROVIDA"
(AC 200783000160411 AC - Apelação Civel - 447962 Relator(a) Desembargador Federal Ivan Lira de
Carvalho Sigla do órgão TRF5 Órgão julgador Quarta Turma Fonte DJ - Data::18/08/2008).
No mesmo diapasão: (AGA 0069602-98.2009.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma,e-DJF1
p.222 de 29/07/2011).
Por fim, reitero que a determinação no sentido de que, para apuração do valor devido, ocorra
a liquidação por arbitramento, cumpre observar que os artigos 475-C e 475-D do CPC, em sua
redação, destacam que a conta a ser efetivada pode ser obtida por arbitramento em razão da
natureza do objeto da liquidação e/ou por determinação em sentença.
3) Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042620-71.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0043874-64.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ROBSON BOSCARDIN PORTALUPPI
ADVOGADO
: ERICO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: ILDEGARDES MARTINS COIMBRA JUNIOR
ADVOGADO
: THIAGO FRAGA SPINI
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE BERREDO
DECISÃO
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL impugnando
decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para "afastar a incidência do IPI sobre a
importação de veículo a que se refere a LI 14/2251133-7".
2) Nos termos do decidido pelo eg. STF, nos autos do RE-AgR 255090, não incide IPI sobre
importação de veículo por pessoa física para uso próprio, em homenagem ao princípio da nãocumulatividade. (STF, RE-AGR 255090, MINISTRO AYRES BRITTO, 2ª TURMA,
24.08.2010).
Nesta mesma trilha de entendimento a eg. Sétima Turma dessa Corte Regional já se manifestou pela não incidência do IPI em caso de importação de automóvel, por pessoa física,
para uso próprio.
A propósito, confiram-se:
"TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE APRECIAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. IPI SOBRE IMPORTAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO,
SEM FINS COMERCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Agravo retido não conhecido, uma vez que a apelante não requereu expressamente sua
apreciação pelo Tribunal na apelação (CPC, art. 523, § 1°).
2. A jurisprudência do STF, do STJ e deste TRF da 1ª Região é pacífica no sentido de que
sobre a importação de veículo automotor para uso próprio, particular, por pessoa física não
cabe a incidência do IPI (princípio da não cumulatividade).
3. Apelação e remessa oficial não providas"
(Numeração Única: AC 0063959-76.2011.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA Órgão OITAVA TURMA Publicação
15/08/2014 e-DJF1 P. 1120 Data Decisão 01/08/2014).
"CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS IMPORTAÇÃO - IPI SOBRE
IMPORTAÇÃO - AUTOMÓVEL IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA, NÃO COMERCIANTE OU
EMPRESÁRIA, PARA USO PRÓPRIO - NÃO INCIDÊNCIA - PRECEDENTE DO STF.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500727

1. O eg. STF reconheceu, em recente julgado, a inconstitucionalidade da expressão "acrescido
do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições", contida no inciso I do art. 7º
da Lei nº 10.865/04 (in RE 559.607 apreciado no regime da repercussão geral § 3º do art. 543B do CPC).
2. Assim, os obstáculos formais até então existentes para o deferimento de liminar/tutela
antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desapareceram no
caso em foco (AGA 0034847-09.2013.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.675 de 08/11/2013 E AMS 000563056.2007.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO,
OITAVA TURMA, e-DJF1 p.837 de 26/07/2013)
3. Indevida, pois, a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS-importação.
4. Nos termos do decidido pelo eg. STF, nos autos do RE-AgR 255090, não incide IPI sobre
importação de veículo por pessoa física para uso próprio. Aplicabilidade do Princípio da nãocumulatividade. (STF, RE-AGR 255090, MINISTRO AYRES BRITTO, 2ª TURMA,
24.08.2010).
5. A colenda Sétima Turma desta Corte, também já se posicionou no sentido da jurisprudência
da Corte Máxima, ou seja, "Não incide IPI sobre a importação de veículo por pessoa física não
comerciante e não empresária." (in AMS 0027164-69.2010.4.01.3800/MG).
6. Agravo Regimental não provido. Requisitos da liminar presentes"
(Numeração Única: AGA 0010770-96.2014.4.01.0000 / DF; AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 15/08/2014 e-DJF1).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - VEÍCULO IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA - IPI: NÃO INCIDÊNCIA DESEMBARAÇO DO BEM SEM O PAGAMENTO DO IPI: POSSIBILIDADE - PRECEDENTES
DO TRF1, STJ E STF.
1. A jurisprudência do TRF1, STJ e STF abona a não incidência de IPI sobre a importação de
veículo por pessoa física para uso próprio.
2. A demora na entrega da prestação jurisdicional não pode provocar o surgimento de um risco
para sua efetividade. A retenção do veículo por tempo indeterminado poderá deteriorá-lo.
Presentes, portanto, os requisitos do art. 273 do CPC.
3. Se a questão envolve tributação, não havendo qualquer discussão quanto à restrição ou
fraude na importação do veículo, tem-se que o interesse e direito do autor resta devidamente
preservado; e o eventual direito da FN, acautelado em razão do valor do veículo, possa
realizar-se com prevenção de danos materiais e físicos a ela.
4. Agravo regimental não provido.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 3 de junho de 2014., para publicação do acórdão"
(Numeração Única: AGRAC 0061823-38.2013.4.01.3400 / DF; AGRAVO REGIMENTAL NA
APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL
Convocado JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.) Órgão SÉTIMA TURMA Publicação 13/06/2014 e-DJF1).
"TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESEMBARAÇO ADUANEIRO VEÍCULO ESTRANGEIRO NOVO IMPORTADO - ADQUIRENTE PESSOA FÍSICA - USO
PRÓPRIO - IPI: INDEVIDO (STF). 1- A sentença não incorreu na melhor técnica. Diante da
alteração do Inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/2004 (pela Lei nº 10.865/2013), e do RE
559.937/RS, c/c art. 543-B/CPC, declarando inconstitucional tal preceito, singelamente extinguiu o feito por ulterior falta de interesse (art. 267, IV, do CPC). Mais recomendável seria, já
instalada a lide, processado o feito, e sem notícia do fim da resistência da ré, que houvesse
decreto de procedência do pedido no ponto; sem, todavia, recurso voluntário em relação ao
item, confirma-se a solução (sucumbente, em parte, o autor). 2- STF (AgRg-RE nº
255.090/RS), c/c julgados da T7/TRF1: não incide IPI na operação de importação de automóvel
novo por pessoa física não-comerciante habitual para uso próprio. 3- Porque iguais em essência, quanto ao fim e objeto, tem-se que este julgamento é eficaz para o desembaraço
aduaneiro e a liberação tanto em face da licença de importação "originária" (LI nº 13/17063370) como daquela que, com o fito de sanear ligeiros equívocos formais/gráficos de somenos
(ano/modelo e chassi), apenas (expressamente) a "substituiu" (LI nº 13/4051388-3), sem perda
da unidade lógico-formal da documentação correlata, toda vinculada ao veículo desde sempre
internado. 4- Apelação provida: pedido procedente em parte. 5- Peças liberadas pelo Relator,
em Brasília, 24 de abril de 2014., para publicação do acórdão".
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(AC 0027387-53.2013.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.502 de 02/05/2014).
3) Por estas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento (art. 557, CPC
c/c o art. 29 RI).
Int. Dil. legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042644-02.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0003704-26.2009.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: ROOSEVELT RUI DOS SANTOS
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: ROSANA RIBEIRO JACOME
ADVOGADO
: BRUNO ALMEIDA RODRIGUES SODRE
ADVOGADO
: DAYSE RODRIGUES MANSO
ADVOGADO
: ELISANGELA PINHO DE SOUSA
ADVOGADO
: ISABELLA RIBEIRO BARBIRATO TAVARES
ADVOGADO
: MARCUS VYNICIUS DE ASSIS
ADVOGADO
: RAYSSA TEREZA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SANUSE MARTINS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: SARAH DE ALMEIDA SILVA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROOSEVELT RUI DOS SANTOS
impugnando decisão que "(...) determinou que a liquidação da sentença prolatada nos autos de
ação ordinária em que se afastou a incidência de imposto de renda sobre complementação de
aposentadoria, se dê por arbitramento".
Ao expor os fatos, o agravante diz que "... ajuizou Ação de Repetição de Indébito contra a
União Federal, em razão do recolhimento indevido do imposto de renda, incidente sobre as
parcelas de complementação de aposentadoria pagas a PREVI. O d. decisum transitado em
julgado, condenou a União a devolver o IR incidente sobre a complementação de aposentadoria no período compreendido entre 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995,
devidamente corrigido pela Taxa SELIC. Com a baixa dos autos ao juízo a quo, presentes
todos os requisitos do procedimento executivo, os autores promoveram a execução do julgado,
instruindo a ação com o demonstrativo de débito atualizado (art. 614, inciso II do CPC), (...).
Ato contínuo, a decisão de fls. 354/358 indeferiu o pedido de execução dos autores de fls.
338/352 d amaneira como fora formulado, sob a justificativa que no presente caso seria
necessário proceder-se a prévia liquidação por arbitramento nos termos do art. 475-C e 475-D
do Código de Processo Civil. Por fim, determinou que para a instauração da execução devem
os autores adequar o pedido ao título executivo visto que não se cuida de repetição do que se
recolheu no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, mas de evitar de nova incidência
sobre a complementação".
Requer "... seja recebida a execução apresentada pelos ora Agravantes, mediante apuração do
valor devido por simples cálculo aritmético, com base nos valores indicados nas planilhas do
BANCO DO BRASIL que contém o quantum retido a título de IRPF sobre o 1/3 que os autores
contribuíram para formação do fundo previdenciário".
2) O cerne da questão ora posta em juízo está na forma de liquidação de sentença para a
apuração do quantum devido a título de restituição de IR sobre a complementação de aposentadoria
Ao exame do pleito recursal, não tenho por autorizada a censura pretendida para a decisão
agravada.
Com efeito - nos dizeres do eminente Desembargador Federal José Amilcar Machado - "Quanto à forma de liquidação de sentença para apuração do "quantum" devido a título de restituição
do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, relativo às parcelas vertidas
pelos segurados para a formação de fundo para complementação de aposentadoria privada no
período de vigência da Lei n. 7.713/88 (de JAN/1989 a DEZ/1995), respeitada a prescrição
qüinqüenal, esta deve seguir a orientação firmada pela 7ª Turma do TRF1 (AC n.
2006.38.00.012313-1/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, 7ª Turma do TRF da 1ª
Região, e-DJF1 de 24/07/2009, pág. 171), no sentido de ser necessária a liquidação da
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500728

sentença por arbitramento, porquanto a natureza desse provimento que não permite a sua
execução por apresentação de mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a
parcela das contribuições correspondente aos valores vertidos pelos segurados integra um
fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição de previdência, cuja totalidade
se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado"
(negritei, AC nº 20083400031597-4, 7ª Turma, in e-DJF1 de 16/05/2014).
Do voto condutor do acórdão proferido na acima citada AC nº 2006.38.00.012313-1/MG, extraio
os seguintes trechos, que bem fundamentam a necessidade de liquidação da sentença - no
caso - por arbitramento e não por simples apresentação de cálculo aritmético: "Revela-se, pois,
notadamente em relação ao fator indeterminado (atuarial-estatístico) relativo ao tempo de
duração do benefício, necessária a liquidação da sentença por artigos. Sem a liquidação não
haverá certeza sobre a extensão do crédito a ser executado" (data de julgamento: 30/06/2009,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino).
Confiram-se, ainda, os seguintes arestos que corroboram com o entendimento acima exposto:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA, COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE VALORES APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO.
COISA JULGADA. APURAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
I- O título judicial reconheceu o direito à isenção de tributo sobre a complementação de
aposentadoria recebida, até o limite das contribuições vertidas ao fundo previdenciário pelos
próprios beneficiários, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, o que, por consequência,
incluem as retenções indevidamente realizadas desde a impetração do writ, conferindo aos
impetrantes, portanto, título para fins de execução de sentença de cada retenção realizada
após a impetração do mandado de segurança, já que se tratam de parcelas vincendas, e não
pretéritas à propositura da demanda.
II- Não é necessário, em tal circunstância o ajuizamento de ação autônoma de repetição de
indébito, porquanto a decisão concessiva de segurança pode ser executada para repetir valores indevidamente retidos após o ajuizamento do mandamus, sob pena de ofensa aos
princípios da celeridade e da economia processual. III- O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de reconhecer-se a competência da Justiça Comum estadual para
processar e julgar ações cujo objeto seja a isenção de imposto de renda que tenha seu produto
destinado ao respectivo Estado-membro, nos termos do art.157, I, da Constituição Federal,
uma vez ausente o interesse da União na causa. Contudo, não arguida pela União Federal no
momento oportuno a ilegitimidade passiva ou se, arguida, restar rechaçada, a questão fica
superada pela coisa julgada. IV- O provimento judicial que assegura a repetição de imposto de
renda sobre complementação de aposentadoria relativa às contribuições vertidas pelos empregados na vigência da Lei nº 7.713/88 não permite a sua execução por apresentação de
mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a referida parcela recolhida pelos
trabalhadores integra um fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição
de previdência, cuja totalidade se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado. A existência de fator indeterminado (atuarial-estatístico),
relativo ao tempo de duração do benefício, exige a liquidação da sentença por arbitramento. VAgravo de instrumento a que se nega provimento"
(Processo AG 201302010070001AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 229485 Relator(a) Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL Sigla do órgão TRF2 Órgão julgador QUARTA
TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::14/01/2014).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. IMPOSTO DE
RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LEI 7713/88. LEI 92.50/95.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. I. Os cálculos de liquidação da
sentença só são elaborados após o trânsito em julgado da última decisão relativa ao processo,
levando em conta todas as modificações porventura sofridas na decisão de primeiro grau. II.
Não determinando o provimento judicial, na ação de conhecimento, o valor exato da condenação; faz-se necessária a realização da liquidação com vistas a conferir a indispensável
certeza, liquidez e exigibilidade ao titulo executivo, requisitos aos quais alude o art. 586 do
CPC. III. Observando-se, no presente caso, que os cálculos apresentados pelo exequente não
demonstram o valor real devido, por não observar as modificações feitas na sentença, quando
do julgamento dos recursos interpostos na ação principal, bem como diante da necessidade da
realização de perícia por não se tratar de mero cálculo aritmético, deve ser feita a liquidação
por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II. IV. APELAÇÃO IMPROVIDA"
(AC 200783000160411 AC - Apelação Civel - 447962 Relator(a) Desembargador Federal Ivan
Lira de Carvalho Sigla do órgão TRF5 Órgão julgador Quarta Turma Fonte DJ - Data::18/08/2008).
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No mesmo diapasão: (AGA 0069602-98.2009.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma,e-DJF1
p.222 de 29/07/2011).
Por fim, reitero que a determinação no sentido de que, para apuração do valor devido, ocorra
a liquidação por arbitramento, cumpre observar que os artigos 475-C e 475-D do CPC, em sua
redação, destacam que a conta a ser efetivada pode ser obtida por arbitramento em razão da
natureza do objeto da liquidação e/ou por determinação em sentença.
3) Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042831-10.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0024793-57.1999.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: JOANINA COELHO PEREIRA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: ROSANA RIBEIRO JACOME
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: BRUNO ALMEIDA RODRIGUES SODRE
ADVOGADO
: ELISANGELA PINHO DE SOUSA
ADVOGADO
: ISABELLA RIBEIRO BARBIRATO TAVARES
ADVOGADO
: KARINA MENEZES MIRANDA
ADVOGADO
: MARCUS VYNICIUS DE ASSIS
ADVOGADO
: RAYSSA TEREZA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SANUSE MARTINS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: SARAH DE ALMEIDA SILVA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOANIMA COELHO PEREIRA,
JOMAR DE SIQUEIRA COSTA impugnando decisão que "(...) determinou que a liquidação da
sentença prolatada nos autos de ação ordinária em que se afastou a incidência de imposto de
renda sobre complementação de aposentadoria, se dê por arbitramento".
Ao expor os fatos, as agravantes dizem que "... ajuizaram Ação de Repetição de Indébito
contra a União Federal, em razão do recolhimento indevido do imposto de renda, incidente
sobre as parcelas de complementação de aposentadoria pagas a PREVI. O d. decisum transitado em julgado, condenou a União a devolver o IR incidente sobre a complementação de
aposentadoria no período compreendido entre 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995, devidamente corrigido pela Taxa SELIC. Com a baixa dos autos ao juízo a quo, presentes todos os requisitos do procedimento executivo, os autores promoveram a execução do
julgado, instruindo a ação com o demonstrativo de débito atualizado (art. 614, inciso II do CPC),
(...). Ato contínuo, a decisão de fls. 354/358 indeferiu o pedido de execução dos autores de fls.
338/352 d amaneira como fora formulado, sob a justificativa que no presente caso seria
necessário proceder-se a prévia liquidação por arbitramento nos termos do art. 475-C e 475-D
do Código de Processo Civil. Por fim, determinou que para a instauração da execução devem
os autores adequar o pedido ao título executivo visto que não se cuida de repetição do que se
recolheu no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, mas de evitar de nova incidência
sobre a complementação".
Requerem "... seja recebida a execução apresentada pelos ora Agravantes, mediante apuração
do valor devido por simples cálculo aritmético, com base nos valores indicados nas planilhas do
BANCO DO BRASIL que contém o quantum retido a título de IRPF sobre o 1/3 que os autores
contribuíram para formação do fundo previdenciário".
2) O cerne da questão ora posta em juízo está na forma de liquidação de sentença para a
apuração do quantum devido a título de restituição de IR sobre a complementação de aposentadoria
Ao exame do pleito recursal, não tenho por autorizada a censura pretendida para a decisão
agravada.
Com efeito - nos dizeres do eminente Desembargador Federal José Amilcar Machado - "Quanto à forma de liquidação de sentença para apuração do "quantum" devido a título de restituição
do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, relativo às parcelas vertidas
pelos segurados para a formação de fundo para complementação de aposentadoria privada no
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500729

período de vigência da Lei n. 7.713/88 (de JAN/1989 a DEZ/1995), respeitada a prescrição
qüinqüenal, esta deve seguir a orientação firmada pela 7ª Turma do TRF1 (AC n.
2006.38.00.012313-1/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, 7ª Turma do TRF da 1ª
Região, e-DJF1 de 24/07/2009, pág. 171), no sentido de ser necessária a liquidação da
sentença por arbitramento, porquanto a natureza desse provimento que não permite a sua
execução por apresentação de mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a
parcela das contribuições correspondente aos valores vertidos pelos segurados integra um
fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição de previdência, cuja totalidade
se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado"
(negritei, AC nº 20083400031597-4, 7ª Turma, in e-DJF1 de 16/05/2014).
Do voto condutor do acórdão proferido na acima citada AC nº 2006.38.00.012313-1/MG, extraio
os seguintes trechos, que bem fundamentam a necessidade de liquidação da sentença - no
caso - por arbitramento e não por simples apresentação de cálculo aritmético: "Revela-se, pois,
notadamente em relação ao fator indeterminado (atuarial-estatístico) relativo ao tempo de
duração do benefício, necessária a liquidação da sentença por artigos. Sem a liquidação não
haverá certeza sobre a extensão do crédito a ser executado" (data de julgamento: 30/06/2009,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino).
Confiram-se, ainda, os seguintes arestos que corroboram com o entendimento acima exposto:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA, COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE VALORES APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO. COISA JULGADA. APURAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
I- O título judicial reconheceu o direito à isenção de tributo sobre a complementação de
aposentadoria recebida, até o limite das contribuições vertidas ao fundo previdenciário pelos
próprios beneficiários, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, o que, por consequência,
incluem as retenções indevidamente realizadas desde a impetração do writ, conferindo aos
impetrantes, portanto, título para fins de execução de sentença de cada retenção realizada
após a impetração do mandado de segurança, já que se tratam de parcelas vincendas, e não
pretéritas à propositura da demanda.
II- Não é necessário, em tal circunstância o ajuizamento de ação autônoma de repetição de
indébito, porquanto a decisão concessiva de segurança pode ser executada para repetir valores indevidamente retidos após o ajuizamento do mandamus, sob pena de ofensa aos
princípios da celeridade e da economia processual. III- O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de reconhecer-se a competência da Justiça Comum estadual para
processar e julgar ações cujo objeto seja a isenção de imposto de renda que tenha seu produto
destinado ao respectivo Estado-membro, nos termos do art.157, I, da Constituição Federal,
uma vez ausente o interesse da União na causa. Contudo, não arguida pela União Federal no
momento oportuno a ilegitimidade passiva ou se, arguida, restar rechaçada, a questão fica
superada pela coisa julgada. IV- O provimento judicial que assegura a repetição de imposto de
renda sobre complementação de aposentadoria relativa às contribuições vertidas pelos empregados na vigência da Lei nº 7.713/88 não permite a sua execução por apresentação de
mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a referida parcela recolhida pelos
trabalhadores integra um fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição
de previdência, cuja totalidade se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado. A existência de fator indeterminado (atuarial-estatístico),
relativo ao tempo de duração do benefício, exige a liquidação da sentença por arbitramento. VAgravo de instrumento a que se nega provimento"
(Processo AG 201302010070001AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 229485 Relator(a) Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL Sigla do órgão TRF2 Órgão julgador QUARTA
TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::14/01/2014).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. IMPOSTO DE
RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LEI 7713/88. LEI 92.50/95.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. I. Os cálculos de liquidação da
sentença só são elaborados após o trânsito em julgado da última decisão relativa ao processo,
levando em conta todas as modificações porventura sofridas na decisão de primeiro grau. II.
Não determinando o provimento judicial, na ação de conhecimento, o valor exato da condenação; faz-se necessária a realização da liquidação com vistas a conferir a indispensável
certeza, liquidez e exigibilidade ao titulo executivo, requisitos aos quais alude o art. 586 do
CPC. III. Observando-se, no presente caso, que os cálculos apresentados pelo exequente não
demonstram o valor real devido, por não observar as modificações feitas na sentença, quando
do julgamento dos recursos interpostos na ação principal, bem como diante da necessidade da
realização de perícia por não se tratar de mero cálculo aritmético, deve ser feita a liquidação
por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II. IV. APELAÇÃO IMPROVIDA"
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sentença por arbitramento, porquanto a natureza desse provimento que não permite a sua
execução por apresentação de mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a
parcela das contribuições correspondente aos valores vertidos pelos segurados integra um
fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição de previdência, cuja totalidade
se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado"
(negritei, AC nº 20083400031597-4, 7ª Turma, in e-DJF1 de 16/05/2014).
Do voto condutor do acórdão proferido na acima citada AC nº 2006.38.00.012313-1/MG, extraio
os seguintes trechos, que bem fundamentam a necessidade de liquidação da sentença - no
caso - por arbitramento e não por simples apresentação de cálculo aritmético: "Revela-se, pois,
notadamente em relação ao fator indeterminado (atuarial-estatístico) relativo ao tempo de
duração do benefício, necessária a liquidação da sentença por artigos. Sem a liquidação não
haverá certeza sobre a extensão do crédito a ser executado" (data de julgamento: 30/06/2009,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino).
Confiram-se, ainda, os seguintes arestos que corroboram com o entendimento acima exposto:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA, COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE VALORES APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO.
COISA JULGADA. APURAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
I- O título judicial reconheceu o direito à isenção de tributo sobre a complementação de
aposentadoria recebida, até o limite das contribuições vertidas ao fundo previdenciário pelos
próprios beneficiários, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, o que, por consequência,
incluem as retenções indevidamente realizadas desde a impetração do writ, conferindo aos
impetrantes, portanto, título para fins de execução de sentença de cada retenção realizada
após a impetração do mandado de segurança, já que se tratam de parcelas vincendas, e não
pretéritas à propositura da demanda.
II- Não é necessário, em tal circunstância o ajuizamento de ação autônoma de repetição de
indébito, porquanto a decisão concessiva de segurança pode ser executada para repetir valores indevidamente retidos após o ajuizamento do mandamus, sob pena de ofensa aos
princípios da celeridade e da economia processual. III- O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de reconhecer-se a competência da Justiça Comum estadual para
processar e julgar ações cujo objeto seja a isenção de imposto de renda que tenha seu produto
destinado ao respectivo Estado-membro, nos termos do art.157, I, da Constituição Federal,
uma vez ausente o interesse da União na causa. Contudo, não arguida pela União Federal no
momento oportuno a ilegitimidade passiva ou se, arguida, restar rechaçada, a questão fica
superada pela coisa julgada. IV- O provimento judicial que assegura a repetição de imposto de
renda sobre complementação de aposentadoria relativa às contribuições vertidas pelos empregados na vigência da Lei nº 7.713/88 não permite a sua execução por apresentação de
mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a referida parcela recolhida pelos
trabalhadores integra um fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição
de previdência, cuja totalidade se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado. A existência de fator indeterminado (atuarial-estatístico),
relativo ao tempo de duração do benefício, exige a liquidação da sentença por arbitramento. VAgravo de instrumento a que se nega provimento"
(Processo AG 201302010070001AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 229485 Relator(a) Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL Sigla do órgão TRF2 Órgão julgador QUARTA
TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::14/01/2014).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. IMPOSTO DE
RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LEI 7713/88. LEI 92.50/95.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. I. Os cálculos de liquidação da
sentença só são elaborados após o trânsito em julgado da última decisão relativa ao processo,
levando em conta todas as modificações porventura sofridas na decisão de primeiro grau. II.
Não determinando o provimento judicial, na ação de conhecimento, o valor exato da condenação; faz-se necessária a realização da liquidação com vistas a conferir a indispensável
certeza, liquidez e exigibilidade ao titulo executivo, requisitos aos quais alude o art. 586 do
CPC. III. Observando-se, no presente caso, que os cálculos apresentados pelo exequente não
demonstram o valor real devido, por não observar as modificações feitas na sentença, quando
do julgamento dos recursos interpostos na ação principal, bem como diante da necessidade da
realização de perícia por não se tratar de mero cálculo aritmético, deve ser feita a liquidação
por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II. IV. APELAÇÃO IMPROVIDA"
(AC 200783000160411 AC - Apelação Civel - 447962 Relator(a) Desembargador Federal Ivan
Lira de Carvalho Sigla do órgão TRF5 Órgão julgador Quarta Turma Fonte DJ - Data::18/08/2008).

(AC 200783000160411 AC - Apelação Civel - 447962 Relator(a) Desembargador Federal Ivan
Lira de Carvalho Sigla do órgão TRF5 Órgão julgador Quarta Turma Fonte DJ - Data::18/08/2008).
No mesmo diapasão: (AGA 0069602-98.2009.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma,e-DJF1
p.222 de 29/07/2011).
Por fim, reitero que a determinação no sentido de que, para apuração do valor devido, ocorra
a liquidação por arbitramento, cumpre observar que os artigos 475-C e 475-D do CPC, em sua
redação, destacam que a conta a ser efetivada pode ser obtida por arbitramento em razão da
natureza do objeto da liquidação e/ou por determinação em sentença.
3) Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042843-24.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0039891-04.2007.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: LIGIA MARIA LOURENCO CARRASCO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: ROSANA RIBEIRO JACOME
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LIGIA MARIA LOURENÇO CARRASCO, ANTÔNIO CARLOS BITTENCOURT GOETHEL impugnando decisão que "(...) determinou que a liquidação da sentença prolatada nos autos de ação ordinária em que se
afastou a incidência de imposto de renda sobre complementação de aposentadoria, se dê por
arbitramento".
Ao expor os fatos, as agravantes dizem que "... ajuizaram Ação de Repetição de Indébito
contra a União Federal, em razão do recolhimento indevido do imposto de renda, incidente
sobre as parcelas de complementação de aposentadoria pagas a PREVI. O d. decisum transitado em julgado, condenou a União a devolver o IR incidente sobre a complementação de
aposentadoria no período compreendido entre 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995, devidamente corrigido pela Taxa SELIC. Com a baixa dos autos ao juízo a quo, presentes todos os requisitos do procedimento executivo, os autores promoveram a execução do
julgado, instruindo a ação com o demonstrativo de débito atualizado (art. 614, inciso II do CPC),
(...). Ato contínuo, a decisão de fls. 354/358 indeferiu o pedido de execução dos autores de fls.
338/352 d amaneira como fora formulado, sob a justificativa que no presente caso seria
necessário proceder-se a prévia liquidação por arbitramento nos termos do art. 475-C e 475-D
do Código de Processo Civil. Por fim, determinou que para a instauração da execução devem
os autores adequar o pedido ao título executivo visto que não se cuida de repetição do que se
recolheu no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, mas de evitar de nova incidência
sobre a complementação".
Requerem "... seja recebida a execução apresentada pelos ora Agravantes, mediante apuração
do valor devido por simples cálculo aritmético, com base nos valores indicados nas planilhas do
BANCO DO BRASIL que contém o quantum retido a título de IRPF sobre o 1/3 que os autores
contribuíram para formação do fundo previdenciário".
2) O cerne da questão ora posta em juízo está na forma de liquidação de sentença para a
apuração do quantum devido a título de restituição de IR sobre a complementação de aposentadoria
Ao exame do pleito recursal, não tenho por autorizada a censura pretendida para a decisão
agravada.
Com efeito - nos dizeres do eminente Desembargador Federal José Amilcar Machado - "Quanto à forma de liquidação de sentença para apuração do "quantum" devido a título de restituição
do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, relativo às parcelas vertidas
pelos segurados para a formação de fundo para complementação de aposentadoria privada no
período de vigência da Lei n. 7.713/88 (de JAN/1989 a DEZ/1995), respeitada a prescrição
qüinqüenal, esta deve seguir a orientação firmada pela 7ª Turma do TRF1 (AC n.
2006.38.00.012313-1/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, 7ª Turma do TRF da 1ª
Região, e-DJF1 de 24/07/2009, pág. 171), no sentido de ser necessária a liquidação da
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500730
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2006.38.00.012313-1/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, 7ª Turma do TRF da 1ª
Região, e-DJF1 de 24/07/2009, pág. 171), no sentido de ser necessária a liquidação da
sentença por arbitramento, porquanto a natureza desse provimento que não permite a sua
execução por apresentação de mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a
parcela das contribuições correspondente aos valores vertidos pelos segurados integra um
fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição de previdência, cuja totalidade
se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado"
(negritei, AC nº 20083400031597-4, 7ª Turma, in e-DJF1 de 16/05/2014).
Do voto condutor do acórdão proferido na acima citada AC nº 2006.38.00.012313-1/MG, extraio
os seguintes trechos, que bem fundamentam a necessidade de liquidação da sentença - no
caso - por arbitramento e não por simples apresentação de cálculo aritmético: "Revela-se, pois,
notadamente em relação ao fator indeterminado (atuarial-estatístico) relativo ao tempo de
duração do benefício, necessária a liquidação da sentença por artigos. Sem a liquidação não
haverá certeza sobre a extensão do crédito a ser executado" (data de julgamento: 30/06/2009,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino).
Confiram-se, ainda, os seguintes arestos que corroboram com o entendimento acima exposto:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA, COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE VALORES APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO.
COISA JULGADA. APURAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
I- O título judicial reconheceu o direito à isenção de tributo sobre a complementação de
aposentadoria recebida, até o limite das contribuições vertidas ao fundo previdenciário pelos
próprios beneficiários, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, o que, por consequência,
incluem as retenções indevidamente realizadas desde a impetração do writ, conferindo aos
impetrantes, portanto, título para fins de execução de sentença de cada retenção realizada
após a impetração do mandado de segurança, já que se tratam de parcelas vincendas, e não
pretéritas à propositura da demanda.
II- Não é necessário, em tal circunstância o ajuizamento de ação autônoma de repetição de
indébito, porquanto a decisão concessiva de segurança pode ser executada para repetir valores indevidamente retidos após o ajuizamento do mandamus, sob pena de ofensa aos
princípios da celeridade e da economia processual. III- O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de reconhecer-se a competência da Justiça Comum estadual para
processar e julgar ações cujo objeto seja a isenção de imposto de renda que tenha seu produto
destinado ao respectivo Estado-membro, nos termos do art.157, I, da Constituição Federal,
uma vez ausente o interesse da União na causa. Contudo, não arguida pela União Federal no
momento oportuno a ilegitimidade passiva ou se, arguida, restar rechaçada, a questão fica
superada pela coisa julgada. IV- O provimento judicial que assegura a repetição de imposto de
renda sobre complementação de aposentadoria relativa às contribuições vertidas pelos empregados na vigência da Lei nº 7.713/88 não permite a sua execução por apresentação de
mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a referida parcela recolhida pelos
trabalhadores integra um fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição
de previdência, cuja totalidade se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado. A existência de fator indeterminado (atuarial-estatístico),
relativo ao tempo de duração do benefício, exige a liquidação da sentença por arbitramento. VAgravo de instrumento a que se nega provimento"
(Processo AG 201302010070001AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 229485 Relator(a) Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL Sigla do órgão TRF2 Órgão julgador QUARTA
TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::14/01/2014).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. IMPOSTO DE
RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LEI 7713/88. LEI 92.50/95.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. I. Os cálculos de liquidação da
sentença só são elaborados após o trânsito em julgado da última decisão relativa ao processo,
levando em conta todas as modificações porventura sofridas na decisão de primeiro grau. II.
Não determinando o provimento judicial, na ação de conhecimento, o valor exato da condenação; faz-se necessária a realização da liquidação com vistas a conferir a indispensável
certeza, liquidez e exigibilidade ao titulo executivo, requisitos aos quais alude o art. 586 do
CPC. III. Observando-se, no presente caso, que os cálculos apresentados pelo exequente não
demonstram o valor real devido, por não observar as modificações feitas na sentença, quando
do julgamento dos recursos interpostos na ação principal, bem como diante da necessidade da
realização de perícia por não se tratar de mero cálculo aritmético, deve ser feita a liquidação
por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II. IV. APELAÇÃO IMPROVIDA"

No mesmo diapasão: (AGA 0069602-98.2009.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma,e-DJF1
p.222 de 29/07/2011).
Por fim, reitero que a determinação no sentido de que, para apuração do valor devido, ocorra
a liquidação por arbitramento, cumpre observar que os artigos 475-C e 475-D do CPC, em sua
redação, destacam que a conta a ser efetivada pode ser obtida por arbitramento em razão da
natureza do objeto da liquidação e/ou por determinação em sentença.
3) Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042868-37.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0036189-16.2008.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO NEGRI BAGANHA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: ROSANA RIBEIRO JACOME
ADVOGADO
: BRUNO ALMEIDA RODRIGUES SODRE
ADVOGADO
: ELISANGELA PINHO DE SOUSA
ADVOGADO
: ISABELLA RIBEIRO BARBIRATO TAVARES
ADVOGADO
: KARINA MENEZES MIRANDA
ADVOGADO
: MARCUS VYNICIUS DE ASSIS
ADVOGADO
: RAYSSA TEREZA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ANTÔNIO NEGRI BAGANHA impugnando decisão que "(...) determinou que a liquidação da sentença prolatada nos
autos de ação ordinária em que se afastou a incidência de imposto de renda sobre complementação de aposentadoria, se dê por arbitramento".
Ao expor os fatos, o agravante dize que "... ajuizou Ação de Repetição de Indébito contra a
União Federal, em razão do recolhimento indevido do imposto de renda, incidente sobre as
parcelas de complementação de aposentadoria pagas a PREVI. O d. decisum transitado em
julgado, condenou a União a devolver o IR incidente sobre a complementação de aposentadoria no período compreendido entre 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995,
devidamente corrigido pela Taxa SELIC. Com a baixa dos autos ao juízo a quo, presentes
todos os requisitos do procedimento executivo, os autores promoveram a execução do julgado,
instruindo a ação com o demonstrativo de débito atualizado (art. 614, inciso II do CPC), (...).
Ato contínuo, a decisão de fls. 354/358 indeferiu o pedido de execução dos autores de fls.
338/352 d amaneira como fora formulado, sob a justificativa que no presente caso seria
necessário proceder-se a prévia liquidação por arbitramento nos termos do art. 475-C e 475-D
do Código de Processo Civil. Por fim, determinou que para a instauração da execução devem
os autores adequar o pedido ao título executivo visto que não se cuida de repetição do que se
recolheu no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, mas de evitar de nova incidência
sobre a complementação".
Requer "... seja recebida a execução apresentada pelos ora Agravantes, mediante apuração do
valor devido por simples cálculo aritmético, com base nos valores indicados nas planilhas do
BANCO DO BRASIL que contém o quantum retido a título de IRPF sobre o 1/3 que os autores
contribuíram para formação do fundo previdenciário".
2) O cerne da questão ora posta em juízo está na forma de liquidação de sentença para a
apuração do quantum devido a título de restituição de IR sobre a complementação de aposentadoria
Ao exame do pleito recursal, não tenho por autorizada a censura pretendida para a decisão
agravada.
Com efeito - nos dizeres do eminente Desembargador Federal José Amilcar Machado - "Quanto à forma de liquidação de sentença para apuração do "quantum" devido a título de restituição
do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, relativo às parcelas vertidas
pelos segurados para a formação de fundo para complementação de aposentadoria privada no
período de vigência da Lei n. 7.713/88 (de JAN/1989 a DEZ/1995), respeitada a prescrição
qüinqüenal, esta deve seguir a orientação firmada pela 7ª Turma do TRF1 (AC n.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500731
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Com efeito - nos dizeres do eminente Desembargador Federal José Amilcar Machado - "Quanto à forma de liquidação de sentença para apuração do "quantum" devido a título de restituição
do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, relativo às parcelas vertidas
pelos segurados para a formação de fundo para complementação de aposentadoria privada no
período de vigência da Lei n. 7.713/88 (de JAN/1989 a DEZ/1995), respeitada a prescrição
qüinqüenal, esta deve seguir a orientação firmada pela 7ª Turma do TRF1 (AC n.
2006.38.00.012313-1/MG, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, 7ª Turma do TRF da 1ª
Região, e-DJF1 de 24/07/2009, pág. 171), no sentido de ser necessária a liquidação da
sentença por arbitramento, porquanto a natureza desse provimento que não permite a sua
execução por apresentação de mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a
parcela das contribuições correspondente aos valores vertidos pelos segurados integra um
fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição de previdência, cuja totalidade
se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado"
(negritei, AC nº 20083400031597-4, 7ª Turma, in e-DJF1 de 16/05/2014).
Do voto condutor do acórdão proferido na acima citada AC nº 2006.38.00.012313-1/MG, extraio
os seguintes trechos, que bem fundamentam a necessidade de liquidação da sentença - no
caso - por arbitramento e não por simples apresentação de cálculo aritmético: "Revela-se, pois,
notadamente em relação ao fator indeterminado (atuarial-estatístico) relativo ao tempo de
duração do benefício, necessária a liquidação da sentença por artigos. Sem a liquidação não
haverá certeza sobre a extensão do crédito a ser executado" (data de julgamento: 30/06/2009,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino).
Confiram-se, ainda, os seguintes arestos que corroboram com o entendimento acima exposto:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA, COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE VALORES APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO.
COISA JULGADA. APURAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
I- O título judicial reconheceu o direito à isenção de tributo sobre a complementação de
aposentadoria recebida, até o limite das contribuições vertidas ao fundo previdenciário pelos
próprios beneficiários, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, o que, por consequência,
incluem as retenções indevidamente realizadas desde a impetração do writ, conferindo aos
impetrantes, portanto, título para fins de execução de sentença de cada retenção realizada
após a impetração do mandado de segurança, já que se tratam de parcelas vincendas, e não
pretéritas à propositura da demanda.
II- Não é necessário, em tal circunstância o ajuizamento de ação autônoma de repetição de
indébito, porquanto a decisão concessiva de segurança pode ser executada para repetir valores indevidamente retidos após o ajuizamento do mandamus, sob pena de ofensa aos
princípios da celeridade e da economia processual. III- O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de reconhecer-se a competência da Justiça Comum estadual para
processar e julgar ações cujo objeto seja a isenção de imposto de renda que tenha seu produto
destinado ao respectivo Estado-membro, nos termos do art.157, I, da Constituição Federal,
uma vez ausente o interesse da União na causa. Contudo, não arguida pela União Federal no
momento oportuno a ilegitimidade passiva ou se, arguida, restar rechaçada, a questão fica
superada pela coisa julgada. IV- O provimento judicial que assegura a repetição de imposto de
renda sobre complementação de aposentadoria relativa às contribuições vertidas pelos empregados na vigência da Lei nº 7.713/88 não permite a sua execução por apresentação de
mero cálculo aritmético (art. 604 do CPC), uma vez que a referida parcela recolhida pelos
trabalhadores integra um fundo que também é composto, entre outros, por recursos da patrocinadora e por rendimentos decorrentes de aplicações financeiras realizadas pela instituição
de previdência, cuja totalidade se destina ao pagamento do benefício (aposentadoria complementar) por prazo indeterminado. A existência de fator indeterminado (atuarial-estatístico),
relativo ao tempo de duração do benefício, exige a liquidação da sentença por arbitramento. VAgravo de instrumento a que se nega provimento"
(Processo AG 201302010070001AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 229485 Relator(a) Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL Sigla do órgão TRF2 Órgão julgador QUARTA
TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::14/01/2014).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. IMPOSTO DE
RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LEI 7713/88. LEI 92.50/95.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. I. Os cálculos de liquidação da
sentença só são elaborados após o trânsito em julgado da última decisão relativa ao processo,
levando em conta todas as modificações porventura sofridas na decisão de primeiro grau. II.
Não determinando o provimento judicial, na ação de conhecimento, o valor exato da condenação; faz-se necessária a realização da liquidação com vistas a conferir a indispensável
certeza, liquidez e exigibilidade ao titulo executivo, requisitos aos quais alude o art. 586 do

(AC 200783000160411 AC - Apelação Civel - 447962 Relator(a) Desembargador Federal Ivan
Lira de Carvalho Sigla do órgão TRF5 Órgão julgador Quarta Turma Fonte DJ - Data::18/08/2008).
No mesmo diapasão: (AGA 0069602-98.2009.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma,e-DJF1
p.222 de 29/07/2011).
Por fim, reitero que a determinação no sentido de que, para apuração do valor devido, ocorra
a liquidação por arbitramento, cumpre observar que os artigos 475-C e 475-D do CPC, em sua
redação, destacam que a conta a ser efetivada pode ser obtida por arbitramento em razão da
natureza do objeto da liquidação e/ou por determinação em sentença.
3) Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0042943-76.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0023730-79.2008.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: EMILIA IZABEL RODRIGUES CUNHA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: ROSANA RIBEIRO JACOME
ADVOGADO
: BRUNO ALMEIDA RODRIGUES SODRE
ADVOGADO
: DAYSE RODRIGUES MANSO
ADVOGADO
: ELISANGELA PINHO DE SOUSA
ADVOGADO
: ISABELLA RIBEIRO BARBIRATO TAVARES
ADVOGADO
: MARCUS VYNICIUS DE ASSIS
ADVOGADO
: RAYSSA TEREZA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SANUSE MARTINS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: SARAH DE ALMEIDA SILVA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
1) Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMILIA IZABEL RODRIGUES
CUNHA E EDINA APARECIDA JULIANI CITELLI ROCHA impugnando decisão que "(...) determinou que a liquidação da sentença prolatada nos autos de ação ordinária em que se
afastou a incidência de imposto de renda sobre complementação de aposentadoria, se dê por
arbitramento".
Ao expor os fatos, as agravantes dizem que "... ajuizaram Ação de Repetição de Indébito
contra a União Federal, em razão do recolhimento indevido do imposto de renda, incidente
sobre as parcelas de complementação de aposentadoria pagas a PREVI. O d. decisum transitado em julgado, condenou a União a devolver o IR incidente sobre a complementação de
aposentadoria no período compreendido entre 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995, devidamente corrigido pela Taxa SELIC. Com a baixa dos autos ao juízo a quo, presentes todos os requisitos do procedimento executivo, os autores promoveram a execução do
julgado, instruindo a ação com o demonstrativo de débito atualizado (art. 614, inciso II do CPC),
(...). Ato contínuo, a decisão de fls. 354/358 indeferiu o pedido de execução dos autores de fls.
338/352 d amaneira como fora formulado, sob a justificativa que no presente caso seria
necessário proceder-se a prévia liquidação por arbitramento nos termos do art. 475-C e 475-D
do Código de Processo Civil. Por fim, determinou que para a instauração da execução devem
os autores adequar o pedido ao título executivo visto que não se cuida de repetição do que se
recolheu no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, mas de evitar de nova incidência
sobre a complementação".
Requerem "... seja recebida a execução apresentada pelos ora Agravantes, mediante apuração
do valor devido por simples cálculo aritmético, com base nos valores indicados nas planilhas do
BANCO DO BRASIL que contém o quantum retido a título de IRPF sobre o 1/3 que os autores
contribuíram para formação do fundo previdenciário".
2) O cerne da questão ora posta em juízo está na forma de liquidação de sentença para a
apuração do quantum devido a título de restituição de IR sobre a complementação de aposentadoria
Ao exame do pleito recursal, não tenho por autorizada a censura pretendida para a decisão
agravada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500732
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7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de EDMIRTO BARBOSA e MAILDE DA GAMA LIMA.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043372-43.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0000978-49.2013.4.01.3300
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: VALNEI SILVA CERQUEIRA
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação do sócio-administrador VALNEI SILVA
CERQUEIRA, datado de 13 JUN 2014 (fl. 90), pelo MM. Juiz Federal PEDRO BRAGA FILHO,
da 19ª Vara/BA, nos autos da EF que ajuizou contra ENGENHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA., para cobrança de SIMPLES (2002), no valor de R$77.666,09.
2. S. Exa. entendeu não comprovados os fatos previstos no art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 JUN 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)

CPC. III. Observando-se, no presente caso, que os cálculos apresentados pelo exequente não
demonstram o valor real devido, por não observar as modificações feitas na sentença, quando
do julgamento dos recursos interpostos na ação principal, bem como diante da necessidade da
realização de perícia por não se tratar de mero cálculo aritmético, deve ser feita a liquidação
por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II. IV. APELAÇÃO IMPROVIDA"
(AC 200783000160411 AC - Apelação Civel - 447962 Relator(a) Desembargador Federal Ivan
Lira de Carvalho Sigla do órgão TRF5 Órgão julgador Quarta Turma Fonte DJ - Data::18/08/2008).
No mesmo diapasão: (AGA 0069602-98.2009.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (conv.), Sétima Turma,e-DJF1
p.222 de 29/07/2011).
Por fim, reitero que a determinação no sentido de que, para apuração do valor devido, ocorra
a liquidação por arbitramento, cumpre observar que os artigos 475-C e 475-D do CPC, em sua
redação, destacam que a conta a ser efetivada pode ser obtida por arbitramento em razão da
natureza do objeto da liquidação e/ou por determinação em sentença.
3) Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 26 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043091-87.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0008106-23.2013.4.01.3300
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: EDMIRTO BARBOSA
AGRAVADO
: MAILDE DA GAMA LIMA
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação dos sócios-administradores EDMIRTO
BARBOSA e MAILDE DA GAMA LIMA, datado de 13 JUN 2014 (fl. 90), pelo MM. Juiz Federal
PEDRO BRAGA FILHO, da 19ª Vara/BA, nos autos da EF que ajuizou contra ANCARI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., para cobrança de COFINS (2003), no
valor de R$140.434,33.
2. S. Exa. entendeu não comprovados os fatos previstos no art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 JUN 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500733

733

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de VALNEI SILVA CERQUEIRA.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043470-28.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0042675-07.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: MERIDIAN COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO BARBOSA CAVALCANTI
ADVOGADO
: FABIO HENRIQUE DE ARAUJO URBANO
ADVOGADO
: JOAO BACELAR DE ARAUJO
ADVOGADO
: HUGO CORREIA SOTERO
ADVOGADO
: EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS
ADVOGADO
: MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO
ADVOGADO
: DANILO MARANHÃO NEVES
ADVOGADO
: RODRIGO MACEDO DE SOUZA CARNEIRO BASTOS
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Meridian Comercio Exterior Ltda em face da
decisão que indeferiu o pedido de liminar para que a Fazenda se abstivesse de efetivar a pena
de perdimento imposta nos autos de infração 11128.729432/2013-17 e 11128.728856/201356.
Sustenta a agravante, em síntese, que é pessoa jurídica dedicada ao comércio exterior de
mercadorias, tendo sua atuação voltada à importação de produtos desembaraçados, em sua
maioria, no Porto de Santos.
Segundo afirma, com o intuito de investigar a suspeita da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas referidas operações de importação, a agravante foi alvo do procedimento especial
de fiscalização aduaneira.
Em sequência, aplicou-se pena de perdimento das mercadorias importadas pela agravante por
entender restar configurada a interposição fraudulenta de terceiro.
Afirma que interpôs recurso voluntário contra a decisão da Alfândega, que não foi recebido,
com base no § 4º do art. 27 do Decreto-lei 1.455/76, que afasta o duplo grau de jurisdição
administrativa e determina o processamento do contencioso-administrativo em instância única.
Aduz que, com a finalidade de evitar a materialização de danos irreparáveis a seu patrimônio,
ajuizou a ação cautelar para resguardar o resultado útil da demanda principal, tendo sido
indeferido o pedido, por ter a decisão recorrida entendido como válida a cláusula de restrição
ao duplo grau de jurisdição administrativa.
É o relatório do essencial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há no ordenamento
jurídico brasileiro a garantia do duplo grau de jurisdição administrativa obrigatório, conforme se
depreende dos seguintes julgados:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500734

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. DECISÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA.
RECURSO ADMINISTRATIVO PARA O PLENO DO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL.
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. Não havendo, à época do julgamento do processo administrativo, previsão legal ou regimental de interposição de recurso, para o Pleno do TJMS, contra as decisões originárias do
Conselho Superior da Magistratura, em matéria administrativa ou disciplinar relativa aos servidores do Poder Judiciário do Estado, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato que deixa
de conhecer do recurso administrativo.
2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento segundo o qual "não há, na Constituição
de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa" (MS 10.269/DF, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 162).
3. Não há se falar em violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
quando estas garantias constitucionais foram observadas no processo administrativo disciplinar
instaurado contra a recorrente.
4. Recurso ordinário a que se nega provimento
(STJ - RMS nº 22.064/MS, Des. Vasco Della Giustina - convocado, DJ 05/10/2011).
A tese defendida pela agravante segundo a qual teria ocorrido afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, seguramente não goza de nenhum amparo jurídico,
porquanto a via administrativa não impede o recurso às vias judiciais, a teor do que dispõe o
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do DL nº 1.455 /76, na parte em que prevê
o julgamento do recurso administrativo em única instância, uma vez que não existe qualquer
previsão constitucional de duplo grau de jurisdição, seja no âmbito administrativo ou judicial
(STF - AI-AgR 382221), bem como de inconstitucionalidade do Regimento Interno da SRF
(Portaria nº 259/01), que atribui à mesma autoridade fiscal as funções de aplicação da pena de
perdimento e de julgamento do respectivo recurso, pois os fatos e fundamentos legais capitulados no auto de infração são revistos pela autoridade máxima do órgão ao qual o fiscal que
o lavrou se encontra vinculado.
Nesse sentido, transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PENA DE PERDIMENTO DE BENS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI Nº 1.455/76. DECISÃO
IRRECORRÍVEL DO MINISTRO DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento segundo o qual "não há, na Constituição
de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa" (RMS 22064/MS, Rel. Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 05/10/2011).
II - Não se incompatibiliza com o ordenamento jurídico pátrio, que não prevê o duplo grau
obrigatório na instância administrativa, a previsão contida no § 4º do art. 57 do Decreto-Lei nº
1.455/76 de decretação de pena de perdimento de bens em processo administrativo, por
decisão irrecorrível do Ministro da Fazenda.
III - A Lei nº 9.784/99, que dispõe que das decisões administrativas cabe recurso, em face de
razões de legalidade e de mérito, porque de caráter geral, não teve o condão de derrogar o
Decreto-Lei nº 1.455/76, que regula procedimento administrativo específico relacionado à pena
de perdimento de bens.
IV - Prevendo o artigo 69 da Lei nº 9.784/99 que os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos
desta Lei, não há, pois, falar em derrogação dos preceitos do Decreto-Lei nº 1.455/76.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no Resp 1279053/AM, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJ 16/03/2012).
No caso em presença, como bem salientado na decisão agravada, não há o fumus boni juris do
direito invocado pela agravante.
Em vista do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557,
caput, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043635-75.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0012405-14.2011.4.01.3300
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CELSO DOS SANTOS
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação do sócio-administrador CELSO DOS
SANTOS, datado de 13 JUN 2014 (fl. 90), pelo MM. Juiz Federal PEDRO BRAGA FILHO, da
19ª Vara/BA, nos autos da EF que ajuizou contra HOSPCOM COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA., para cobrança de SIMPLES (2002), no valor de R$81.827,00.
2. S. Exa. entendeu não comprovados os fatos previstos no art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 JUN 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de CELSO DOS SANTOS.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500735

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0043696-33.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001608-23.2010.4.01.3814
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: IPE RECANTO CLUBE
ADVOGADO
: EDUARDO FIGUEREDO ROCHA
ADVOGADO
: JAIRO CARVALHO GARCIA
ADVOGADO
: ALINE APARECIDA AVELINO ALVARENGA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK
ADVOGADO
: PAULA CRISTINA GONCALVES FREITAS
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044035-89.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0001004-82.2006.4.01.3303
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS GOMES DE SOUSA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044054-95.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0018486-51.1999.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MILTON LABOISSIERE
ADVOGADO
: CASSIA MARIA LOPES CANCADO FIUZA
ADVOGADO
: CARLANE DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: KELLY AUXILIADORA PINTO REBELLO
ADVOGADO
: MARIA PAULA FERREIRA FELIPETO
DECISÃO
1. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FAZENDA NACIONAL impugnando decisão que "(...) proferida em execução contra a Fazenda Pública, que não determinou
a intimação da Fazenda Nacional para os fins do art. 100, §§ 9º e 10º, da Constituição da
República, ante "o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4357-DF e 4425-DF"; contra a decisão de fl. 172
que não conheceu dos embargos declaratórios interpostos pela agravante e contra o despacho
de fl. 173 que determinou a migração das requisições de pagamento para o Tribunal Regional
Federal da 1ª. Região, antes de intimada a agravante da decisão de fl. 172".
Sustenta a agravante que "Pode ser provido o presente recurso, de imediato, para que seja
reformada a decisão recorrida e determinada a aplicação do disposto nos parágrafos 9º e 10 da
Constituição Federal, bem como o cumprimento integral da Resolução 168/2011 do Conselho
da Justiça Federal. Trata-se de execução contra a Fazenda Pública, na qual não foi oportunizada à agravante o direito de requerer a compensação/abatimento de seu crédito, para fins
do art. 100, §§ 9º e 10º, ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADIs 4357 e 4425".
Aduz que "Entretanto, o julgamento das referidas ADIs ainda não foi concluído e, em atenção
ao princípio da segurança jurídica, a sistemática dos precatórios, nos moldes preconizados
pelo art. 100, §§ 9º e 10, da Constituição Federal, deve ser mantida até a solução final da ADI
4357/DF (Rel. Min. Luiz Fux), como, inclusive, consignou o Min. Luiz Fux, ao apreciar petição
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A propósito, a decisão proferida pelo
eminente Min. Luiz Fux: (....)"
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Alega que "(...),, uma vez que há determinação expressa do Plenário da Corte Suprema, para
dar continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham sendo realizado até
a conclusão do julgamento da ADIs 4357, equivoca-se o juízo a quo, ao deixar de cumprir o
disposto nos §§ 9º e 10º da Constituição Federal. De se notar que a Emenda Constitucional nº
62 autorizou a compensação de débitos contra o credor original dos precatórios pela Fazenda
Pública devedora, ou seja, permitiu que antes da liberação do pagamento do precatório para o
seu credor, fosse verificado se este possuía dívidas perante a Fazenda devedora do precatório,
possibilitando a compensação, em caso positivo"
E continua: "Portanto, são graves as conseqüências da decisão de inconstitucionalidade para
a Fazenda Nacional, de forma que, antes de definitivamente fixado o alcance do que foi
decidido nas ADI'S nº 4357 e 4425, não pode a União suportar o ônus de ter que retornar à
posição de devedora de precatório. Ademais, os débitos da agravada são muito superiores ao
valor de seu crédito. Ditos débitos embora estejam com a exigibilidade suspensa em razão de
parcelamento, são compensáveis nos termos do art. 100, § 9º da Constituição Federal".
Diz, mais, que "(...), a reforma da decisão de fl. 173 também se impõe. Ademais, dita decisão
autorizou o encaminhamento das requisições de fl. 165/166, antes da intimação da embargante
da decisão de fl. 172, ao fundamento de que eventual recurso não teria efeito suspensivo
automático. Dita decisão foi proferida em flagrante descumprimento da Lei nº12.431, de
24/06/2011, que dispõe, de forma taxativa e expressa, que o agravo de instrumento terá efeito
suspensivo e impedirá a requisição do precatório ao Tribunal até o seu trânsito em julgado
(...)".
Requer: " (...) no sentido de determinar ao Juízo a quo que cumpra o disposto no art. 100, §§
9º e 10º da Constituição da República e, em qualquer das referidas hipóteses, para que seja
anulada a requisição expedida".
2. O recurso não merece prosperar. Disse o texto constitucional reformado:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica
de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este
fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
(...).
§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles
deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e
certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda
Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja
execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
Sobre o tema, a jurisprudência da eg. Sétima Turma, dessa Corte Regional, era a seguinte:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR - ABATIMENTO (COMPENSAÇÃO) COM TRIBUTOS (ART. 100, §9º, DA
CF/88) - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1."(...) Por possuírem a mesma natureza, não há diferenciação entre precatório e Requisição
de Pequeno Valor - RPV (...)." (STF, AI 618770 AgR, Rel.: Min. GILMAR MENDES, T2, DJe 0703-2008)
2.O art. 100 da CF/88 tem aplicação irrestrita em qualquer tipo de restituição pela Fazenda
Pública, salvo àquelas em que o precatório/RPV tem natureza alimentícia. Não sendo hipótese
de restituição de verba alimentícia, a compensação se impõe consoante determina art. 100, §§
9º e 10º, da CF/88.
3.Agravo de instrumento não provido.
4.Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 8 de maio de 2012., para publicação do acórdão.
(AG 0013654-69.2012.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Sétima Turma, e-DJF1 p.1172 de 18/05/2012).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - ABATIMENTO (COMPENSAÇÃO) COM TRIBUTOS (ART. 100, §9º, DA CF/88) - DÉBITOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO DA LEI N.º 11.941/2009: POSSIIBILIDADE- AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A partir da inclusão dos §§9º e 10º ao art. 100 da CF/88 pela EC n. 62/2009, possível o
abatimento do valor devido pela Fazenda Pública das prestações vincendas de parcelamento
firmado pela exeqüente. Tal modificação constitucional revela autêntica sinceridade normativa,
na medida em que tenta corrigir a falha, até então existente, de que o Poder Público pagava
seus créditos "à vista" e recebia do contribuinte "parceladamente".
2. Viola o texto constitucional a decisão que determina a exclusão da conta apresentada pela
FN (para fins da compensação com os créditos do precatório) das prestações futuras da autora
para com o parcelamento da Lei n. 11.941/2009.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500736

3. Agravo de instrumento provido.
4. Peças liberadas pelo Relator, Brasília, 17 de abril de 2012., para publicação do acórdão.
(AG 0060816-94.2011.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral,
Sétima Turma, e-DJF1 p.1253 de 27/04/2012).
Acontece que o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, em recente decisão nas ADI's
4357/DF e 4425/DF, declarou a inconstitucionalidade, dentre outros, dos §§ 9º e 10 do art. 100
da Constituição Federal, conforme publicado no Informativo nº. 698 de 26 de março de 2013.
Assim, incide, na espécie, a seguinte orientação pretoriana:
PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITO NA DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 100, § 9º. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. In casu, o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão nas ADI's 4357/DF e 4425/DF, declarou a inconstitucionalidade, dentre outros, dos §§
9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, conforme publicado no Informativo nº. 698 de 26
de março de 2013. 2. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.
(AG 0040892-97.2011.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Rel.Conv. JUÍZA FEDERAL CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE
ÂNGELO (CONV.), QUARTA TURMA, e-DJF1 p.251 de 20/06/2013).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ABATIMENTO DE PRECATÓRIO (COMPENSAÇÃO) COM CRÉDITO FISCAL (ART. 100, §§9º e 10, DA CF/88) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - AGRAVO PROVIDO. 1.Os parágrafos 9º e 10 do art.
100 da CF/88 foram declarados inconstitucionais pelo STF por ofensa ao princípio da isonomia (é ler-se
o link "Notícias STF" de 13 MAR 2013: a alteração constitucional [EC n 62/2009] "(...) acrescentou uma
prerrogativa ao Estado de encontro de contas entre créditos e débitos que não é assegurada ao entre
privado"). 2.Agravo de instrumento provido. 3.Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 14 de maio de
2013., para publicação do acórdão.
(AG 0053359-74.2012.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.950 de 24/05/2013).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSÍVEL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
ART. 100, §§ 9º e 10, DA CF/1988. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 739, § 2º,
do Código de Processo Civil, é possível a expedição de precatório da parte incontroversa em sede de
execução contra a Fazenda Pública (AgRg no REsp 802.856/RS, DJ de 10/4/2006). 2. O pedido de
compensação apresentado com fundamento no art. 100, §§ 9º e 10, da CF/1988 não se coaduna com
os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal (art. 5º, XXXVI, LV,
CF/1988), uma vez que, na prática, retira a autoridade e a eficácia da sentença que condenou o ente
público a obrigação de pagar. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AG 004067838.2013.4.01.0000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.1421 de 14/11/2013).
Ademais, esta Corte Regional já se pronunciou, inclusive, sobre o descabimento de suspensão
da execução até que apreciado o pedido de modulação dos efeitos. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS (PRECATÓRIO). INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 9º E 10º DO ART. 100 DA CF/88. ADI'S N.
4.357 E 4.425. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO
STF. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional n. 62, de 09 DEZ 2009, acrescentou os §9º e 10º ao art. 100 da Carta de Outubro,
possibilitando, no momento da expedição dos precatórios pela União, Estados, DF e Municípios, o abatimento, a título de compensação, do valor correspondente aos débitos líquidos
e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda
Pública devedora. Contudo, esses dispositivos legais foram declarados inconstitucionais pelo
STF por ofensa ao princípio da isonomia (ADI's n. 4.357 e 4.425). 2. Descabido o pedido de
suspensão da execução até que apreciado o pedido de modulação de efeitos do julgado pela
Egrégia Corte, pois, em decisão datada de 11 ABR 2013, o Min. Luiz Fux (Relator), entendendo
não haver justificativa para "que os Tribunais Locais retrocedam na proteção dos direitos já
reconhecidos em juízo", determinou que as Cortes de 2º Grau "dêem imediata continuidade aos
pagamentos de precatórios". 3. A compensação, porque fundada em dispositivo inconstitucional, considerado, em regra, inexistente, seria nula; o seu afastamento, portanto, não é
obstado pela preclusão, principalmente quando, ainda que inicialmente ordenada, ainda não
efetivada. 4. Agravo de instrumento não provido. (AG 0059975-31.2013.4.01.0000 / MG, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MÁRCIO
BARBOSA MAIA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.647 de 24/01/2014).
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No mesmo diapasão:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. ART.
100, §§ 9º E 10, DA CF/1988. INCONSTITUCIONAL. ADIs 4357 E 4425 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESCABIMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deve ser indeferido pedido de compensação de créditos oriundos
de precatório judicial (FUNDEF) com débitos de natureza tributária, dado que o disposto no art.
100, §§ 9º e 10, da Constituição da República fora declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento das ADIs 4357 e 4425/DF. 2. A modulação de efeitos decorrentes do julgamento
das ADIs 4357 e 4425/DF diz respeito ao parcelamento dos precatórios e não à compensação
tributária. Precedentes. 3. Agravo de instrumento desprovido.
(AG 0072996-74.2013.4.01.0000 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE BUCK MEDRADO
SAMPAIO (CONV.), OITAVA TURMA, e-DJF1 p.851 de 23/05/2014).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ABATIMENTO DE PRECATÓRIO (COMPENSAÇÃO) COM CRÉDITO FISCAL (ART. 100, §§9º e 10, DA CF/88) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os parágrafos 9º e 10 do
art. 100 da CF/88 foram declarados inconstitucionais pelo STF por ofensa ao princípio da isonomia (é
ler-se o link "Notícias STF" de 13 MAR 2013: a alteração constitucional [EC n 62/2009] "(...) acrescentou
uma prerrogativa ao Estado de encontro de contas entre créditos e débitos que não é assegurada ao
entre privado"). 2. Agravo de instrumento não provido. 3. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 13
de maio de 2014., para publicação do acórdão.
(AG 0012595-75.2014.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.686 de 23/05/2014)
3. Assim sendo, nego seguimento ao presente agravo de instrumento (art. 557. CPC c/c o art.
29 do RITRF da 1ª Região).
Int.Dil.Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044096-47.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0010727-94.2012.8.13.0209
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: IRMAOS FERNANDES LTDA - EPP
ADVOGADO
: MATIAS MARCIO DE LIMA E SILVA
ADVOGADO
: ELIZETE ALVES MATOSO
ADVOGADO
: CAROLINA PERRY SILVA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044098-17.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0101307-88.2014.8.13.0027
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: CHR SERVICE LTDA - EPP
ADVOGADO
: ADILSON MARQUES XAVIER
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500737

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044102-54.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0008554-49.2007.4.01.3900
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA SAO JOSE LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: TEODOMIRO CANTUARIA FILHO
DECISÃO
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO
EXECUTADO (ART. 185-A DO CTN): NÃO ENCONTRADOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
- AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento do pedido de indisponibilidade dos bens e direitos do
executado, datado de 16 JUN 2014, pelo MM Juiz Federal RUY DIAS DE SOUZA FILHO, da
6ª Vara/PA, nos autos da EF n. 2007.39.00.008820-8, que ajuizou contra TRANSPORTADORA
SÃO JOSÉ LTDA., BIANOR CORDEIRO DA SILVA e ESTER GIROUX DA SILVA, para cobrança de crédito não especificado.
2. S. Exa. entendeu que a medida é extremamente gravosa ao executado, e só deve ser
deferida quando esgotadas todas as diligências para localização e indicação de bens passíveis
de penhora.
3. A agravante alega que a medida está prevista no art. 185-A do CTN como forma da dar
efetividade à execução fiscal.
4. Autos recebidos em gabinete em 28 AGO 2014.
//
5. No processo de "execução" atua o Estado-Juiz para expropriar bens do devedor em satisfação da dívida. A obrigação primeira de localizar e penhorar bens é, portanto, do Juízo, por
intermédio do oficial de justiça, tal como, aliás, se faz constar do mandado e está textualmente
previsto na Lei n. 6.830/80 (art. 7º).
6. Se o Estado-Juiz não encontra bens penhoráveis, ao credor (no caso o Estado-Administrador) remanesce, subsiste, o "interesse" de apontar, em colaboração (até porque o maior
interessado é ele próprio), bens penhoráveis. Se não o fizer, a execução, suspensa, estará
fadada ao previsível insucesso.
7. Não há, no art. 185-A do CTN, em verdade, nenhuma exigência ao credor. Ao contrário, na
linha acima descrita, entende-se mais facilmente a redação "(...) e não forem encontrados bens
penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade (...)" (grifei).
8. A "indisponibilidade" outra coisa não é senão medida cautelar inserta no poder geral de
cautela do Judiciário. Não é expropriação do bem ou direito, mas apenas a limitação do direito
de deles "dispor" (alienar), para que resguardados à satisfação da dívida. Não tem por objeto
apenas "bens atuais", cuja eventual inexistência não é justa causa que afasta o instituto;
compreende, quando total ou genérica, também os possíveis futuros bens/direitos que o devedor venha a adquirir a qualquer título.
9. Esse entendimento foi também perfilhado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.074.228/MG,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 07.10.2008, consoante publicado no
Informativo nº 371/2008:
"... A Turma entendeu que, numa interpretação sistemática das normas pertinentes, deve-se
coadunar o art. 185-A do CTN com o art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e arts. 655 e 655-A do CPC
para viabilizar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, independentemente
do esgotamento de diligências para encontrar outros bens penhoráveis."
//
10. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento (art. 557, §1º-A, do CPC).
11. Comunique-se.
12. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044257-57.2014.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0011042-93.2014.4.01.3200
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO NASSIF MOLINA
ADVOGADO
: LUCIANA CELESTINO NOGUEIRA
ADVOGADO
: PRISCILA LIMA MONTEIRO
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002),
ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de
deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado
não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e
justificáveis.
6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ n. 8/08."
(STJ, S1, REsp. 1355812/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31/05/2013).
6. Ademais, como relatado pela própria agravante, as pendências apontadas dizem respeito a
créditos previdenciários por ela devidos. Sobre o tema, o art. 47, §1º, da Lei n. 8.212/91 diz
expressamente:
"Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente, nos
seguintes casos:
(...)
§ 1º A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas
dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde
se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito
apurado posteriormente".
II
7. Pelo exposto, manifestamente improcedente o agravo, NEGO-LHE SEGUIMENTO (art. 557
do CPC).
8. Comunique-se.
9. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044374-48.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0046726-61.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MAIS BRASIL ATACADO E VAREJO S/A
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM
ADVOGADO
: MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO AUGUSTO GANZ VIOTTI DE AZEVEDO
ADVOGADO
: LUCIANA GOULART FERREIRA SALIBA
ADVOGADO
: PAULA MARCIA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALESSANDRO MENDES CARDOSO
ADVOGADO
: FREDERICO DE ALMEIDA FONSECA E OUTROS(AS)
DECISÃO
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FAZENDA NACIONAL impugnando
decisão que deferiu "(...) o pedido de antecipação de tutela, para assegurar à Autora que na
tributação do seu faturamento pelo PIS e pela COFINS, assim também da contribuição previdenciária substitutiva (art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011), se excluam os montantes do ICMS
e do ISS efetivamente recolhidos".
Assiste razão à Fazenda Nacional.
Na ADC nº 18, o STF determinou a suspensão de todas as ações em trâmite cujo objeto
envolva a aplicação do art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98 (inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS e do PIS/PASEP). Confira-se:
"EMENTA Medida cautelar. Ação declaratória de constitucionalidade. Art. 3º, § 2º, inciso I, da
Lei nº 9.718/98. COFINS e PIS/PASEP. Base de cálculo. Faturamento (art. 195, inciso I, alínea
"b", da CF). Exclusão do valor relativo ao ICMS.
1. O controle direto de constitucionalidade precede o controle difuso, não obstando o ajuizamento da ação direta o curso do julgamento do recurso extraordinário. 2. Comprovada a
divergência jurisprudencial entre Juízes e Tribunais pátrios relativamente à possibilidade de
incluir o valor do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP, cabe deferir a medida
cautelar para suspender o julgamento das demandas que envolvam a aplicação do art. 3º, § 2º,
inciso I, da Lei nº 9.718/98. 3. Medida cautelar deferida, excluídos desta os processos em
andamentos no Supremo Tribunal Federal."
(STF, ADC 18 MC / DF, MIN. MENEZES DIREITO, TRIBUNAL
PLENO, DJE-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008).

:
:
:
:
:

RODRIGO DE SOUZA ROSSANEZI
NELSON LIMA FILHO
ALEXANDRE VENTURINI
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MS - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL A FILIAL DE DETERMINADA EMPRESA - EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FISCAIS EM RELAÇÃO À MATRIZ E/OU FILIAIS DO MESMO GRUPO - STJ (ART.
543-C DO CPC) - UNICIDADE PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA - SEGUIMENTO NEGADO.
1. CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. (na condição de filial - CNPJ n.
45.543.915/0414-57) pede a reforma do indeferimento da liminar (f. 40/2), datado de 12 JAN
2009, que a MMª. Juíza Federal Substituta JAÍZA MARIA PINTO FRAXE, da 1ª Vara/AM, nos
autos do MS n. 0011042-93.2014.4.01.3200, por ela impetrado contra ato atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Manaus/AM, objetivando expedição de CPD-EN (débitos relativos a contribuições previdenciárias) para fins de renovação de seu cadastro junto à
SUFRAMA.
2. S. Exa. entendeu ausentes os requisitos para a concessão da liminar.
3. A agravante alega que a existência de irregularidade cadastral e fiscal de uma filial não pode
ser impedimento ao fornecimento de certidão de regularidade fiscal para outro estabelecimento
que possui inscrição própria de CNPJ, bem como para o CNPJ da matriz (princípio da autonomia dos estabelecimentos).
4. Autos recebidos em gabinete em 01 SET 2014.
II
5. A questão gira em torno da possibilidade de emissão de certidões de regularidade fiscal a
uma filial, havendo pendências fiscais em relação à matriz e/ou outras filiais do mesmo grupo.
O STJ, no REsp. 1355812, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC, adotou posicionamento na interpretação do princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos comerciais, afirmando a unidade patrimonial da pessoa jurídica:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA
MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME
DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE
DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.
1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de
estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz.
Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não
ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa
distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário
ou sócio para exercer suas atividades.
2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a
unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com
todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista
no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições
estabelecidas em lei".
3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua
que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades
autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração
Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária
de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade
patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites
da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.
4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem
especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a
unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada
do CNPJ da matriz.
5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a
somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato
gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo,
com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa
jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores,
ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500738
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Em suma: "ainda que existam precedentes dando pela ilegalidade ou inconstitucionalidade da
inclusão do ISSQN ou ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, a matéria não se encontra
pacificada no Judiciário e o RE nº. 240.785 ainda está em julgamento, circunstâncias que não
autorizam a liminar na linha do bom senso". (in AG 0022523-55.2011.4.01.0000/MG, Rel.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-JF1 p.251 de
01/07/2011).
Mesmo depois da uniformização da jurisprudência da Corte, favorável aos contribuintes no
mérito, a Turma manteve a interpretação de que, em sede de liminar, a resposta deve ser
negativa, especialmente em razão dos termos do art. 97 da CF/88.
3) Assim sendo, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art.
557 do CPC c/c o art. 29 do RITRF/1ª Região.
Int. Dil. legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044439-43.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0007946-17.1994.4.01.3800
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: PRODUTOS VITORIA S/A
AGRAVADO
: COMERCIAL DOM BOSCO LTDA
AGRAVADO
: ORCOL OLIVEIRA REZENDE CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: COMERCIAL IRMAOS JORGE LTDA
AGRAVADO
: DOM BOSCO COMERCIO E IMP E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: PAMPULHA TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: ENAR LTDA
ADVOGADO
: EZEQUIEL DE MELO CAMPOS FILHO E OUTRO
AGRAVADO
: EXPRESSO LUZIENSE LTDA
AGRAVADO
: EXPRESSO SANTA LUZIA LTDA
AGRAVADO
: EXPRESSO DUQUE DE CAXIAS LTDA
AGRAVADO
: SUPERMERCADO DUPONTO LTDA
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044586-69.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0008018-50.2012.4.01.3807
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CLINICA EMAGRECA LTDA
DECISÃO N.º
EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO DE EMPRESA DITA "SUCESSORA"
(ART. 133 DO CTN) DA DEVEDORA PRINCIPAL - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SUCESSÃO: IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1- A FN pede a reforma do indeferimento da inclusão da empresa CLÍNICA EMAGREÇA LTDA
ME. no pólo passivo de EF, datado de 16 JUL 2014, pelo MM. Juiz Federal HENRIQUE
GOUVEIA DA CUNHA, da SSJ de Montes Claros/MG, nos autos da EF n. 801850.2012.4.01.3807, que ajuizou em 12 DEZ 2012 contra STYLUS CENTRO DE ESTÉTICA
LTDA., para cobrança de contribuições previdenciárias (2011), no valor de R$95.830,00.
2- Sua excelência entendeu que "não foi comprovado que tenha ocorrido a sucessão empresarial da empresa executada".
3- A agravante alega que a empresa CLÍNICA EMAGREÇA LTDA ME. é sucessora da empresa
STYLUS CENTRO DE ESTÉTICA LTDA porque explora a mesma atividade dela (clínica de
estética corporal) sob outra razão social e no mesmo local.

Com efeito, a eg. 7ª Turma vinha determinando a suspensão dos julgamentos, a suspensão
dos julgamentos, sem liminar ou tutela antecipada. Nesse sentido, veja-se
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR DEFERIDA - BASE DE CÁLCULO - VALOR ADUANEIRO - ICMS - PIS/COFINSIMPORTAÇÃO (LEI N. 10.865/2004) - AUSENTES REQUISITOS DO ART. 7, III, DA LEI N.
12.016/2009 - POR ORDEM DO STF, SUSPENDA-SE O JULGAMENTO DA AÇÃO - AGRAVO
PROVIDO.
1- A higidez do art. 7º da Lei nº 10.685/2004, que define valor aduaneiro como sendo o valor
da base de cálculo do Imposto de Importação, acrescido do ICMS e do valor de PIS/COFINSimportação, vem sendo chancelada por esta Corte (TRF1, AMS 2005.38.00.013212-3, T7, Rel
Des. Fed. REYNALDO DA FONSECA, e-DJF1 05/02/2010; TRF1, AMS 2004.33.00.017046-5,
T8, Rel. Juiz Federal (conv.) CLEBERSON JOSÉ ROCHA, e-DJF1 23/04/2010).
2 - A lei goza, no ordenamento jurídico brasileiro, da "presunção" de constitucionalidade que
nenhum julgador pode, monocraticamente, afastar com duas ou três linhas em exame de mera
delibação. Como a matéria é de reserva legal (tributária), a jurisprudência não respalda o
precário e temporário afastamento, por medida liminar, de norma legal a não ser em ação
própria perante o STF. A presunção da constitucionalidade das leis é mais forte e afasta a
"eventual" relevância do fundamento, notadamente se o vício não é manifesto ou flagrante.
3 - Se há jurisprudência sumulada há anos em prol da manutenção do ICMS na base e cálculo
do PIS/COFINS (em situação análoga a desta hipótese, que trata do PIS/COFINS- Importação), a recente "tendência" jurisprudencial favorável às empresas não constitui prova inequívoca da alegação; o deslinde da trama reclama ampla instrução e, tanto mais, desfecho do
impasse jurisprudencial por ora instalado na Corte Maior (RE nº 240.785/MG "versus" ADECON
nº 18/DF). 4 - O STF, ao conceder Medida Cautelar nos autos da ADC n. 18/DF, determinou
aos Juízes e Tribunais a suspensão o julgamento dos processos em tramitação que envolvam
a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, aplicável à hipótese por similitude,
ficando ordenada a suspensão do julgamento da ação até ulterior determinação do STF. 5 Agravo de instrumento provido: liminar cassada. 6 - Peças liberadas pelo Relator em
22/06/2010 para publicação do acórdão. (TRF1, AG 0008402-56.2010.4.01.0000/MG, DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, 02/07/2010 eDJF1 p.226).
Na sessão da Quarta Seção deste Tribunal, em 11/04/2012, todavia, a Questão de Ordem
suscitada nos Embargos Infringentes 0016794-43.2005.4.01.3400-DF, Rel. Des. Federal Maria
do Carmo Cardoso, consistente na manutenção da suspensão dos julgamentos, restou rechaçada, por maioria.
De qualquer forma, a jurisprudência do eg. STJ é no sentido de que a parcela relativa ao ICMS
inclui-se na base de cálculo do PIS e da COFINS. Senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA.
ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. LEGALIDADE. MATÉRIA
PACÍFICA NO ÂMBITO DO STJ. SOBRESTAMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR.
1. A recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental que não se mostra
capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2. Apesar da matéria acerca da à
inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS encontrar-se em
análise no STF (RE 240.785 e ADC 18), não é o caso de sobrestamento, uma vez que a
aplicação do art. 543, § 2º, do CPC é ato de discricionariedade do relator. . Na ação ordinária
de nº 1998.34.00008765-8, um dos pedidos foi "a declaração da ilegalidade da cobrança
pretendida pela Receita Federal, com o reconhecimento do direito da autora de recolher as
contribuições devidas do PIS e da COFINS somente com base na parcela que efetivamente lhe
é destinada e não aquela que repassa à concedente ou consignante" (fls. 110), enquanto nos
presentes embargos à execução a autora requer que a cobrança do PIS e da COFINS incida
somente em relação à parcela que lhe é efetivamente destinada e, não, sobre que repassa ao
concedente (fabricante de veículo). Assim, tanto na ação declaratória de nº 1998.34.000087658, quanto nos presentes embargos à execução fiscal, o pedido é o mesmo: excluir da base de
cálculo os valores elativos aos produtos adquiridos junto à concedente. Dessa forma, havendo
identidade entre as referidas ações, tal tema não pode ser objeto de nova análise, sob pena de
ofensa à coisa julgada. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a parcela
relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do PIS e da COFINS. 5. Agravo regimental não
provido. (STJ, AGRESP 671306, MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:27/11/2009).(negritei).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500739
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045134-94.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0042742-04.2012.4.01.3800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: HERMINIO ASSUMPCAO COIMBRA JUNIOR
ADVOGADO
: ARESIO A DE ALMEIDA DAMASO E SILVA
ADVOGADO
: CHRISTIANA RODARTE DE ALMEIDA E SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO GOMES MARCACHINI DE CASTRO PINTO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045167-84.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0000235-34.2010.8.14.0017
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO JERONIMO DA SILVA
ADVOGADO
: FABRICIO MENDONCA DE FARIA
ADVOGADO
: MAYARA CRISTINA MENDONÇA DE FARIA
ADVOGADO
: BARBARA DE OLIVEIRA CRUVINEL
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045552-32.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0011502-82.2012.8.13.0016
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MARIAM CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO
: MIGUEL ARCANJO RODRIGUES
AGRAVADO
: RIBEIRO E RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045578-30.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0000456-83.2009.4.01.4101
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: UNIVERSAL PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CHRISTIAN FERNANDES RABELO
ADVOGADO
: JOAO CARLOS VERIS
ADVOGADO
: YURI ROBERT RABELO ANTUNES
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA DOMINGUES
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA

4- Autos recebidos em gabinete em 27 JUL 2014.
II
5- A responsabilidade tributária da empresa sucessora deriva dos art. 132 e 133 do CTN:
"(...) EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO - RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA - ART. 133, INC. I, DO CTN.
1. Segundo o disposto no art. 133, inc. I, do Código Tributário Nacional, uma vez já ocorrido o
lançamento definitivo na época da sucessão, o sucessor deverá responder integralmente pelos
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, se o
alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade.
......................................................................................................................."
(REsp nº 330.683/SC, STJ/T2, un., Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ 08/04/2002, p. 191)
6- In casu, há indícios de identidade de ramo de atividade, de domicílio fiscal e de proprietários
entre "sucessora e sucedida". Não há porque indeferir a integração da empresa no pólo
passivo, tanto mais se, além de ausentes elementos que permitam "forte juízo de probabilidade" acerca da ilegitimidade do ato citatório ou do risco de dano de tal movimento processual, se evidencia que "citar" não causa dano irreparável ou de difícil reparação: enseja, ao
contrário, fazer contraponto ao direito de ação da exeqüente, que dispõe do "poder" de apontar
contra quem a dirige.
7- Ademais, o pedido da exeqüente de citação da empresa encontra fundamentação jurídica
em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento oportuno dos eventuais
embargos, deverá provar tal condição, se pelo futuro embargante for questionada no ponto, sob
pena dos ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade, v.g. (em leitura
apropriada):
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
1. Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
8- No mesmo sentido: (STJ, AgRg no REsp 622.736/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, T1, ac. un., DJ
28/06/2004 p.210; TRF1, AGTAG 2004.01.00.045171-8, T7, DJ 10/12/2004 p. 57).
II
9- Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, § 1º-A, do CPC), apenas para
determinar a citação da empresa CLÍNICA EMAGREÇA LTDA ME.
10- Comunique-se.
11- Publique-se. Oportunamente, baixem e arquivem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0044843-94.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0001649-06.2013.8.22.0018
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO MIRANDA COSTA
ADVOGADO
: CAROLINE CARRANZA FERNANDES
ADVOGADO
: TADEU FERNANDES
ADVOGADO
: JOSE CARLOS LEITE JUNIOR
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500740
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045937-77.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001691-93.2001.4.01.3801
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: EDUARDO DOS SANTOS
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045947-24.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0000486-84.2014.4.01.3603
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CLAUDIR ANTONIO DAMIANI
ADVOGADO
: ALCIONIR PAULO SILVESTRO
ADVOGADO
: NILSON JACOB FERREIRA CALDAS
ADVOGADO
: DYOGO COSTA MARQUES
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0045952-46.2014.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 200804916122
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: COMERCIO E INDUSTRIA VENASA LTDA - EPP
ADVOGADO
: ROSILANE FALCHI
ADVOGADO
: LEYSE MOREIRA DE MELLO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046019-11.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0034198-51.2012.8.13.0569
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: SAK'S COMERCIO E CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO
ADVOGADO
: JOSE LUIZ MATTHES
ADVOGADO
: MARCELO VIANA SALOMAO
ADVOGADO
: EVANDRO ALVES DA SILVA GRILI
ADVOGADO
: LUIS ARTUR FERREIRA PANTANO
ADVOGADO
: MARIO CESAR ARCHETTI
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500741

DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046265-07.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0002322-04.2010.4.01.3807
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: NEIZITO CARDOZO DA SILVA
AGRAVADO
: NEIZITO CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: SUELI REIS OLIVEIRA - ME
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046266-89.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 2006380700112593
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO CORREA MACHADO
ADVOGADO
: DALTON MAX FERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADO
: GRACIETE PRIOTO DE CASTRO
ADVOGADO
: JOSIANE FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046278-06.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0008258-77.2011.8.13.0518
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: TOTAL EXTINTORES LTDA ME
AGRAVADO
: AURIA DIAMANTINA DOS REIS TAVARES
ADVOGADO
: CLAUDIO MESSIAS TURATTI
ADVOGADO
: JOSE ETORE TURATTI
ADVOGADO
: JOAO BATISTA TURATTI
ADVOGADO
: CLAUDINEI TURATTI
ADVOGADO
: VANESSA FRIZO TURATTI
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046391-57.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0008584-56.2013.4.01.4100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA AESA
ADVOGADO
: DALMO JACOB DO AMARAL JUNIOR
ADVOGADO
: SABRINA PUGA
ADVOGADO
: DANIEL PUGA
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4. Autos recebidos em gabinete em 27 JUN 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de ROGÉRIO GOMES DA SILVA.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
sRELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046927-68.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0195020-70.2012.8.13.0518
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: GHA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: WALDIR ALVES KLIM JUNIOR
ADVOGADO
: FLAVIO CORREA DE MORAES
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator

ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

: GUSTAVO MONTEIRO AMARAL
: FAZENDA NACIONAL
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046555-22.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0010437-14.2014.4.01.3600
RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
CLAIR BERTOLDI E OUTRO(A)
IRINEU ROVEDA JUNIOR
ADRIANA LERMEN BEDIN
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046562-14.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0011335-27.2014.4.01.3600
RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:

RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO

:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO
EVALDO REZENDE FERNANDES
DEMERCIO LUIZ GUENO
GIORGIA MANUELA D IORCK MENUSI
ANA MARIA VIDOTTO MARTINS
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046577-80.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0045836-31.2011.8.13.0015
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
R GOMES REPRESENTACOES LTDA
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação do sócio-administrador ROGÉRIO GOMES
DA SILVA, datado de 13 JUN 2014 (fl. 90), pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Além
Paraíba/MG, nos autos da EF que ajuizou contra R GOMES REPRESENTAÇÕES LTDA., para
cobrança de IRPJ, PIS-Faturamento, COFINS E CSLL (2007 a 2009), no valor de
R$26.394,00.
2. S. Exa. entendeu não comprovados os fatos previstos no art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500742
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Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de SILVEACYR MARIA COELHO DOS SANTOS.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046937-15.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0001206-03.2014.4.01.3813

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046930-23.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0003954-04.2011.4.01.3816
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: LUCIA MARCIA WEHDORN WILDEMBERG
AGRAVADO
: ROGERIO CORDEIRO WILDEMBERG
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046932-90.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0004347-89.2012.4.01.3816
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: HENRIQUE BRETAS ANDRADE ANICIO ARAUJO
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046934-60.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0004106-18.2012.4.01.3816
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: SILVEACYR MARIA COELHO SANTOS
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação do sócio-administrador SILVEACYR
MARIA COELHO DOS SANTOS, datado de 13 JUN 2014 (fl. 90), pelo MM. Juiz Federal SÁVIO
SOARES KLEIN, da SSJ de Teófilo Otoni/MG, nos autos da EF que ajuizou contra LS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA., para cobrança de IRPJ, PIS-Faturamento, COFINS e CSLL
(2006), no valor de R$151.867,00.
2. S. Exa. entendeu não comprovados os fatos previstos no art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 JUN 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500743

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
ANA CLAUDIA GREGORIO
VICENTE AFONSO GOMES JR
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0046975-27.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 319120017508
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
JOSE DAS GRACAS GONCALVES
DEBORA MARIA GURGEL
ISAURA DE JESUS REZENDE DOS SANTOS
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO

743

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047284-48.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0001972-36.2012.8.11.0023
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ESTOFAMA ESTOFADOS LTDA - EPP
AGRAVADO
: ANDRIELA DIAS DE SOUZA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047358-05.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0035041-80.2012.4.01.3900
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO
DO PARA - CRC/PA
PROCURADOR
: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
PROCURADOR
: CLAUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
PROCURADOR
: GLEISE CRISTINA DA SILVA MEIRA
PROCURADOR
: FRANCISCA EDNA LEAL FRAGOSO
PROCURADOR
: EDUARDO ORLANDO CAVALLERO DE FREITAS
PROCURADOR
: JOSE BRANDAO FACIOLA DE SOUZA
PROCURADOR
: FELIPE MORAES DE ANDRADE
PROCURADOR
: WALAQ SOUZA DE LIMA
PROCURADOR
: AUGUSTA MATTOS CARVALHO
PROCURADOR
: RENAN SENA SILVA
PROCURADOR
: ARIELA MURIEL DUARTE FLEXA
AGRAVADO
: IGOR SOARES LEITE
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047459-42.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0001986-79.2014.4.01.3315
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: MARIENE DE OLIVEIRA E SOUZA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047528-74.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0040335-70.2012.4.01.3300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ELIO AUGUSTO MORAIS VITORIO
AGRAVADO
: SIMONE ANDRADE VITORIO
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500744

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047538-21.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0002312-16.2012.4.01.3313
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ADMILDO MONTEIRO DO AMARAL
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047576-33.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0028535-74.2014.4.01.3300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ORTHO CLINIC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO TEIXEIRA MACHADO
ADVOGADO
: CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO
ADVOGADO
: THIAGO NOGUEIRA LINO
ADVOGADO
: DEBORA NOGUEIRA LINO
ADVOGADO
: LUCIANA NOGUEIRA LINO
ADVOGADO
: WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047581-55.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0000066-32.2007.4.01.3310
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: HAMILTON ALVES SANTOS
DECISÃO n.º
AGRAVO CONTRA ORDEM À FN DE ENCAMINHAR E DILIGENCIAR CARTA PRECATÓRIA - EXPEDIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, EM EF, A CARGO DO JUÍZO DEPRECANTE (ART. 39 DA LEI N. 6.830/80) - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1 - O INMETRO pede a reforma da ordem de distribuição da carta precatória para citar HAMILTON
ALVES SANTOS, datada de 20 NOV 2013 (fl. 124), nos autos da EF nº 2007.33.10.000066-2, que
ajuizou contra ele para cobrança de multa, no valor de R$ 322,65.
2 - Após deferimento de expedição da carta precatória (fl. 21), determinou à exeqüente sua
distribuição e acompanhamento.
3 - A agravante alega que a distribuição da carta precatória não é sua atribuição, é ato
realizado pelo próprio juízo.
//
4- Ao que se vê, a carta precatória já expedida (fl. 22) foi encaminhada à FN para distribuição.
A extração e envio de carta precatória ao juízo deprecado, entretanto, constitui ato de competência do Poder Judiciário atribuído à secretaria da vara, não à parte:
"Art. 141. Incumbe ao escrivão:
I - redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, cartas precatórias e mais atos que pertencem
ao seu ofício;
II - executar as ordens judiciais, promovendo citações e intimações, bem como praticando
todos os demais atos, que Ihe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;
(...)".
//
5- Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1º-A, do CPC).
6- Comunique-se.
7- Publique-se. Intime-se. Oportunamente, baixem e arquivem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047585-92.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0002346-68.2011.4.01.3816
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MACIO CORDEIRO COSTA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047589-32.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0000546-68.2012.4.01.3816
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ELAINE LOPES PAIVA SALIM
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação do sócio-administrador ELAINE LOPES
PAIVA e LILIAN LOPES PAIVA, datado de 13 JUN 2014 (fl. 90), pelo MM. Juiz Federal SÁVIO
SOARES KLEIN, da SSJ de Teófilo Otoni/MG, nos autos da EF que ajuizou contra OLIVEIRA
E SOUZA LTDA., para cobrança de SIMPLES (2004 a 2006), no valor de R$19.917,00.
2. S. Exa. entendeu não comprovados os fatos previstos no art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 JUN 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500745

......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de ELAINE LOPES PAIVA e LILIAN LOPES PAIVA.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047590-17.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0004350-44.2012.4.01.3816
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JAILTON TEIXEIRA LOPES
AGRAVADO
: RUBENS TEIXEIRA LOPES
AGRAVADO
: SONIA MARIA MEDEIROS DIAS
AGRAVADO
: CELSO LOPES TEIXEIRA
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação dos sócios-administradores JAILTON
TEIXEIRA LOPES, RUBENS TEIXEIRA LOPES, SÔNIA MARIA MEDEIROS DIAS e CELSO
LOPES TEIXEIRA, datado de 13 JUN 2014 (fl. 90), pelo MM. Juiz Federal WESLEY W.
PASSOS, da SSJ de Teófilo Otoni/MG, nos autos da EF que ajuizou contra VPS PRODUTOS
ÓTICOS LTDA., para cobrança de IRPJ, PIS-Faturamento, COFINS e CSLL (2001), no valor de
R$58.225,61.
2. S. Exa. entendeu não comprovadas as hipóteses do art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 AGO 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
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que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de JAILTON TEIXEIRA LOPES, RUBENS TEIXEIRA LOPES, SÔNIA MARIA MEDEIROS DIAS e CELSO LOPES TEIXEIRA.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047594-54.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0006906-66.2014.4.01.3810
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA - COOXUPE
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
ADVOGADO
: NILMA MARTINS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: ADRIANO GERALDELLI
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047648-20.2014.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0014462-34.2014.4.01.4000
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: AMATRA XXII - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A
REGIAO
ADVOGADO
: CLEITON LEITE DE LOIOLA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DANTAS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOIOLA JUNIOR
ADVOGADO
: SAMANTHA VIANA CASTELO BRANCO ROCHA CARVALHO
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047670-78.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0024841-97.2014.4.01.3300
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE UMBURANAS - BA
PROCURADOR
: RODRIGO PINHEIRO DE MOURA
PROCURADOR
: FERNANDA JOAQUINA DE MESQUITA CELINO COSTA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500746

DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047673-33.2014.4.01.0000/RR (d)
Processo Orig.: 0000529-54.2006.4.01.4200
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JALSER RENIER PADILHA
ADVOGADO
: HELAINE MAISE FRANCA
ADVOGADO
: LUCIANA PORTINARI DE MENEZES
ADVOGADO
: HELAINE MAISE FRANCA
AGRAVADO
: A N F SIPRIANO EIRELI - ME
ADVOGADO
: LAIRTO ESTEVAO DE LIMA SILVA
ADVOGADO
: MARIANA PUCCI MIRÓ
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047711-45.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0034950-37.2014.4.01.3700
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: DIBISCO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO ROBERTO PIRES DA COSTA
ADVOGADO
: FLORENCIO SOARES JUNIOR
ADVOGADO
: JOSE TOMAZ COELHO LIMA
ADVOGADO
: HOSANA CRISTINA FERNANDES
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047712-30.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0025998-08.2014.4.01.3300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PINTADAS - BA
PROCURADOR
: FERNANDA JOAQUINA DE MESQUITA CELINO COSTA
PROCURADOR
: RODRIGO PINHEIRO DE MOURA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
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Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL - CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO - ART. 10, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 11.941/2009 - BENEFÍCIO - REDUÇÃO LEGAL - PORTARIA CONJUNTA
Nº 06/2009 - PRECEDENTES.
1. Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos termos da
Lei n. 11.941/2009 serão automaticamente convertidos em renda da União, após aplicação das
reduções para pagamento a vista ou parcelamento. (art. 10 e seu parágrafo único).
2. Tendo o contribuinte depositado em juízo os valores do tributo a ser pago à vista, a aplicação
dos benefícios fiscais obedecerá ao seguinte método: os depósitos serão convertidos automaticamente em renda da União, após a exclusão da penalidade pecuniária e da diminuição
de 45% do montante dos juros moratórios. Caso o valor depositado exceda ao produto da
consolidação do débito, haverá o levantamento do saldo remanescente pelo devedor, conforme
estabelece
o
referido
dispositivo
normativo.
3. O artigo 10 da Lei n. 11.941/2009 não trouxe nenhuma previsão normativa que legitime a
pretensão da União Federal, tendo a Portaria Conjunta n. 06/2009 extrapolado, no ponto, os
termos da lei autorizativa, em ofensa ao principio da legalidade.
4. Não se trata, de outra parte, de resgate de juros remuneratórios ou de juros compensatórios,
mas de remissão parcial de juros de mora. Inaplicável, portanto, a orientação contida no REsp
1251513/PR, indicado na peça do recurso interno.
5. Precedentes: AC 0032764-57.1999.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL WILSON ALVES
DE SOUZA, 5ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1209 de 19/07/2013 e AG
200904000370219, Rel. Des. Federal ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, TRF4 - PRIMEIRA
TURMA, D.E. 09/03/2010.
5. Agravo regimental não provido. Decisão mantida.
(AGA 0070452-50.2012.4.01.0000 / MG; 7ª Turma, Des. Reynaldo Fonseca, DJ 04/10/2013).
Em face do exposto, dou provimento ao agravo para determinar que a agravada, mediante a
comprovação do pagamento da primeira parcela (art. 11 da Lei n. 10.522/2002), autorize a
realização de parcelamento simplificado dos débitos em questão, sem o limite de valor, previsto
em ato infralegal, e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos
tributários, garantindo-lhe, nos termos do art. 206 do CTN, a expedição de CPD-EN, até ulterior
deliberação, nos termos do art. 557, §1º-A, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047891-61.2014.4.01.0000/RR (d)
Processo Orig.: 0000724-59.1994.4.01.4200
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: MARIA BERNADETE MARQUES TAVORA
ADVOGADO
: JOSE JERONIMO FIGUEIREDO DA SILVA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047913-22.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0000192-25.2007.4.01.3814
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CEM - CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA LTDA
ADVOGADO
: MAURICIO REZENDE AZZI
ADVOGADO
: RENATA MARTINS GOMES
ADVOGADO
: MAURICIO ARREGUY AZZI
ADVOGADO
: ANA PAULA KFURI PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCINE ALMEIDA QUINTAO
ADVOGADO
: AGNALDO ROBERTO ANDRADE DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047868-18.2014.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0006545-87.2006.4.01.3500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: LC DUTRA E CIA LTDA
AGRAVADO
: LUCIMAR CARLOS DUTRA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047869-03.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0061817-29.2012.4.01.3800
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FERROSIDER METALMECANICA LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO MARCIO BOTELHO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047879-47.2014.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0023442-67.2014.4.01.4000
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
AGRAVANTE
: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADO
: JOAO ULISSES DE BRITTO AZEDO
ADVOGADO
: BRUNO MILTON SOUSA BATISTA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto Servfaz Serviços de Mão de Obra Ltda em face
da decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido para determinar seu ingresso no
programa de parcelamento - Lei n. 10.522/2002, bem como a emissão de CPD-EN que venceu
no dia 25/08/2014.
Sustenta a agravante, em síntese, que pleiteou o parcelamento simplificado em 1/08/2014,
tendo sido indeferido em razão do montante a parcelar ser superior ao teto estabelecido na
Portaria Conjunta n. 15/2009, que foi alterada pela Portaria Conjunta nº 02/2014, estabelecendo o limite máximo de parcelamento de R$ 1.000.000,00 por contribuinte, seja este valor
de um único débito ou somatório de todas as dívidas perante a RFB e seus órgãos.
Com efeito, o parcelamento é uma opção do contribuinte para regularizar sua situação fiscal
diante de uma concessão da Administração Fazendária e, em razão do princípio da legalidade
estrita em Direito Tributário, suas condições devem estar previamente estabelecidas em lei
específica.
A agravante pretende a inclusão dos créditos fiscais, objeto de auto de infração, no programa
de parcelamento simplificado regido pela Lei 10.522/2002, com as alterações da lei
11.941/2009.
De acordo com a inicial, os débitos da agravante - R$ 2.880.955,35 - ultrapassam R$
1.000.000,00, teto estabelecido pela Portaria Conjunta PGFN/RFB 02/2014.
É bem verdade que a concessão de parcelamento de débitos já se constitui em um favor fiscal àqueles
que se encontram em dívida com o erário; no entanto, a Lei 10.522/02 dispõe sobre o parcelamento
simplificado sem considerar limites de valores, e por isso, não é devido à Receita Federal do Brasil em
conjunto com a Fazenda Nacional, por meio de Portaria, que é ato infralegal, inovar no ordenamento
originário impondo limite máximo ao montante objeto de parcelamento pela empresa agravante, sob
pena de violação ao princípio da reserva legal em matéria tributária.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500747
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DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047916-74.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0028997-31.2014.4.01.3300
RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
PROCURADOR
AGRAVADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:

RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047983-39.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0001981-57.2014.4.01.3315
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ALLAN BALIZA BARROS
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047990-31.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0009480-65.2014.4.01.4100
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE RONDONIA E ACRE CRDD/RO-AC
ADVOGADO
: GERALDO TADEU CAMPOS
ADVOGADO
: LOURIVAL GOEDERT
AGRAVADO
: ROSIENE ANDRADE REZENDE E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047996-38.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0035209-59.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACAO E PERICIAS DE ENGENHARIA DO MARANHAO
ADVOGADO
: OSIEL ALVES DE ALENCAR III
AGRAVADO
: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO MARANHAO - SENGE- MA
PROCURADOR
: MARIO DE ANDRADE MACIEIRA
PROCURADOR
: ANTONIO DE JESUS LEITAO NUNES
PROCURADOR
: JOSE GUILHERME CARVALHO ZAGALLO
PROCURADOR
: GEDECY FONTES DE MEDEIROS FILHO
PROCURADOR
: ANTONIO EMILIO NUNES ROCHA
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048032-80.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0030661-88.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO
ADVOGADO
: RENATO ROMOLO TAMAROZZI
ADVOGADO
: ANDRE BEDRAN JABR

DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
FREDDY CARVALHO PITTA LIMA
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
IZAAK BRODER
ROBERTA DE ALMEIDA MAIA
LUCAS MORENO ANDRADE
SINÉSIO CYRINO DA COSTA NETO
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047947-94.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0024843-67.2014.4.01.3300
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
MUNICIPIO DE OURICANGAS
FERNANDA JOAQUINA DE MESQUITA CELINO COSTA
RODRIGO PINHEIRO DE MOURA
UNIAO FEDERAL
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0047968-70.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0001395-29.2014.4.01.3700
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DIOVANI ALENCAR SANTA BARBARA
LIVIA GOMES MUNIZ
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500748
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2. S. Exa. entendeu que o pedido de redirecionamento se encontra fulminada pela prescrição,
uma vez que a determinação de citação da empresa executada ocorreu em 2007.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 JUN 2014.
II
5. De início, nota-se que a empresa executada foi citada em 23/04/2010, consoante certidão (f.
72). Como o requerimento de inclusão do sócio corresponsável foi protocolizado em
18/07/2013, não há falar em prescrição para o redirecionamento.
6. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
7. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
8. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
9. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de ODILON PEREIRA DA SILVA.
10. Comunique-se.
11. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048201-67.2014.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0000177-61.2013.4.01.4003
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: AGROINDUSTRIAL SERRA VERMELHA
ADVOGADO
: SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE FURTADO BALUZ
ADVOGADO
: KALLY DA COSTA DUARTE
ADVOGADO
: NATAN PINHEIRO DE ARAUJO FILHO
AGRAVADO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM

DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048151-41.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0009459-45.2006.4.01.3300
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JORGE RAIMUNDO ANDRADE CERNADAS
ADVOGADO
: MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO DA PAIXAO SANTOS
AGRAVADO
: IVANALDO LUCENA JORDAO
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048191-23.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0051144-42.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CLARICE ZIENTARSKI
ADVOGADO
: RAUL CANAL
ADVOGADO
: WENDELL DO CARMO SANT'ANA
ADVOGADO
: DANIEL BARROS
ADVOGADO
: YUKARY NAGATANI
ADVOGADO
: DAYANNE FERREIRA VIANA
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048194-75.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0005046-19.2007.4.01.3311
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ODILON PEREIRA DA SILVA
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação do sócio-administrador ODILON PEREIRA DA
SILVA, datado de 13 JUN 2014 (fl. 90), pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Além Paraíba/MG, nos
autos da EF que ajuizou contra ODIMAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., para cobrança
de IRPJ, PIS-Faturamento e CSLL (1999 a 2002), no valor de R$25.971,69.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500749
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Todavia, no processo administrativo não foi deferido perícia a fim de demonstrar que a técnica
do agravante (By pass Intestinal Hipofuncionante Reversível ou Cirurgia de Lazzaratto) é
diferente da técnica proscrita pela Resolução CFM 1.766/2005, conforme texto da referida
normativa, verbis:
"B) CIRURGIAS DISABSORTIVAS:
Essas cirurgias (PAYNE OU BYPASS JEJUNO-JEJUNAL) estão proscritas em vista da alta
incidência de complicações metabólicas e nutricionais a longo prazo. O princípio fundamental
das mesmas é a perda, pelas fezes, das calorias ingeridas. As complicações ocorrem pela
grande quantidade de intestino desfuncionalizado, que leva a um supercrescimento bacteriano
no extenso segmento intestinal excluído, provocando alta incidência de complicações digestivas, tais como diarreia, cirrose, pneumatose intestinal e artrites. Pelo exposto, não mais
devem ser realizadas."
Portanto, a perícia requerida se destina a provar que a técnica cirúrgica utilizada pelo agravante [By pass Intestinal HipofuncionaIlte Reversível] é diferente da técnica proscrita pela
Resolução CFM 1.766/2005 [Cirurgia de Payne ou By-passjejuno-jejunal].
Destaca-se que a técnica do agravante By pass Intestinal Hipofuncionante Reversível preserva
viva a alça do intestino do segmento by passado, garantido a circulação sanguínea, apenas
reduzindo a funcionalidade absortiva pela diminuição de fluxo alimentar no segmento bypassado. Diferentemente, a Cirurgia de Payne ou By-pass.
(...)
O CRM de Goiás realizou a instrução, indeferindo a perícia, mas não julgou o mérito. Considerando que o agravante compunha o Conselho Regional de Medicina local por indicação da
Associação Médica de Goiás, remeteu o processo ao CFM, que, ao seu turno, o encaminhou
ao CRM de Mato Grosso para julgamento.
O CRM de Mato Grosso, apesar de o agravante nele não ter inscrição nem atuar como médico
no respectivo território, igualmente indeferiu a prova pericial requerida e o condenou à pena de
censura, todavia absolvendo os demais médicos da equipe atuantes nas cirurgias nas quais
era empregada a técnica By pass Intestinal Hipofuncionante Reversível ou Cirurgia de Lazzarotto.
(...)
O agravante recorreu ao CFM, que entendeu poder ser a prova pericial afastada se considerada inútil ou desnecessária e no mérito manteve a decisão condenatória do CRM do Mato
Grosso. Opostos embargos declaratórios pelas omissões quanto à nulidade do processo por
vício de iniciativa, cerceamento de defesa e ausência de justa causa porque na primeira
instância todos os demais médicos que integravam a equipe foram absolvidos no mesmo
julgamento sem que houvesse motivação para tal discriminação. Os declaratórios restaram
improvidos.
(...)
Como visto, o núcleo da questão para enquadrar ou não a técnica cirúrgica do agravante no
item da Resolução 1.766/2005 do CFM que declara proscrita a Cirurgia de Payne, depende
necessariamente de avaliação técnica científica [perícia] para demonstração cabal. É caso sob
regência do art. 145 do CPC: "Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou
cientifico, o juiz será assistido por perto, segundo o disposto no art 421".
(...)
Igualmente não é razoável que o agravante seja processado e julgado perante o CRM de Mato
Grosso, onde não tem inscrição profissional nem exercitou a medicina no respectivo território.
Essa infração a elementar regra de competência aponta prejulgamento em relação ao agravante, violando a garantias republicanas de impessoalidade.
Por esses motivos, infracionais ao devido processo legal, padece de nulidade o procedimento
administrativo ético-disciplinar instruído pelo CRM de Goiás, levado a julgamento pelo CRM de
Mato Grosso e mantido pelo CFM, de modo que igualmente é nula a pena de censura a que
foi condenado o agravante, cuja execução é iminente".
Sustenta que "A pretensão é simples: que a justiça Federal preserve a garantia republicana
para o agravante ser julgado pelo CRM competente ou pelo CFM, respeitando o devido
processo legal, podendo exercer o seu direito à defesa de molde a produzir perícia para
demonstrar a ausência de identidade entre a técnica utilizada pelo agravante e a aludida
técnica proscrita, observando a competência natural do CRM onde tenha inscrição e promovendo julgamento devidamente motivado".
Alega que "a medida de urgência ora requerida pelo agravante, objeto deste agravo, é restrita
à suspensão da aplicação da pena de censura até o julgamento de mérito deste recurso.
Poderá ser ressalvado a não utilização da técnica questionada até o necessário deslinde do
processo originário (ação declaratória). É urgente porque a consumação se dá por simples
comunicação, produzido todos os seus efeitos, de impossível ou custosa reparação".
E continua: "a r. decisão interlocutória agravada ao se motivar no "risco de dano reverso atinge
a saúde pública", com a devida vênia, talvez tenha considerado que a pretensão do agravante
fosse a de obter autorização judicial para continuar a prática da técnica cirúrgica "By pass

DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048220-73.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0003157-48.2013.4.01.3819
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: NOVA FMV TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE SALES
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048236-27.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0051882-30.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO REIS ESSELIN DE MELO
ADVOGADO
: FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA NETO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO MENEGHETTI
ADVOGADO
: MAURICIO MARANHAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARILIA DE ALMEIDA MACIEL
ADVOGADO
: MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS
- CREMEGO
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO
GROSSO - CRM/MT
AGRAVADO
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
DECISÃO
1. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO REIS ESSELIN DE MELO
impugnando decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida com
vistas a obter a suspensão da "(...) aplicação da pena de censura, porque não é apenas o
entendimento dos Conselhos Regionais de Goiás e Mato Grosso, e Federal de Medicina sobre
os fatos que estão sendo refutados, mas principalmente a violação do devido processo legal.
(...)" (cf. razões recursais).
Ao expor os fatos, o Agravante diz que:
"O agravante, médico, praticava desde 2005 a técnica cirúrgica denominada "By pass Intestinal
Hipofuncionante Reversível", auxiliar no tratamento de emagrecimento de pessoas diagnosticadas como obesas mórbidas. No Brasil o precursor é o médico Dr. José Lazzarotto de Melo
e Souza, que a utiliza há mais de 30 anos.
O agravante teve instaurado contra si procedimento administrativo pelo CRM de Goiás, concluindo que "há indícios de realização de procedimento cirúrgico em desacordo com a Resolução CFM nº 1.766/05 item 5, alínea b e segundo parágrafo do item 1".
Em razão do referido relatório, o CRM de Goiás instaurou, de ofício, processo ético-profissional
contra o agravante e outros médicos que integravam a equipe do agravante. A defesa arguiu
em suma que: a) A cirurgia de "By pass Intestinal Hipofuncionante Reversível" não se confunde
com aquela outra cirurgia de que trata a Resolução CFM 1.766/2005; b) a terapêutica não
causa os efeitos nefastos mencionados na norma do CFM, ao contrário é benéfica como
auxiliar do trato da obesidade mórbida; c) os pacientes ficam muito satisfeitos; d) a cirurgia não
tem caráter experimental; e) todas as cirurgias foram praticadas mediante prévio esclarecimento e consentimento dos pacientes; e) pediu a produção de prova testemunhal e pericial
com a finalidade de demonstrar que a técnica cirúrgica utilizada pelo agravante não infringe a
Resolução CFM 1.766/2005.
(...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500750
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Intestinal Hipofuncionante Reversível ou Cirurgia de Lazzarotto". Fique esclarecido que não é
essa a pretensão deduzida, tanto assim que o agravante desde o julgamento pelo CRM de
Mato Grosso suspendeu a prática dessa técnica cirúrgica, estando a aguardar o desfecho da
questão. Obviamente, apenas para argumentar, caso o agravante houvesse desafiado o entendimento do CRM e do CFM estaria então sob interdição profissional, o que como visto não
é o caso. Na ação originária foi requerido a produção de prova pericial. O motivo para tanto,
diante da recusa do CRM de Goiás, CRM de Mato Grosso e CFM em realizar a perícia, é
demonstrar em juízo o quanto se diferenciam a técnica do agravante [By pass Intestinal
Hipofuncionante Reversível ou Cirurgia de Lazzarottol e a técnica proscrita pela Resolução
CFM 1.766/2005 (Cirurgia de Payne ou By-pass Jejuno-:Jejunal), comprovando assim a utilidade e necessidade dessa perícia, cuja preterição violou o devido processo legal".
Requer: "(...) a antecipação de tutela recursal para tão somente suspender a aplicação da pena
de censura até final julgamento do processo originário, registrando que o agravante em respeito solene aos Colendos CRM de Goiás, CRM de Mato Grosso e CFM, desde o julgamento
administrativo suspendeu a prática da técnica cirúrgica em discussão. Registra que o risco de
dano irreparável ou de custosa reparação para o agravante é evidente, mas não há risco de
dano reverso porque a antecipação de tutela requerida é restrita à suspensão de pena de
censura, podendo ser ressalvado a suspensão da prática cirúrgica questionada pelos CRM
(GO e MT) e CFM, eis que o agravante efetivamente suspendeu a técnica em questão e não
requereu em juízo autorização para tanto. Em julgamento na Colenda Turma, requer o provimento do agravo de instrumento nos termos em que requerido como antecipação recursal,
confirmando-a caso concedida".
2. A decisão impugnada está posta nos termos seguintes:
"O pedido de liminar/antecipação da tutela deduzida nestes autos não pode ser deferido.
Os Conselhos Regionais e o Federal de fiscalização do exercício profissional da medicina se
posicionaram de forma contrária ao posicionamento dos autos em relação aos fatos. Tal
circunstância afasta os requisitos de prova inequívoca das alegações e fumaça do bom direito.
Além disso, risco de dano reverso atinge a saúde pública.
Indefiro a antecipação da tutela.
(...)".
No exercício do juízo de retratação (admitido no recurso de agravo e instrumento), tal decisão
foi mantida pelo Magistrado de 1º Grau, sob os seguintes fundamentos:
"Mantenho a decisão agravada.
A linha de argumentação do autor, de ofensa ao devido processo legal em âmbito administrativo, pela recusa de perícia não convence.
A perícia pretendida pelo autor é perícia médica. No âmbito dos conselhos regionais e federal
seria a opinião de um médico (perito) a esclarecer ou provar (?), para conselheiros, que
médicos são, a tese do autor.
Mutatis mutantis seria uma "perícia jurídica" em processo judicial. Sem sentido.
Tal circunstância, repito a decisão que mantenho, "afasto os requisitos de prova inequívoca das
alegações e fumaça de bom direito". Pior, a pericia somente agravaria a situação de incerteza.
Seria mais uma opinião de médico, em oposição a outras opiniões de médicos. E, no meio
disso tudo, o Juiz, decidindo sobre circunstância ainda incerta.
Mantenho a decisão agravada.
(...)".
Pois bem, Ao exame do pleito recursal, tenho por autorizada a censura pretendida para a
decisão agravada, uma vez que restou demonstrado, em princípio, o comprometimento do
direito de defesa do agravante PAULO REIS ESSELIN DE MELO. Senão vejamos:
Prescreve o art. 5º, LV da CF/88, in verbis: "art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes".
Por sua vez, dentro dos direitos e garantias fundamentais, cito, aqui, por oportuno, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, (Pacto de São José da Costa Rica) , com a
adesão do Brasil, sem qualquer reserva,em 1992 garante, também, o contraditório. Veja-se:
"Artigo 8º - Garantias judiciais 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza" (grifei). Vale notar que "Os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte" (art. 5º, §2º da CF/88).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500751

Destaca-se que "1. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que os
princípios do contraditório e da ampla defesa, ampliados pela Constituição de 1988, incidem
sobre todos os processos, judiciais ou administrativos, não se resumindo a simples direito, da
parte, de manifestação e informação no processo, mas também à garantia de que seus
argumentos serão analisados pelo órgão julgador, bem assim o de ser ouvido também em
matéria jurídica" (in E-AgR 492783 RE-AgR - AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ,
Rel. Ministro Eros Grau, data de julg. 03/06/2008).
E mais:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADM INISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA . PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ALEGA ÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93 , IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são de observância obrigatória no campo do procedimento administrativo disciplinar. Precedentes: AI
401.472-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/4/2 014, e ARE 728.143-AgR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013. 2. Os princípios da ampla
defesa e do contraditório nos procedimentos admin istrativos, quando aferidos pelas instâncias
ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Sumula 279. Precedente: ARE 751.360-AgR, R el. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de
27//2013. 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não vi ola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502 -AgR, Rel. Min. Ellen
Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art.
93, IX), ainda que suc intamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada
pela par te. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
13/8/2010. 5. In casu, o acórdão extraordinariamente assentou: "PROCESSUAL CIVIL. POLI
CIAL MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA. PUNIÇÕES DISCIPLINARES PUBLICADAS EM BIO N.
38, 3 9, 40 E 41/1999, FULCRADAS NOS INCISOS I, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXV, XXVI E C
XXXV DO ART. 13 DO DECRETO ESTADUAL N. 29535/83, COM ATENUANTES E AGRAVANTES. PRETENSÃO DE ANUL AÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PENAS APLICADAS SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE SINDIC ÂNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INT ELIGÊNCIA DO ART. 5º, LIV E LV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE EVIDENTE. PROCEDÊNCIA. APE LAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. PUNIÇÕES INDEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
EXCESSIVA . REDUÇÃO ADMISSÍVEL RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PART E, INCLUSIVE EM NECESSÁRIO REEXAME." 6.
Agravo regimental DESPROVIDO"
(ARE-AgR 793334 ARE-AgR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
Relator(a) Min. LUIZ FUX, STF , data de julg. 03/06/2014).
Fredie Didier Jr, em breves linhas, leciona que "o princípio do contraditório é reflexo do princípio
democrático na estruturação do processo. Democracia é participação, e a participação no
processo opera-se pela efetivação da garantia do contraditório. O princípio do contraditório
deve ser visto como exigência para o exercício democrático de um poder" (in Curso de Direito
Processual Civil. Editora: Juspodvum, 16ª Ed. 2014, p. 55).
Realmente, no caso, restou demonstrada, em princípio, a pertinência da prova técnica requerida, com sérios indícios de violação ao devido processo legal.
De fato, ao que parece, houve cerceamento de defesa, com a não realização da perícia, pois
havia necessidade ante a presença de pontos controvertidos. Fato este que, ao meu sentir,
justifica a necessidade de prova pericial para avaliação da técnica cirúrgica denominada "By
Pass Intestinal Hipofuncionante Reversível" estar ou não em desacordo com o estabelecido na
Resolução CFM nº 1.766/05, item 5 alínea "b" c/c §2º do item 1.
Com efeito, "(...), este Tribunal tem reconhecido o direito do administrado à prova pericial,
considerando as regras do devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, que vigoram tanto na esfera judicial quanto na via administrativa
(AMS 0038693-29.2007.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO
FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.2259 de 02/09/2011, AMS 0003008-29.2001.4.01.3801
/ MG, Rel. JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, 5ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1
p.231 de 04/12/2013 e AC 0000101-29.2007.4.01.4300 / TO, , Rel.Acor. DESEMBARGADORA
FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.832 de 08/11/2013).
(...)" (in AC 2003100002153-0, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral. Rel. p/ Acórdão
Des. Federal Reynaldo Fonseca, in e-DJF1 de 17/01/2014).
Neste mesmo diapasão: AMS 2007.34.00.038920-0/DF, in eDJF1 de 02/09/2011; ROMS
2006.32.00.003521-0, in eDJF1 de 10/05/2013, ambos sob minha relatoria.
Assim, o indeferimento da produção de prova pericial - in casu - compromete, em princípio, a
legitimidade da pena de censura imposta.
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A propósito, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada foi pautada no seguinte
fundamento: A perícia pretendida pelo autor é perícia médica. No âmbito dos conselhos regionais e federal seria a opinião de um médico (perito) a esclarecer ou provar (?), para
conselheiros, que médicos são, a tese do autor. Mutatis mutantis seria uma "perícia jurídica"
em processo judicial. Sem sentido".
Ora, tal fundamento não merece prosperar, data venia:
A Lei nº 12.842/13, que dispõe sobre o exercício da Medicina, estabelece que: "Art. 4º São
atividades privativas do médico XII - realização de perícia médica e exames médico-legais,
excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia
molecular". Logo, em se tratando o caso concreto de uma perícia médica, estamos diante de
um ato médico por necessitar e exigir conhecimento técnico pleno e especifico, ato este que
deve ser exercido por médico especializado.
O fato de o Conselho de Medicina ser composto de profissionais da área médica, não retira o
direito do investigado de ter a palavra de um técnico especializado no assunto em debate.
Exigir que um ginecologista ou um oftalmologista, por exemplo, conheça, com profundidade, a
temática cirúrgica em tela é algo que contraria a inteligência humana, data venia, ainda mais
para justificar a tese da desnecessidade da prova técnica pretendida.
Repito, mais uma vez, que a garantia constitucional, em seu sentido processual, tal como
inserta no art. 5º, LV, da CF, que tem como consectários a ampla defesa e o contraditório, exige
que a autoridade administrativa no exercício de suas atividades, atue de maneira não abusiva
e não arbitrária, para que seus atos tenham, assim, legitimidade ético-jurídica.
De outra parte, caso não suspensa a pena de censura imposta, o pleito deduzido ficará sem
efeito prático, caso concedida a segurança impetrada.
3. Assim sendo, defiro o pedido de tutela antecipada recursal
censura imposta, até ulterior deliberação, nos termos do inciso III do art. 527 do CPC c/c inciso
XXIII do art. 29 do RITRF1.
4. Ressalto, por fim, que não fica, aqui, autorizada a retomada do procedimento cirúrgico em
tela, enquanto não estiver autorizado tecnicamente pelo Conselho Regional ou Federal de
Medicina.
Por oportuno, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente agravo de
instrumento no prazo legal.
Oficie-se ao juízo de Primeiro grau, informando-lhe o teor da presente decisão, para fins de
cumprimento.
Int.Dil.Legais.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048264-92.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0023253-35.2013.4.01.3900
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: BIOPALMA DA AMAZONIA SA REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: CLOVIS TORRES JUNIOR
ADVOGADO
: ADRIANA DA SILVA GARCIA BASTOS
ADVOGADO
: ALBERTO NINIO
ADVOGADO
: KATHERINE SPYRO SPYRIDES
ADVOGADO
: RAFAEL GRASSI PINTO FERREIRA
ADVOGADO
: CAMILA MALCHER PEREIRA ALCANTARA
ADVOGADO
: ANTONIO CLAUDIO PINTO FLORES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO NUNES ZACCA
ADVOGADO
: DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO
ADVOGADO
: DENISE DE FATIMA DE ALMEIDA E CUNHA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500752

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048274-39.2014.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0005275-41.2010.4.01.4000
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: AGROINDUSTRIAL SERRA VERMELHA
ADVOGADO
: SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE FURTADO BALUZ
ADVOGADO
: KALLY DA COSTA DUARTE
AGRAVADO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048288-23.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0051861-54.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JULIANO CHIARELOTO
ADVOGADO
: ERICO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: ANDREA FONSECA CAMPOS
ADVOGADO
: ILDEGARDES MARTINS COIMBRA JUNIOR
ADVOGADO
: THIAGO FRAGA SPINI
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE BERREDO
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048290-90.2014.4.01.0000/TO (d)
Processo Orig.: 0008157-07.2014.4.01.4300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: GS3 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA - ME
ADVOGADO
: WILIANS ALENCAR COELHO
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE AIRES COELHO
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048294-30.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0035126-16.2014.4.01.3700
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CESAR CARDOSO HENRIQUE E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JOSE GILBERTO VASCONCELOS
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048425-05.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0007058-53.2005.4.01.3803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MASTER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: VINICIUS FERREIRA LIMA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048442-41.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0004004-34.2014.4.01.3813
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CAIUBI INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BRANDAO SANTOS
ADVOGADO
: CRISTIANO KEN TAKITA
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRADE CARVALHO
ADVOGADO
: CRISTIANO KEN TAKITA
ADVOGADO
: LUCIA GONCALVES COSTA
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048451-03.2014.4.01.0000/RR (d)
Processo Orig.: 0007868-54.2012.4.01.4200
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: PAULO CESAR JUSTO QUARTIERO
ADVOGADO
: MAIRA MADALENA SBARAINI
ADVOGADO
: JUCELAINE C SCHMITT PRYM
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048543-78.2014.4.01.0000/MA (d)
Processo Orig.: 0003834-94.2011.8.10.0026
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: JONAS DEMITO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JOAQUIM ERNESTO PALHARES
ADVOGADO
: MARCIO CASADO
ADVOGADO
: HERNANDO BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADO
: DARIANO JOSE SECCO

DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048296-97.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0043769-87.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO-PA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MATTAO DA SILVA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048297-82.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0057439-59.2014.4.01.3800
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: REGINA MARIA PATRUS ANANIAS MUSSI TOLEDO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE G DOS MARES GUIA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 28 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048306-44.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0044384-71.2010.4.01.3900
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A - MASSA FALIDA
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048411-21.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0045391-07.2014.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: SEDENIR GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO ANTONIO COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEONARDO FORGIARINI GUEDES
ADVOGADO
: MARCELO SANTOS SILVA
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500753
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048653-77.2014.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0029945-86.2013.4.01.3500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: AILTO ALVES FELIPE
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR AMARAL SANTIAGO
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048673-68.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0037436-56.2013.4.01.3400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: SAVON INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO DE MELO
ADVOGADO
: FABIO LUIS AMBROSIO
ADVOGADO
: WALTER LUIZ SALOME DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANE CAMARINI AMBROSIO
ADVOGADO
: ELISA MARIA DE ARRUDA
ADVOGADO
: GERSON SOUZA DO NASCIMENTO
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048729-04.2014.4.01.0000/RR (d)
Processo Orig.: 0004299-74.2014.4.01.4200
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: MARIA JUCENEUDA LIMA SOBRAL DE BARROS
ADVOGADO
: HELIO DUARTE DE HOLANDA FILHO
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE RORAIMA - OAB/RR
AGRAVADO
: FUNDACAO GETULIO VARGAS - FGV
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048730-86.2014.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0014383-57.2004.8.09.0085
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL BRUNO DE OLIVEIRA CARDOSO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: RIVER PAULO SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBERTA RIBEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: MARA CAMILLA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL

:
:
:
:
:

LEANDRO CURY PINHEIRO
MARCELLO DANIEL CRISTALINO
MARCOS MAGALHÃES
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048555-92.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0010882-13.2006.4.01.3600
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: SB GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO
ADVOGADO
: ANA PAULA DE CASTRO SANDY
ADVOGADO
: MONICA GOES CAMPELO
ADVOGADO
: ADRIANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: KLEYSSON HANDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS
ADVOGADO
: JOHARA DE OLIVEIRA BARBOSA MUNIZ
ADVOGADO
: JANAINA GOMES DA SILVA
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048629-49.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0004224-74.2014.4.01.3314
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CIPO/BA
PROCURADOR
: IGOR RAMAIANE A. SILVA
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048642-48.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0008517-59.2001.4.01.3600
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: A G P TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA FRANCISCO
AGRAVADO
: RUBENS YOSHIO MIYAGAWA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500754
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DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048894-51.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0002801-66.2011.4.01.3902

DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048827-86.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0007381-19.2014.4.01.3811
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: HUGO PADUA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MATHEUS LARA NOGUEIRA DE MENEZES
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048835-63.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0010382-70.2013.4.01.3803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: AGRO PLANT LTDA EPP
ADVOGADO
: WELLINGTON RODRIGUES NEVES
ADVOGADO
: CATIA MARA BORGES
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048837-33.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0009492-73.2014.4.01.3811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE
PROCURADOR
: CLAUDIO NUNES GOLGO
DESPACHO
Vista à parte agravada para contrarrazões, no prazo legal.
Int. Dil. Legais.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048881-52.2014.4.01.0000/RO (d)
Processo Orig.: 0002532-44.2013.4.01.4100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: T L COMERCIO DE GRANITOS LTDA - ME
ADVOGADO
: EDUARDO ABILIO K DINIZ
ADVOGADO
: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
ADVOGADO
: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
ADVOGADO
: DANIELA LOPES LEIVA DE FARIA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500755

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

:
:
:
:

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
EURICO TADEU RIBEIRO DOS SANTOS
JEAN PAOLO SIMEI E SILVA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048916-12.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0008995-46.2005.4.01.3400
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:

RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
ANTONIO AUGUSTO DOS REIS E OUTRO(A)
CAROLINE DANTE RIBEIRO
ROSANA RIBEIRO JACOME
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048976-82.2014.4.01.0000/PI (d)
Processo Orig.: 0003578-14.2012.4.01.4000
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
FRANCISCA ELIANE SOUSA GOMES
CARLOS CESAR DA SILVA
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0048994-06.2014.4.01.0000/MT (d)
Processo Orig.: 0008710-20.2014.4.01.3600
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA
ADVOGADO
: KELLY JANAINA BECKER
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 1º de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049095-43.2014.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0013237-41.2007.4.01.3800
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: POSTO BALUARTE LTDA
ADVOGADO
: MARCOS CHAVES VIANA
ADVOGADO
: DANIELA MACHADO SILVEIRA VIANA
ADVOGADO
: GABRIELA ARRUDA LEITE
ADVOGADO
: JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049160-38.2014.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0004291-57.2014.4.01.3502
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: SONIA MARIA BARBOSA
ADVOGADO
: JULIANA CAIADO AMARAL DE AZEVEDO
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049186-36.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0050990-24.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO COVAC
ADVOGADO
: GILBERTO DA GRACA COUTO FILHO
ADVOGADO
: KILDARE ARAUJO MEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500756

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

DANIEL CAVALCANTE SILVA
SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA
JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA
IARA LUCAS DE SA COVAC
ANA LUISA DA COSTA LIMA E OUTROS(AS)
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049225-33.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0008995-46.2005.4.01.3400
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
ANTONIO CHAVES DA SILVA E OUTRO(A)
IVO EVANGELISTA DE AVILA
RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE
CARLOS FERNANDO GUIMARAES
CAROLINA LOUZADA PETRARCA
CARLA LOUZADA MARQUES
DANIEL LOUZADA PETRARCA
LUISA VIANA DE AVILA
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE
ANDRE LISBOA DE AVILA
JOAO PAULO RODRIGUES DA CRUZ BARCELOS
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049226-18.2014.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0025275-03.2012.4.01.3900
RELATOR
AGRAVANTE

: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: ECOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A
ADVOGADO
: HAROLDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MONICA DOS SANTOS STORINO
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
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"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de ALVARO HERMANO CARNEIRO SOUTO e DAMIÃO PINHEIRO DA MOTA.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049293-80.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0022979-96.2011.4.01.3300
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JOSE MARTINEZ BAQUEIRO E OUTRO(A)
DEFENSOR
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação dos sócios-administradores JOSÉ MARTINEZ BAQUEIRO e SÉRGIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, datado de 13 JUN 2014 (fl. 90), pelo
MM. Juiz Federal FÁBIO RAMIRO, da 24ª Vara/BA, nos autos da EF que ajuizou contra
MONTEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., para cobrança de contribuições previdenciárias (1996 a 1999), no valor de R$624.413,00.
2. S. Exa. entendeu não comprovadas as hipóteses do art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 AGO 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049262-60.2014.4.01.0000/GO (d)
Processo Orig.: 0004369-51.2014.4.01.3502
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: VONALDO ANTONIO DE MORAIS
ADVOGADO
: LEONARDO COELHO AVELAR
ADVOGADO
: JOSE CARLOS BITTENCOURT GARCIA JUNIOR
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
DESPACHO
1- Apreciarei o pedido de efeito suspensivo após manifestação do(a,s) agravado(a,s).
2- Dispenso as informações.
3- Vista a(o,s) agravado(a,s) (art. 527, V, do CPC).
4- Comunique-se. Publique-se e Intimem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049292-95.2014.4.01.0000/BA (d)
Processo Orig.: 0019027-41.2013.4.01.3300
RELATOR
: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.)
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ALVARO HERMANO CARNEIRO SOUTO
AGRAVADO
: DAMIAO PINHEIRO DA MOTA
DECISÃO N.º
AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EXECUTADA - DIREITO DE AÇÃO DA EXEQUENTE - AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.
1. A FN pede a reforma do indeferimento da citação dos sócios-administradores ALVARO
HERMANO CARNEIRO SOUTO e DAMIÃO PINHEIRO DA MOTA, datado de 13 JUN 2014 (fl.
90), pelo MM. Juiz Federal FÁBIO RAMIRO, da 24ª Vara/BA, nos autos da EF que ajuizou
contra CONTABRÁS MATERIAL ELÉTRICO LTDA., para cobrança de PIS-Faturamento (1998),
no valor de R$124.438,37.
2. S. Exa. entendeu não comprovadas as hipóteses do art. 135, III, do CTN.
3. A agravante alega a dissolução irregular da empresa, daí porque possível o redirecionamento aos sócios-administradores.
4. Autos recebidos em gabinete em 27 AGO 2014.
II
5. A citação dos corresponsáveis, ainda que os seus nomes não constem da CDA, é possível,
consoante jurisprudência vetusta e remansosa de todos os Tribunais:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO.
I- Não é necessário que o sócio-gerente faça parte do processo administrativo-fiscal, nem que
seu nome conste da CDA para que, em processo de execução fiscal movido contra a empresa,
possa ser citado como responsável tributário. Precedentes.
II- Os sócios respondem pelos débitos da sociedade, independentemente de figurarem na CDA
como co-devedores."
(TRF1, AG n.º 1999.01.00.078889-0/MG, Rel. Juiz CÂNDIDO RIBEIRO, T3, ac. un., DJ II
16/02/2001, p. 59).
6. O pedido de citação do sócio corresponsável (presunção legal de veracidade) encontra
fundamentação jurídica em si próprio e corre à conta e risco da requerente, que, no momento
oportuno dos eventuais embargos, deverá provar tal condição, se questionada no ponto, suportando, se o caso, os ônus processuais decorrentes da possível incúria ou leviandade:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE NO PÓLO PASSIVO. CITAÇÃO.
Tem a jurisprudência, reiteradamente, decidido ser possível a citação do sócio gerente na
execução fiscal, como responsável tributário por substituição, mesmo que o seu nome não
conste da CDA, e ainda que não haja, de logo, prova de integrar a sociedade no período de
geração da dívida." (grifei)
(TRF1, AG Nº 1999.01.00.068319-3/BA, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, T3, ac. un., DJ
29/06/2001, p. 700. No mesmo sentido o AG n. 1999.01.00.078889-0/MG.)
7. Para inclusão, portanto, de corresponsável no pólo passivo de EF, o(a) exequente não
necessita comprovar nada além da CDA, como previsto na Lei nº. 6.830/80:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500757
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2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
8ª Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0028279-70.1996.4.01.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
N. 96.01.28642-0/PA
Processo Orig.: 94.00.01793-6
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
AUTOVIARIA BRAGANTINA LIMITADA
ADVOGADO
:
DANIEL QUEIMA COELHO DE SOUZA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO.
1. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
2. Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3. Embargos de declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0005507-59.1996.4.01.3801
APELAÇÃO CÍVEL N. 96.01.06149-5/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS JUIZ DE FORA LTDA
ADVOGADO
:
MARCELO LINHARES DA SILVA
APELADO
:
ALBERTO DOMINGOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA NÃO IMPEDE PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS
DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A decretação da falência não impede o ajuizamento ou a tramitação da execução fiscal, nem
influencia a apuração da prescrição intercorrente, uma vez que a Fazenda Pública possui, no
tocante à cobrança de seus créditos, juízo e demanda regidos por legislação específica.
2. As hipóteses de interrupção do prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário são
aquelas taxativamente previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN.
3. Nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição é interrompida por
qualquer ato do devedor que importe em reconhecimento do débito, como a confissão de dívida
e parcelamento do débito.
4. O prazo prescricional interrompido na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, volta
a fluir na data da exclusão do executado do programa de parcelamento.
5. É cabível a decretação da prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública, mesmo
em hipótese diversa daquela regulada na Lei de Execuções Fiscais. O art. 40 da LEF tão
somente disciplina o procedimento para decretar-se a prescrição contra a Fazenda Pública
quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados.

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (...) CORRESPONSÁVEL (...).
(...)
3 - A execução fiscal, espécie de "processo de execução", é instruída com o titulo executivo
(CDA) e nada mais. Decorre do direito de ação da exequente redirecionar a execução contra
o sócio reputado, nos termos da lei, corresponsável tributário (solidário), ainda que seu nome
não conste da CDA, não cabendo ao magistrado, nesse instante, nenhum juízo de valor, senão
que, no momento próprio (embargos), resolver eventual recusa da "responsabilidade" em sede
de contraditório (para ambas as partes), arcando o(a) exequente, se o caso, com os ônus de
sua eventual incúria ou leviandade.
......................................................................................................................."
(AGA 0024051-61.2010.4.01.0000/PA, minha relatoria, T7, e-DJF1 de 10/12/2010)
II
8. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo (art. 557, §1.º-A, do CPC) para determinar a
citação de JOSÉ MARTINEZ BAQUEIRO e SÉRGIO DE OLIVEIRA MONTEIRO.
9. Comunique-se.
10. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 2 de setembro de 2014.
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
RELATOR CONVOCADO

DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS
EDITAL DE DESCARTE DE PETIÇÃO DIGITALIZADA Nº 01/2014
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A COORDENADORIA DA 7ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, em
cumprimento ao disposto no artigo 12, §5º, da Lei nº 11.419/2006 e Orientação nº 01/2013 do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ comunica aos Senhores Advogados, Procuradores e às partes, que as
petições iniciais e intercorrentes protocolizadas no período de 01/04/2013 e 31/07/2014, digitalizadas e
juntadas ao processo eletrônico de competência desta Sétima Turma, serão definitivamente eliminadas
no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital no e-DJ1. Dessa
forma, os interessados em manterem pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais,
deverão manifestar seu desejo no prazo indicado, dirigindo-se à Coordenadoria da Sétima Turma, localizada no SAU/SUL, Quadra 02, Lote 7A, Bloco M, sobreloja, Edifício Dona Marta XVIII, Brasília-DF,
local onde estas petições estarão disponíveis.
Brasília-DF, 03 de setembro de 2014.
ANTÔNIO LUIZ CARVALHO NETO
Diretor da Coordenadoria da Sétima Turma

COORDENADORIA DA 8ª TURMA
ACÓRDÃOS
Numeração Única: 1130219814013800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 80721/MG
Processo na Origem: 1130219814013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CONSTRUTORA ODILA LTDA
ADVOGADO
: BENEDITO ANTONIO DINIS LEITE
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 209/213
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500758
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ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 23 de maio de 2014
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 1998.38.00.032258-9/MG
Processo na Origem: 199838000322589
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COMAPE-COMERCIAL MINEIRA DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO XAVIER AMARAL E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MG
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PARA FINANCIAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS PRESTAÇÕES POR ACIDENTE DE
TRABALHO (SAT). VERBA HONORÁRIA.
1. Efetivamente, o acórdão recorrido incorreu em equívoco na parte em que negou a verba
honorária. Todavia, providos os primeiros embargos declaratórios da autora com a redução da
alíquota da contribuição previdenciária para o SAT de 3% para 2% relativamente ao período
não atingido pela decadência (janeiro/1993 a maio/1998), a pretensão da autora foi integralmente acolhida, devendo a União/ré pagar a mencionada verba (CPC, art. 20).
2. Embargos declaratórios da autora providos com efeito infringente.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento aos embargos declaratórios com efeito infringente.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 0020169-77.1999.4.01.0000
APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.01.00.026677-0/GO
Processo Orig.: 1997.35.00.004025-6
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
RONALDO PERES CARVALHO
ADVOGADO
:
HELIO GOMES PEREIRA DA SILVA E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
ALDENORA WANDERLEY RODRIGUES
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991,
COM A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. Acórdão retratado (art. 543-B, § 3º, CPC). Apelação do impetrante a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, em juízo
de retratação, dar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 22 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora

6. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código
Tributário Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos
mais de cinco anos após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
7. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 13 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0009060-76.1998.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.35.00.009068-5/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
MOTUSKAR REPRESENTACOES LTDA SUCESSORA
DA ELETRICA MOTO GIL LTDA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO MOMENTO DA
CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§ DA LEF.
1. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, nas quais o
despacho de citação ocorre em momento anterior à entrada em vigor da mencionada lei, a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação pessoal da parte executada.
2. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código
Tributário Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos
mais de cinco anos após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
3. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 23 de maio de 2014
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0009344-84.1998.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 1998.35.00.009352-0/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
MOTUSKAR REPRESENTACOES LTDA SUCESSORA
DA ELETRICA MOTO GIL LTDA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO MOMENTO DA
CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§ DA LEF.
1. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, nas quais o
despacho de citação ocorre em momento anterior à entrada em vigor da mencionada lei, a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação pessoal da parte executada.
2. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código Tributário
Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos mais de cinco anos
após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
4. Apelação a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500759
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Numeração Única: 0004292-73.1999.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.35.00.004299-9/GO
RELATORA

:

RELATORA

:

Numeração Única: 0021646-14.1999.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.35.00.021687-3/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
MOTUSKAR REPRESENTACOES LTDA SUCESSORA
DA ELETRICA MOTO GIL LTDA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO MOMENTO DA
CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§ DA LEF.
1. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, nas quais o
despacho de citação ocorre em momento anterior à entrada em vigor da mencionada lei, a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação pessoal da parte executada.
2. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código
Tributário Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos
mais de cinco anos após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
3. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 23 de maio de 2014
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 72008519994013700
APELAÇÃO CÍVEL 1999.37.00.007303-8/MA
Processo na Origem: 72008519994013700
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: PATRICIA DUAILIBE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO A
PEDIDO. DÉBITO EXECUTADO DE PEQUENO VALOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(ART. 40, § 4º, LEI 6.830/80, NA REDAÇÃO DA LEI 11.051/2004). DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Consoante disposição do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, na redação dada pela Lei
11.051/2004, pode o juiz, após a oitiva da Fazenda Pública, reconhecer, de ofício, a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato, desde que, da data do despacho que ordenou o arquivamento do feito, tenha transcorrido o prazo prescricional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar o
dispositivo citado de norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso.
3. Consoante entendimento do STJ, adotado em sede de recurso repetitivo, ainda que a
execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem
baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a
prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da
decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do
prazo prescricional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. A mesma razão que
impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens
penhoráveis - impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis -, também justifica o
decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno
valor dos créditos executados. (STJ, REsp 1102554/MG, DJe 8.6.2009).
4. Comprovado o arquivamento do feito por mais de 5 (cinco) anos, sem que tenha ocorrido
causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, é de se manter a sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.
5. Apelação não provida.

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
MOTUSKAR REPRESENTACOES LTDA SUCESSORA
DA ELETRICA MOTO GIL LTDA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO MOMENTO DA
CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§ DA LEF.
1. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, nas quais o
despacho de citação ocorre em momento anterior à entrada em vigor da mencionada lei, a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação pessoal da parte executada.
2. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código
Tributário Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos
mais de cinco anos após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
3. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 23 de maio de 2014
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0005446-29.1999.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.35.00.005462-6/GO
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
MOTUSKAR REPRESENTACOES LTDA SUCESSORA
DA ELETRICA MOTO GIL LTDA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO MOMENTO DA
CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§ DA LEF.
1. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, nas quais o
despacho de citação ocorre em momento anterior à entrada em vigor da mencionada lei, a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação pessoal da parte executada.
2. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código
Tributário Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos
mais de cinco anos após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
3. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 23 de maio de 2014
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500760
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 90065819994013700
APELAÇÃO CÍVEL 1999.37.00.009125-5/MA
Processo na Origem: 90065819994013700
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: P R SANTOS MECANICA E LANTERNAGEM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO A
PEDIDO. DÉBITO EXECUTADO DE PEQUENO VALOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(ART. 40, § 4º, LEI 6.830/80, NA REDAÇÃO DA LEI 11.051/2004). DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Consoante disposição do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, na redação dada pela Lei
11.051/2004, pode o juiz, após a oitiva da Fazenda Pública, reconhecer, de ofício, a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato, desde que, da data do despacho que ordenou o arquivamento do feito, tenha transcorrido o prazo prescricional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar o
dispositivo citado de norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso.
3. Consoante entendimento do STJ, adotado em sede de recurso repetitivo, ainda que a
execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem
baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a
prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da
decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do
prazo prescricional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. A mesma razão que
impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens
penhoráveis - impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis -, também justifica o
decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno
valor dos créditos executados. (STJ, REsp 1102554/MG, DJe 8.6.2009).
4. Comprovado o arquivamento do feito por mais de 5 (cinco) anos, sem que tenha ocorrido
causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, é de se manter a sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.
5. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 208708419994013800
EMBARGOS DE DECLARAÇAÕ EM APELAÇÃO CÍVEL 1999.38.00.020917-0/MG
Processo na Origem: 208708419994013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: ALICERCE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: RITA DE CASSIA GUIMARAES JANUZZI E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: ALICERCE ENGENHARIA LTDA.
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 591/597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500761

2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08//2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 1999.39.00.005481-9/PA
Processo na Origem: 199939000054819
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: G V SOUZA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO. VALOR DO DÉBITO
CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO. ENTENDIMENTO PREVALECENTE DO STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA
1. O acórdão da Turma está divergente da jurisprudência firmada no STJ (REsp "repetitivo" nº
1.208.935-AM). O valor da dívida, para fins de remissão, deve ser considerado por sujeito
passivo e não de forma isolada.
2. Execução fiscal paralisada por mais de cinco anos, está consumada a prescrição intercorrente (Lei 6.830/1980, art. 40).
3. Apelação da União/exeqüente desprovida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação da
União/exeqüente. Fica sem efeito o anterior acórdão.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 0125985-14.2000.4.01.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.01.00.048907-3/AM
Processo Orig.: 1999.32.00.003634-1
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
APELANTE
:
GRADIENTE ENTERTAINMENT LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
ANTONIO AUGUSTO POMPEU DE TOLEDO E OUTROS(AS)
APELADO
:
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADO
:
MARIA NORMA BENTES DINIZ
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINANCEIRO. TARIFA AEROPORTUÁRIA E ADICIONAL DE TARIFA. VÍCIOS SANADOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as
contradições, obscuridades ou omissões, bem como para corrigir eventuais erros materiais.
2. Embargos de declaração da INFRAERO acolhidos para sanar os vícios, com efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0003809-09.2000.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.35.00.003820-4/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
MOTUSKAR REPRESENTACOES LTDA SUCESSORA
DA ELETRICA MOTO GIL LTDA E OUTROS(AS)
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO MOMENTO DA
CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§ DA LEF.
1. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, nas quais o
despacho de citação ocorre em momento anterior à entrada em vigor da mencionada lei, a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação pessoal da parte executada.
2. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código Tributário
Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos mais de cinco anos
após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 23 de maio de 2014
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL 2000.40.00.005179-9/PI
Processo na Origem: 51814520004014000
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: I M NASCIMENTO ME
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O termo inicial do prazo prescricional intercorrente é o término da suspensão do processo por um
ano, sendo desnecessária a intimação da exeqüente do despacho de arquivamento, nos termos da
Súmula 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".
2. Execução fiscal paralisada por mais de cinco anos, está consumada a prescrição intercorrente (Lei 6.830/1980, art. 40).
3. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental da União/exeqüente.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 0006447-96.2001.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.33.00.006447-6/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
FARMACIA SANTA EMILIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONFISSÃO DE DÉBITO PELO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. As hipóteses de interrupção do prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário são
aquelas taxativamente previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN.
2. Nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição é interrompida por
qualquer ato do devedor que importe em reconhecimento do débito, como a confissão de dívida
e parcelamento do débito.
3. O prazo prescricional interrompido na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, volta
a fluir na data da exclusão do executado do programa de parcelamento.
4. Apelação a que se dá provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500762

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 13 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0008923-89.2001.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.35.00.008935-4/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
AGENOR DE SOUSA COIMBRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§
DA LEF.
1. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código Tributário
Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos mais de cinco anos
após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 16 de maio de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0008960-19.2001.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.35.00.008972-3/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
BENEDITO SOARES DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§
DA LEF.
1. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código Tributário
Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos mais de cinco anos
após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 16 de maio de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0010619-63.2001.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 2001.35.00.010636-3/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
MOTUSKAR REPRESENTACOES LTDA E OUTROS(AS)
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Numeração Única: 341566320024013400
APELAÇÃO CÍVEL 2002.34.00.034223-6/DF
Processo na Origem: 200234000342236
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: ANTONIO CARLOS REZENDE DA SILVA E OUTROS
ADVOGADOS
: CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS
APELADOS
: DILZA MARIA DE CARVALHO E OUTROS
ADVOGADOS
: IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO COM VALORES RESTITUIDOS EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PLANILHAS
APRESENTADAS PELA FAZENDA NACIONAL. ÔNUS DO EXEQUENTE DE DEMONSTRAR
QUE A COMPENSAÇÃO É INDEVIDA. REEXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, § 7º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR
DESTOAR DA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, ALÉM DE VINCULATIVA, VEM SENDO ACATADA PELA TURMA E PELA 4ª SEÇÃO DO TRIBUNAL. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Reexame do mérito da controvérsia e modificação do julgado anterior, nos termos do art.
543-C, § 7º, II, do Código de Processo Civil, para adequá-lo à orientação vinculativa do
Superior Tribunal de Justiça, adotada pela Turma e pela 4ª Seção da Corte.
2. É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos
indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual (STJ, Súmula
nº 394.)
3. Invocada pela Fazenda Nacional compensação dos valores a serem repetidos com os
restituídos em declaração de ajuste anual, mediante apresentação de planilhas em Embargos
a Execução, cabe ao Exequente demonstrar que a compensação é indevida (REsp nº
1.298.407/DF, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, STJ, 1ª Seção, DJe 29/05/2012).
4. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0004668-18.2002.4.01.3803
APELAÇÃO CÍVEL N. 2002.38.03.004703-6/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
ELETRO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELANTE
:
LUCIANO OLIVEIRA JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO
MOMENTO DA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na redação dada pela LC 118/2005, somente é
aplicável às execuções fiscais cujo despacho de citação seja posterior a 9/6/2005, data da
entrada em vigor da referida lei complementar.
2. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, nas quais o
despacho de citação ocorre em momento anterior à entrada em vigor da mencionada lei, a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação pessoal da parte executada.
3. Não evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial ou a responsabilidade do juízo
pela demora na citação ou pela sua não efetivação - e configurada a inércia da exequente -,
fica afastada a retroação do marco interruptivo à data do ajuizamento do feito (STJ, REsp
1.120.295/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, DJe de 21/5/2010).
4. Apelação a que se nega provimento.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO MOMENTO DA
CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§ DA LEF.
1. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, nas quais o
despacho de citação ocorre em momento anterior à entrada em vigor da mencionada lei, a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação pessoal da parte executada.
2. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código
Tributário Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos
mais de cinco anos após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
3. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 23 de maio de 2014
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 150363420024013400
APELAÇÃO CÍVEL 2002.34.00.015070-8/DF
Processo na Origem: 200234000150708
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTES
: ARRUDA JOSÉ MONTEIRO E OUTROS
ADVOGADOS
: CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS
APELANTES
: PAULO RENATO FIEGENBAUM E OUTROS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO GUIMARAES E OUTROS
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO COM VALORES RESTITUIDOS EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PLANILHAS
APRESENTADAS PELA FAZENDA NACIONAL. ÔNUS DO EXEQUENTE DE DEMONSTRAR
QUE A COMPENSAÇÃO É INDEVIDA. REEXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, § 7º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR
DESTOAR DA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, ALÉM DE VINCULATIVA, VEM SENDO ACATADA PELA TURMA E PELA 4ª SEÇÃO DO TRIBUNAL. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Reexame do mérito da controvérsia e modificação do julgado anterior, nos termos do art.
543-C, § 7º, II, do Código de Processo Civil, para adequá-lo à orientação vinculativa do
Superior Tribunal de Justiça, adotada pela Turma e pela 4ª Seção da Corte.
2. É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos
indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual (STJ, Súmula
nº 394).
3. Invocada pela Fazenda Nacional compensação dos valores a serem repetidos com os
restituídos em declaração de ajuste anual, mediante apresentação de planilhas em Embargos
a Execução, cabe ao Exequente demonstrar que a compensação é indevida (REsp nº
1.298.407/DF, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, STJ, 1ª Seção, DJe 29/05/2012).
4. Apelação da União Federal (FN) provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, dar provimento à apelação da União
Federal (FN).
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500763
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ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 23 de maio de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0028617-97.2003.4.01.0000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2003.01.00.038551-0/DF
Processo Orig.: 95.00.13317-2
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S/A
ADVOGADO
:
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTROS(AS)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL SANADO. INEXISTÊNCIA DE DEMAIS
VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.
1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as
contradições, obscuridades ou omissões, bem como corrigir eventuais erros materiais.
2. Constatado erro material na ementa do acórdão, impõe-se a sua correção.
3. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
4. Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
5. Embargos da autora parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
6. Embargos de declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
parcialmente, sem efeitos modificativos, os embargos de declaração da autora, e rejeitar os
embargos de declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 87930620044013400
APELAÇÃO CÍVEL 2004.34.00.008813-8/DF
Processo na Origem: 200434000088138
RELATORP/ACÓRDÃO
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
RELATOR(A)
: SOUSA
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CLAUDIUS FABIO CARAN BRITTO
APELADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
PROCURADOR
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE
ATIVA DA OAB/DF. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADES CIVIS DE ADVOGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA. ART. 22,
III, DA LEI N. 8.212/91. TRIBUTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RESULTADO AINDA NÃO APURADO POR MEIO DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO. ART. 201, § 5º, II, DO
DECRETO N. 3.048/99, ALTERADO PELO DECRETO N. 4.729/03. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE AMPLIAÇAO DA BASE DE CÁLCULO. CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO. PRECEDENTES. APELAÇÃO E REMESSA
OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500764

1. Legitimidade ativa da OAB/DF para a impetração de MS coletivo, na qualidade de substituta
processual das sociedades civis de advogados, nos termos dos arts. 54 e 57 da Lei n.
8.906/94. Inocorrência de impetração contra lei em tese e de decadência, considerando que se
trata de writ preventivo. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.
2. A alteração promovida pelo art. 1º do Decreto n. 4.729/03 na redação do art. 201, § 5º, II, do
Decreto n. 3.048/99, possibilitando a incidência da alíquota da contribuição previdenciária a
cargo da empresa sobre o "adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício", não constitui alargamento da base de cálculo prevista
no art. 22, III, da Lei n. 8.212/91 nem criação ou majoração de tributo, não havendo que se
falar, portanto, em violação do art. 97 do CTN. Precedentes do STJ, deste TRF/1ª Região e dos
TRFs da 2ª e 3ª Regiões.
3. "Nada impede que, após a apuração do resultado do exercício, constate-se que tenha havido
lucro e seja afastada eventual cobrança sobre as parcelas adiantadas a título de participação
no lucro" (REsp 1224724/PR, STJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).
4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por maioria, dar provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 29/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator p/ acórdão
Numeração Única: 118884420044013400
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL 2004.34.00.011915-0/DF
Processo na Origem: 118884420044013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NEUROCLIN SC LTDA
ADVOGADO
: GEISA FELIX BARUFI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ADESÃO AO
PARCELAMENTO DA LEI 11.941/2009. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM MIL REAIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 20, § 4º, do CPC, os honorários devem ser fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, atendidos os critérios previstos nas alíneas do parágrafo 3º do mesmo artigo,
a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem assim a natureza
e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
2. Cuidando o caso de matéria exclusivamente de direito e tendo sido extinto o processo, em
razão da homologação da renúncia do autor ao direito sobre o qual se funda a ação, em razão
de sua adesão ao parcelamento de que trata a Lei 11.9412009, razoável a fixação da verba
honorária em R$ 1.000,00 (mil reais). Precedentes do TRF-ª Região.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0039504-91.2004.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 200434000486055
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA 1A REGIAO AJUFER E OUTROS(AS)
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF

764

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
EMENTA
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE PENDENTE. RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO
JULGADO PELO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC. EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E O DO ABONO
DE PERMANÊNCIA (CF/88, ART. 40, § 19), NÃO PODENDO SER AFASTADA PELO INTÉRPRETE OU POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. "A expressão 'equivalente' empregada no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988, não
pode ter sua exegese apenas na vertente matemática, de igualdade de valor, mas, numa
compreensão maior, deve manter sua equivalência jurídica. Se não incide o imposto de renda
sobre a contribuição previdenciária, tampouco deverá incidir sobre o abono de permanência,
estipulado para ser de valor equivalente ao da mencionada contribuição' [Precedente: AC
2008.37.00.007785-2/MA, Sétima Turma, rel. p/ acórdão do Desembargador. Federal Luciano
Tolentino Amaral, REPDJ de 22/02/2013, p. 470]" (EIAC 0034664-62.2009.4.01.3400/DF, TRF1,
Quarta Seção, Rel. Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes (Convocado), e-DJF1
11/10/2013).
2. "Não obstante a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.192.556 ('recurso
repetitivo'), r. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, julgado em 25/08/2010, as 7ª e 8ª
Turmas deste Tribunal têm entendimento divergente de inexigibilidade do imposto de renda
sobre o abono de permanência" (Ap 0035232-35.2010.4.01.3500/GO, TRF1, Oitava Turma,
Rel. Desembargador Federal Novély Vilanova, e-DJF1 29/11/2013, p. 683).
3. Acórdão de 13/11/2009, que negou provimento à apelação e à remessa oficial, mantido.
Determinado o encaminhamento dos autos à Presidência.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, manter o acórdão recorrido.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 52392720044013800
APELAÇÃO CÍVEL 2004.38.00.005318-6/MG
Processo na Origem: 200438000053186
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: ANGELA BICALHO LAGE E OUTROS
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO E OUTROS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO COM
VALORES RESTITUIDOS EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PLANILHAS APRESENTADAS
PELA FAZENDA NACIONAL. ÔNUS DO EXEQUENTE DE DEMONSTRAR QUE A COMPENSAÇÃO
É INDEVIDA. REEXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, § 7º, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR DESTOAR DA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, ALÉM DE VINCULATIVA, VEM SENDO ACATADA PELA TURMA E PELA 4ª SEÇÃO DO TRIBUNAL. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Reexame do mérito da controvérsia e modificação do julgado anterior, nos termos do art.
543-C, § 7º, II, do Código de Processo Civil, para adequá-lo à orientação vinculativa do
Superior Tribunal de Justiça, adotada pela Turma e pela 4ª Seção da Corte.
2. É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos
indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual (STJ, Súmula
nº 394.)
3. Invocada pela Fazenda Nacional compensação dos valores a serem repetidos com os
restituídos em declaração de ajuste anual, mediante apresentação de planilhas em Embargos
a Execução, cabe ao Exequente demonstrar que a compensação é indevida (REsp nº
1.298.407/DF, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, STJ, 1ª Seção, DJe 29/05/2012).
4. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500765

APELAÇÃO CÍVEL 2004.40.00.002505-4/PI
Processo na Origem: 25067020044014000
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: R SOUSA DISTRIBUIDORA LTDA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O termo inicial do prazo prescricional intercorrente é o término da suspensão do processo por um
ano, sendo desnecessária a intimação da exeqüente do despacho de arquivamento, nos termos da
Súmula 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".
2. Execução fiscal paralisada por mais de cinco anos, está consumada a prescrição intercorrente (Lei 6.830/1980, art. 40).
3. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental da União/exeqüente.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 31192220054013300
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL 2005.33.00.003120-0/BA
Processo na Origem: 200533000031200
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES
APELADA
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO (ART. 558 DO CPC).
AGRAVO REGIMENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 520, V, do CPC, que expressamente estabelece apenas o efeito
devolutivo ao recurso interposto da sentença que rejeitar liminarmente os embargos à execução ou os julgar improcedentes, a jurisprudência desta Corte, com fundamento no art. 558 do
CPC, admite, em casos excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo à apelação, com
fundamento na regra do art. 558 do CPC, nos casos em que do cumprimento da decisão puder
resultar lesão grave e de difícil reparação, e sendo relevante a fundamentação apresentada.
2. Comprovado nos autos por prova pericial que a embargante possui o crédito (PIS - Decretoslei 2.445/88 e 2.449/88), e reconhecido judicialmente o seu direito de compensá-lo, com
transito em julgado em 18/08/2004; bem assim que a embargante fez o registro contábil da
compensação, não obstante não a tenha informado nas DCTFs, tem-se que o crédito cobrado,
em princípio, não tem a liquidez e certeza necessárias para ser executado.
3. O periculum in mora também é evidente, tendo em vista a data marcada para a realização
de leilão dos bens penhorados
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0015011-25.2005.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.33.00.015019-0/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI/BA - 9A REGIAO
PROCURADOR
:
WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS
APELADO
:
JORGE RAMALHO OLIVEIRA PACHECO
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2. À ação ajuizada antes de 9/6/2005, aplica-se o prazo prescricional decenal. Caso dos
autos.
3. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.358.281/SP,
julgado em 23/4/2014 - acórdão não publicado), deve incidir contribuição previdenciária sobre
os adicionais de hora extra, noturno, de periculosidade e de insalubridade. Ressalva do entendimento da relatora.
4. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo das embargantes se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
5. Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
6. Embargos de declaração das autoras parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos
quanto à aplicação da prescrição decenal.
7. Embargos de declaração da Fazenda Nacional parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais de hora
extra, noturno, de periculosidade e de insalubridade.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
parcialmente os embargos de declaração das autoras e da Fazenda Nacional, com efeitos
modificativos, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 649420054013807
APELAÇÃO CÍVEL 2005.38.07.000063-6/MG
Processo na Origem: 649420054013807
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
- CRA/MG
PROCURADOR
: AMANDA ISTER NOGUEIRA RIBEIRO E OUTROS(AS)
APELADO
: CLEMENCIA ABERANILDE DOS REIS TEIXEIRA
EMENTA
TRIUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES
ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo
543-C do CPC (recursos repetitivos), decidiu ser inaplicável a disposição do art. 8º da Lei n.
12.514/11 às execuções fiscais ajuizadas antes de sua entrada em vigor (REsp 1404796/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção).
2. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2005.39.00.005026-5/PA
Processo na Origem: 200539000050265
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: CEMAZA - INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA
ADVOGADO
: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - IRPJ - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - BASE
DE CÁLCULO (IRPJ 8%): ART. 15, §1º, III, "A", LEI Nº 9.249/1995.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp "representativo da controvérsia" nº 1.116.399, r.
Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, reconheceu o direito ao pagamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com base nas alíquotas
de 8% (oito por cento) e de 12%, respectivamente, incidentes sobre a receita bruta auferida
pela prestação de serviços de laboratório de análise clínica, instituto de hematologia, clínica de
hemodiálise, de diagnóstico por imagem, traumatologia, fisioterapia, ortopedia e outros, mesmo
sem que tais contribuintes realizem internação de pacientes.

EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS. ANUIDADE. INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO POR RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 6.530/1978 NA
REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.795/2003. VALIDADE.
1. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em virtude do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
2. A partir do exercício de 2004 - em razão das alterações introduzidas pela Lei 10.795/2003 à
Lei 6.530/1978 -, há fundamento legal de validade para a cobrança de anuidades e multas
pelos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, desde que respeitados os limites máximos estabelecidos no § 1º do art. 16 da Lei 6.530/1978.
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0000386-74.2005.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.34.00.000364-2/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
SIEMENS LTDA
ADVOGADO
:
HAMILTON DIAS DE SOUZA E OUTROS(AS)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. AÇÃO CAUTELAR E PROCESSO PRINCIPAL JULGADOS CONJUNTAMENTE. PERDA
DE OBJETO NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as
contradições, obscuridades ou omissões, bem como corrigir eventuais erros materiais.
2. Erro material corrigido, de ofício, com a determinação de que se proceda à correção do
número da ação principal, sem efeitos modificativos.
3. Embargos de declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, corrigir
erro material de ofício, sem efeitos modificativos, e rejeitar os embargos de declaração da
Fazenda Nacional, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 13 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0017077-66.2005.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.34.00.017109-6/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
INTERJAPAN VEICULOS LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
LETICIA RANGEL SERRAO E OUTROS(AS)
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
OS MESMOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS.
AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO DECENAL. ADICIONAIS DE HORA
EXTRA, NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal ratificou o entendimento pela inconstitucionalidade da segunda
parte do art. 4º da LC 118/2005, porém, considerou-se válida a aplicação do novo prazo de
cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005 - após o decurso da vacatio legis
de 120 dias (STF, RE 566621/RS, rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de
11/10/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500766

766

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
2. "Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro
Meira, a 1ª Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos
tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15,
§ 1º, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a
perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício
fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo),
mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade,
ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem
requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a
internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que 'a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se
mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares''.
3. Proposta a ação depois da vigência da LC 118/2005, a prescrição é quinquenal.
4. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época da sua efetivação,
conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.164.452-MG, r. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª
Seção).
5. Apelação da autora provida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da autora.
Brasília, 26.07.2013
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2006.01.00.034127-3/BA
Processo na Origem: 9300120646
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: DARCILIO ALMEIDA DIAS
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO.
REDIRECIONAMENTO AOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE.
1. Se no curso da execução fiscal o executado falece e deixa bens, que, contudo, não foram
objeto de inventário, o processo deverá prosseguir contra os herdeiros, limitada a responsabilidade de cada sucessor ao montante do quinhão, do legado ou da meação (CTN, art.
131/II).
2. Embora não tenha sido possível intimar o executado da penhora efetivada e do início do
prazo para oposição de embargos, devido ao seu falecimento, não há óbice ao deferimento do
pedido de expedição de ofício para obtenção do valor atualizado das ações penhoradas,
mormente porque é imprescindível a avaliação dessas para o prosseguimento da execução
contra o sucessor.
3. Agravo da União/exeqüente provido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 56349320064013300
APELAÇÃO CÍVEL 2006.33.00.005637-3/BA
Processo na Origem: 56349320064013300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
: DILTON CONCEICAO VALANCUEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500767

1. A jurisprudência do STJ, firmada em julgamento de recurso submetido à sistemática do art.
543-C do CPC, é no sentido de que "à míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não
é a forma de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de benefício
previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que devem submeter-se a ação de
cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil" (REsp
1.350.804/PR). Precedentes do TRF/1ª Região no mesmo sentido.
2. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0007754-97.2006.4.01.3304
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.33.04.007760-9/BA
RELATORA

:

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
MOVEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 2º, § 3º, DA LEI 6.830/1980 SUSPENSÃO POR 180 DIAS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as
contradições, obscuridades ou omissões, bem como corrigir eventuais erros materiais.
2. Nos casos de créditos de natureza não tributária, deve ser considerado o disposto no art. 2º,
§ 3º, da Lei 6.830/1980, que prevê a suspensão do prazo prescricional por 180 dias a contar
da inscrição do débito em dívida ativa.
3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0004967-86.2006.4.01.3307
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2006.33.07.004968-0/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
CIMAPEL CIMENTO MAMONA E PELES LTDA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE VITORIA DA CONQUISTA - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONFISSÃO DE DÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174 DO CTN. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as
contradições, obscuridades ou omissões, bem como corrigir eventuais erros materiais.
2. Na ausência da data da entrega da declaração, como na hipótese dos autos em análise,
utiliza-se a data do vencimento mais recente como termo inicial da contagem do prazo prescricional. Precedentes do STJ.
3. Encontram-se prescritos os débitos tributários em questão, nos termos dos arts. 174 e 156,
V, do CTN. Mantida a extinção do crédito tributário diante da incidência da prescrição.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
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ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 135394320064013400
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL 2006.34.00.013677-7/DF
Processo na Origem: 200634000136777
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ADVOGADOS
: NILTON DA SILVA CORREIA E OUTROS(AS)
APELADA
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR
: CLAUDIUS FABIO CARAN BRITTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE
NEGATIVA. EXPEDIÇÃO DEFERIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Julgado prejudicado, com a prolação da sentença, o agravo regimental interposto de decisão
que garantiu a expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa, e não tendo
a União interposto recurso, ocorreu o trânsito em julgado do decisum.
2. É de se confirmar o provimento ora agravado por isso que se funda na decisão do agravo de
instrumento transitada em julgado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0017182-09.2006.4.01.3400
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.34.00.017355-2/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
DEUSDEDITH FERNANDES GOMES JUNIOR E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
ROSANA RIBEIRO JACOME E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O EXCESSO DA EXECUÇÃO. CRITÉRIO
EQUITATIVO. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO.
1. A condenação em valor superior ao quantificado pelo Embargado/Exequente não constitui,
na hipótese, julgamento ultra petita, uma vez que os cálculos apresentados no curso do
procedimento executivo ostentam caráter informativo até a decisão dos embargos, na qual o
magistrado, mediante prudente juízo, irá definir qual deles reflete o comando do título judicial
executado. Até lá, portanto, os valores alvitrados não vinculam a prestação jurisdicional, que
será entregue pautada no livre convencimento motivado do juiz (CPC, art. 131) (REsp
723.072/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2.2.2009 (REsp 1125630, rel.
ministro Denise Arruda, DJE de 1/12/2009).
2. Nos embargos à execução não há sentença condenatória, mas declaratória, se improcedentes, ou constitutiva negativa, se procedentes. Assim, os honorários advocatícios deverão
ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 3º, a, b e c; e § 4º, do CPC).
3. A base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios é o excesso de execução.
Precedente do STJ.
4. Apelação da Fazenda Nacional a que se dá parcial provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500768

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 22 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 203372020064013400
APELAÇÃO CÍVEL 0020337-20.2006.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 200634000205771
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: LETICIA REIS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ARTHUR OCTAVIO BELLENS PORTO MARCIAL E OUTROS(AS)
APELADA
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO-PNUD. CONVENÇÃO SOBRE PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DAS AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DAS NAÇÕES UNIDAS. ACORDO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE. JULGAMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.159.379/DF,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, decidiu que os prestadores de serviços técnicos especializados
contratados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) têm direito à
isenção de Imposto de Renda sobre a remuneração recebida. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.306.393/DF, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, publicado no DJe de 7.11.2012"
(AgRg no REsp 1.320.699/DF, STJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
15/02/2013).
2. No caso, a União (FN) não infirma o fato de que a remuneração cuja tributação é pretendida
decorreu da prestação de serviço técnico especializado, por tempo determinado, a organismo
internacional vinculado à Organização das Nações Unidas - ONU, circunstância que impõe a
inexigibilidade do imposto de renda.
3. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 33776520064013504
APELAÇÃO CÍVEL 2006.35.04.003377-7/GO
Processo na Origem: 33776520064013504
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI/GO - 5A REGIAO
PROCURADOR
: MANOEL PEREIRA DIAS JUNIOR E OUTRO(A)
APELADO
: ELY RODRIGUES DOS SANTOS
EMENTA
TRIUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES
ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo
543-C do CPC (recursos repetitivos), decidiu ser inaplicável a disposição do art. 8º da Lei n.
12.514/11 às execuções fiscais ajuizadas antes de sua entrada em vigor (REsp 1404796/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção).
2. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator

768

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007.01.00.012964-1/MG
Processo na Origem: 8801001410
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: ALAOR NAVARRO MORAES JUNIOR
AGRAVADO
: MANUFATURA DE CALCADOS SUNIR LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO LUIZ SILVEIRA
AGRAVADO
: JOSE NUNES
AGRAVADO
: WALDEMAR NUNES NAVAS
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. CONFIGURADA.
1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos
da citação da pessoa jurídica executada.
2. Agravo da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 276111620074010000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0027611-16.2007.4.01.0000/MG
Processo na Origem: 200238020008914
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
AGRAVANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADOS
: RAFAEL DE ANDRADE E OUTROS(AS)
ADVOGADOS
: JOSE MARCIO PEIXOTO E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR
TEMPO INFERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE RPV. MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. A prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação, conforme dispositivo de norma legal válida (Decreto nº 20.910/32, art. 1º) e jurisprudência consolidada na
Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não infirmada a concordância expressa quanto ao valor da execução e não comprovada
paralisação do feito principal por tempo superior a cinco anos sem manifestação dos Exequentes, não merece acolhida a pretensão da Agravante.
3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 122228820074010000
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007.01.00.012038-1/MG
Processo na Origem: 199838000102743
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
AGRAVANTE
: WALDIR MARTINS DA SILVEIRA - ESPOLIO
ADVOGADOS
: BRAZ MOREIRA HENRIQUES E OUTROS(AS)
AGRAVADA
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER

Numeração Única: 0000133-80.2006.4.01.3811
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.38.11.000133-6/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
DONISETE ALVES DE MOURA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada
de ofício (art. 219, § 5º, do CPC) - Súmula 409/STJ.
2. O arquivamento provisório requerido com base no art. 20 da Lei 10.522/2002 deve ser
interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4º, da LEF, de modo a estabelecer um
limite temporal para o desarquivamento das execuções e impedir a eternização do processo.
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 25 de abril de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0000407-32.2006.4.01.3815
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.38.15.000406-3/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
LUIZ FRANCISCO TADEU DA FONSECA
ADVOGADO
:
ADRIANO MARCIO DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§
DA LEF. LEI 11.051/2004. CARÁTER PROCESSUAL.
1. O art. 6º da Lei 11.051/2004 - que introduziu o § 4º ao art. 40 da LEF - versa sobre questão
de natureza eminentemente processual e aplica-se imediatamente aos processos em curso.
2. É desnecessária a intimação da parte exequente da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 4 de abril de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007.01.00.002647-2/MG
Processo na Origem: 200038000477790
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: MARCELO TEIXEIRA MARTINS FILHO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ROBERTO ARAUJO BRAGA E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO.
REDIRECIONAMENTO AOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO, LEGADO OU MEAÇÃO.
1. Se no curso da execução fiscal o executado falece e deixa bens, o processo deverá
prosseguir contra os herdeiros, limitada a responsabilidade de cada sucessor ao montante do
quinhão, do legado ou da meação (CTN, art. 131/II).
2. Agravo dos executados provido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500769
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3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0001214-96.2007.4.01.3304
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.001214-9/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
DROGAFARMA COMERCIAL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 2º, § 3º, DA LEI 6.830/1980 SUSPENSÃO POR 180 DIAS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as
contradições, obscuridades ou omissões, bem como corrigir eventuais erros materiais.
2. Nos casos de créditos de natureza não tributária, deve ser considerado o disposto no art. 2º,
§ 3º, da Lei 6.830/1980, que prevê a suspensão do prazo prescricional por 180 dias a contar
da inscrição do débito em dívida ativa.
3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0001806-43.2007.4.01.3304
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.33.04.001806-4/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
SAO LUIZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COFINS. PRESCRIÇÃO. CONFISSÃO DE DÉBITO
PELO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ERRO NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO FISCAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 40 E §§ DA LEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. As hipóteses de interrupção do prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário são
aquelas taxativamente previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN.
2. Nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição é interrompida por
qualquer ato do devedor que importe em reconhecimento do débito, como a confissão de dívida
e o parcelamento.
3. O prazo prescricional interrompido na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, volta
a fluir na data da exclusão do executado do programa de parcelamento.
4. Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional.
5. A ocorrência de irregularidade no procedimento executivo impede o reconhecimento da
prescrição intercorrente (Súmula 106 do STJ).

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO ACÓRDÃO: NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 557, § 1º, do CPC e nos arts. 296 e 297 do Regimento
Interno deste TRF-1ª Região, o agravo regimental somente é cabível de decisão monocrática,
configurando erro grosseiro a sua interposição contra acórdão.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 349936020074010000
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007.01.00.034918-2/BA
Processo na Origem: 199833000204441
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
AGRAVANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADA
: AVESMAR IMPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AGRAVADO
: RAIMUNDO BASTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GILDASIO RODRIGUES ALVES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE PEÇA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
(ART. 557 DO CPC). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Além das peças obrigatórias, o agravo deve ser instruído com as peças essenciais ao
deslinde da controvérsia.
2. Pretendendo a agravante a reforma da decisão que não admitiu seu recurso de apelação,
por entender cabível, no caso de extinção do processo em relação a um dos litigantes, o
agravo de instrumento, a discussão envolve a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
sendo imprescindível a comprovação da data da interposição do recurso de apelação, a qual
não foi trazida pela União.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 12019720074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0001201-97.2007.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 12019720074013304
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: 4M IND E COM DE CONF DISTRIB E REPRESENTACAO
LTDA ME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500770
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4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 40868420074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0004086-84.2007.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 200733040040864
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: COMERCIAL DE MIUDEZAS BARRETO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 61601420074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0006160-14.2007.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 200733040061600
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CRIACOES SUPERLEVE INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.

6. Apelação a que se dá provimento, para determinar o regular prosseguimento da ação
executiva na origem.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 36927720074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0003692-77.2007.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 200733040036922
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JONATHAS FELICIO MATOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 39603420074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0003960-34.2007.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 200733040039602
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NORTE SUL ELETRONICA E TELECOMUNICACAO LTDA
ME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500771
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2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5 - Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 77563320074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0007756-33.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 200733040077561
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AUTO PECAS GUANABARA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 85210420074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0008521-04.2007.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 200733040085212
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ZENNATTI E CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 62857920074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0006285-79.2007.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 200733040062856
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LACTO FRIO FARIAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 62874920074013304
APELAÇÃO CÍVEL 2007.33.04.006287-3/BA
Processo na Origem: 62874920074013304
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LETICIA CONFECCOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500772
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual não foi
dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC 2007.33.04.0002429/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de 25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 31038820074013400
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2007.34.00.003122-0/DF
Processo na Origem: 200734000031220
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MUNICIPIO DE MURITIBA - BA
PROCURADORA
: ISABELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM.
DIREITO À NÃO RETENÇÃO DE VALORES ASSEGURADO POR SENTENÇA. APELAÇÃO
RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO, PENDENTE DE JULGAMENTO. RETENÇÃO DE
VERBAS: DESCUMPRIMENTO DO DECISUM. IMPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Proferida sentença concessiva da segurança, impedindo o bloqueio de verbas do FPM do
Município para quitação de obrigações previdenciárias correntes, e recebido o recurso de
apelação da ora agravante apenas no efeito devolutivo, não poderia a União, sob a alegação
de adesão do impetrante ao parcelamento de que trata a Lei 12.810/2012, promover a retenção
de tais verbas, por configurar descumprimento à ordem judicial, porquanto o impetrante não
renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação.
2. Não merece reforma a decisão agravada que, nesse contexto fático, determina a devolução
dos valores indevidamente retidos pela União.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 300914920074013400
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL 2007.34.00.030229-2/DF
Processo na Origem: 200734000302292
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG SA
ADVOGADOS
: GUILHERME VON MULLER LESSA VERGUEIRO E OUTROS(AS)
APELADA
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER

1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 97907820074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0009790-78.2007.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 200733040097902
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CLEUSA GONCALVES LEITE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 99431420074013304
APELAÇÃO CÍVEL 0009943-14.2007.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 200733040099433
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: INDUSTRIA DE SABAO E VELAS BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500773
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA-UNESCO. CONVENÇÃO SOBRE PRIVILÉGIOS E
IMUNIDADES DAS AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DAS NAÇÕES UNIDAS. ACORDO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE. JULGAMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO.
APELAÇÃO PROVIDA.
1. "A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.159.379/DF,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, decidiu que os prestadores de serviços técnicos especializados
contratados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) têm direito à
isenção de Imposto de Renda sobre a remuneração recebida. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.306.393/DF, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, publicado no DJe de 7.11.2012"
(AgRg no REsp 1.320.699/DF, STJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
15/02/2013).
2. No caso, a União (FN) não infirma o fato de que a remuneração cuja tributação é pretendida
decorreu da prestação de serviço técnico especializado, por tempo determinado, à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, organismo
internacional vinculado à Organização das Nações Unidas - ONU, circunstância que impõe a
inexigibilidade do imposto de renda.
3. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 39981020074013801
APELAÇÃO CÍVEL 0003998-10.2007.4.01.3801/MG
Processo na Origem: 200738010042061
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA S/A
ADVOGADOS
: WEBERTE GIOVAN DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
APELADA
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DA DEDUÇÃO
DA CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. LEI
9.316/96, ART. 1º. JULGAMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. QUESTÃO SUBMETIDA AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO STF. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA.
1. "Não há ilegalidade da Lei 9.316/1996, haja vista que a inclusão do valor da contribuição
social sobre o lucro na sua própria base de cálculo, bem como na do imposto de renda, não
vulnera o conceito de renda constante do art. 43 do CTN (STJ, recurso repetitivo no REsp
1.113.159, relator ministro Luiz Fux, 1ª Seção, DJ de 25/11/2009)" (AMS 000670940.2010.4.01.3200/AM, TRF1, Oitava Turma, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso, e-DJF1 16/9/2011, p. 588).
2. "Sob o rito do art. 543-C/CPC, e do art. 543-B/CPC, o que confere aos precedentes a nota
da extraordinária eficácia, a mais do que muito aconselhar sua adoção aos casos análogos, e
a dispensar maiores digressões, a S1/STJ (REsp nº 1.113.159/AM) e o Pleno do STF (RE nº
582.525/SP), consignaram a legalidade e a constitucionalidade do art. 1º, caput e parágrafo
único, da Lei nº 9.316/96, restando abonada, pois, a não dedução do valor da CSLL das bases
de cálculo dela mesma e do IRPJ" (Ap 0015666-56.2003.4.01.3400/DF, TRF1, Sétima Turma,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, e-DJF1 25/04/2014, p. 702).
3. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA A QUALQUER TEMPO. HOMOLOGAÇÃO PELO RELATOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento do STF, adotado no julgamento do RE 669.367/RJ, na sistemática
do art. 543-B do CPC, ainda que proferida decisão de mérito, pode o impetrante desistir do
mandado de segurança, não se lhe aplicando a parte final do art. 267, § 4º, do CPC, que exige
o consentimento do réu.
2. À vista da disposição do art. 29, VII, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao Relator
homologar o pedido de desistência formulado pelo impetrante.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0031896-37.2007.4.01.3400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.34.00.032037-6/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
DOVER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADO
:
HUMBERTO BARRETO FILHO
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. DÉBITO PARCELADO. DIREITO RECONHECIDO. FRUIÇÃO ASSEGURADA. ARGUMENTOS DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRELIMINAR. OMISSÃO ANALISADA E AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DEMAIS VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.
1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as
contradições, obscuridades ou omissões, bem como para corrigir eventuais erros materiais.
2. Considerando que na execução de sentença o pedido é para que se reconheça a liquidez
dos créditos em questão, enquanto no mandado de segurança o pedido é para que se reconheça a extinção dos valores discutidos, não há que se falar em identidade de pedidos, na
espécie.
3. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
4. Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para
sanar a omissão quanto à alegada ocorrência de consumação à coisa julgada, litispendência
ou preclusão extraprocessual.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
parcialmente os embargos, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 442708520074013400
APELAÇÃO CÍVEL 0044270-85.2007.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 200734000446052
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: MARIA VALERIA VASCONCELOS PADRAO FREIRE
ADVOGADOS
: ARTHUR OCTAVIO BELLENS PORTO MARCIAL E OUTROS(AS)
APELADA
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500774
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APELAÇÃO CÍVEL 2007.38.09.001770-3/MG
Processo na Origem: 200738090017703
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS TUBULARES ARFREY LTDA
ADVOGADO
: DOROTEIA SIMONE MARTINS BUENO
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CONSUMADA.
1. A Lei 11.051/2004 que introduziu o § 4º ao art. 40 da Lei 6.830/80 tem aplicação imediata,
conforme jurisprudência do predominante no STJ.
2. O arquivamento provisório da execução fiscal de valor inferior a R$ 2.500,00 (MP n. 1.97363, art. 20, com sucessivas reedições até a Lei 10.522/2002) não implica em suspensão do
prazo para pronúncia da prescrição intercorrente. Assim como no caso de demora na localização do executado ou de bens penhoráveis, o objetivo é impedir a perpetuidade das
execuções na busca pela satisfação do crédito.
3. Execução fiscal paralisada por mais de cinco anos, está consumada a prescrição intercorrente (Lei 6.830/1980, art. 40).
4. Apelação da União/exeqüente desprovida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União/exeqüente.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2007.38.09.002722-8/MG
Processo na Origem: 200738090027228
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CHURRASCARIA TEIXEIRA DE VARGINHA LTDA
ADVOGADO
: CLAUBER ANTONIO CORREA CARDOSO
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CONSUMADA.
1. A Lei 11.051/2004 que introduziu o § 4º ao art. 40 da Lei 6.830/80 tem aplicação imediata,
conforme jurisprudência do predominante no STJ.
2. O arquivamento provisório da execução fiscal de valor inferior a R$ 2.500,00 (MP n. 1.97363, art. 20, com sucessivas reedições até a Lei 10.522/2002) não implica em suspensão do
prazo para pronúncia da prescrição intercorrente. Assim como no caso de demora na localização do executado ou de bens penhoráveis, o objetivo é impedir a perpetuidade das
execuções na busca pela satisfação do crédito.
3. Execução fiscal paralisada por mais de cinco anos, está consumada a prescrição intercorrente (Lei 6.830/1980, art. 40).
4. Apelação da União/exeqüente desprovida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União/exeqüente.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.01.00.017364-9/DF
Processo na Origem: 9000025346
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: TROPICO DESINGNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: SONIA REGINA CANALE MAZIERO E OUTROS(AS)
AG REGIMENTAL
: UNIÃO (PFN)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500775

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA.
1. Mantida a decisão de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o
levantamento de quantia depositada em ação cautelar conforme cálculo do contador judicial,
que goza de presunção de legitimidade.
2. Agravo regimental da União/executada desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 1º.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.01.00.031231-0/DF
Processo na Origem: 200334000359768
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: INVEST COMPANY INCORPORACOES
AGRAVADO
: ROGERIO PEREIRA TORRES
ADVOGADO
: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO.
NOME DO SÓCIO NÃO CONSTA NA CDA. POSSIBILIDADE.
1. É possível o redirecionamento da execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário da sociedade executada, quando há presunção de dissolução irregular desta, nos
termos da Súmula 435 do STJ, ainda que o nome do sócio não tenha constado na inicial e na
CDA e não tenha havido processo administrativo prévio.
2. Agravo da União/exeqüente provido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.01.00.040658-7/BA
Processo na Origem: 200333000273274
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: LUCIANA RAMOS TORRES E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO SÓCIO QUE NÃO CONSTOU NA CDA. ARGUIÇÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ.
1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do STJ).
2. Não tem legitimidade passiva para a execução o sócio que comprova que se retirou da
sociedade executada antes da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária e que
esta continuou suas atividades empresariais.
3. Se o nome do sócio não constou na CDA, incumbe à exeqüente o ônus de provar não
somente que esse exerceu a gerência da executada no momento da ocorrência dos fatos
geradores, mas a permanência desse na administração da empresa no momento da dissolução
irregular ou a atuação com excesso de poderes ou contra a lei ou o contrato social (CTN, art.
135/III),
4. Agravo da executada provido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo.
Brasília, 22/08/2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator

775

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.01.00.040370-8/BA
Processo na Origem: 200233000100581
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
AGRAVADO
: MOVIMENTOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
AGRAVADO
: LUIS BERNARDO GRAPPI
AGRAVADO
: NELIDA DELICIA GASPARUTTI DE GRAPPI
ADVOGADO
: FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao prover os
primeiros embargos de declaração para sanar omissão acerca da existência de dissolução
irregular da executada sem efeito infringente.
2. Embargos declaratórios não se destinam ao rejulgamento da matéria. Eventual erro de
julgamento deve ser reparado por meio de recurso próprio para a instância superior.
3. Embargos declaratórios da exeqüente/União desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do
voto do relator.
Brasília, 22/08/2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.01.00.054007-1/BA
Processo na Origem: 200833000034540
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADO
: DANIELA DE SOUSA SATURNINO BRAGA E OUTROS(AS)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
COMPETÊNCIA DO RELATOR. PARCELAMENTO DE DÉBITO EM EXECUÇÃO FISCAL.
1. Prejudicado o agravo de instrumento da exeqüente, o relator pode sim negar seguimento a
esse recurso, nos termos do art. 527/I do CPC, sendo manifestamente infundado o agravo
regimental da União por esse fundamento.
2. O prosseguimento da execução fiscal por decisão de 31.08.2010, por si só prejudicou o
agravo da exeqüente contra a antecipação de tutela/liminar para aresto/penhora de bens
indicados pela exeqüente no momento da citação. Além disso, agora se verifica, também, a
suspensão do processo em virtude do parcelamento.
3. Agravo regimental da União desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.01.00.068793-7/GO
Processo na Origem: 2006046968972
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MANOEL SOUZA BORGES
AGRAVADO
: CORINA FERREIRA BORGES
AGRAVADO
: JOAO VIEIRA BORGES
AGRAVADO
: LUIZ HILARIO NETO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES MENDES FERREIRA HILARIO
ADVOGADO
: SILVIO ARANTES DE OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500776

DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS. FIANÇA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA SEM PARTICIPAÇÃO DO FIADOR. EXTINÇÃO DA GARANTIA ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A renegociação da dívida pelo devedor principal com novos encargos, prazos e avalistas/fiadores, sem a anuência (ou qualquer participação) do fiador do primeiro contrato, configura novação, implicando extinção do contrato primitivo e da fiança que lhe era acessória (CC,
art. 360 e 364).
2. O fiador do contrato originário não tem legitimidade para a execução de dívida que foi objeto
de novação, com substituição dos garantes.
3. Agravo da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 0000641-45.2008.4.01.3200
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2008.32.00.000656-2/AM
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUFRAMA E OUTROS(AS)
PROCURADOR
:
EUGENIO DA SILVA SOUSA
APELADO
:
STECK DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRICA LTDA
ADVOGADO
:
CELSO RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUFRAMA. TAXA DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS. LEI 9.960/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as
contradições, obscuridades ou omissões, bem como corrigir eventuais erros materiais.
2. A Taxa de Serviços Administrativos, criada pela Lei 9.960/2000, foi declarada inconstitucional
pela
Corte
Especial
deste
Tribunal,
no
julgamento
da
INAMS
000563298.2007.4.01.3200/AM.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à
apelação da SUFRAMA e à remessa oficial.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 0015934-37.2008.4.01.3400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2008.34.00.016003-2/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO
ESPECIAL DE CARGOS DO DEPART DE POLICIA FEDERAL SINPECPF
ADVOGADO
:
FELIPE CARLOS SCHWINGEL E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
REPETITIVO JULGADO PELO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC.
ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A existência de julgado divergente do STJ, proferido na sistemática do art. 543-C do CPC,
não torna obrigatória a retratação por esta Corte. Inteligência do disposto nos §§ 7º e 8º do art.
543-C do CPC.
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2. A orientação firmada na Sétima e Oitava Turmas desta Corte, e confirmada por unanimidade
em recentes julgamentos da Quarta Seção, é de que o abono de permanência instituído pelo
§ 1º do art. 3º da EC 41/2003 - que acrescentou o § 19 ao art. 40, II, da CF - tem natureza
indenizatória e não configura acréscimo patrimonial, o que afasta a incidência do imposto de
renda.
3. Acórdão mantido. Os autos devem ser encaminhados à Presidência.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, em juízo
de retratação, manter o acórdão como proferido anteriormente, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 13 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 4592020084013504
APELAÇÃO CÍVEL 2008.35.04.000459-5/GO
Processo na Origem: 4592020084013504
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI/GO - 5A REGIAO
PROCURADOR
: MANOEL PEREIRA DIAS JUNIOR E OUTRO(A)
APELADO
: CESAR CAMILO DOMINGUES
EMENTA
TRIUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES
ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo
543-C do CPC (recursos repetitivos), decidiu ser inaplicável a disposição do art. 8º da Lei n.
12.514/11 às execuções fiscais ajuizadas antes de sua entrada em vigor (REsp 1404796/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção).
2. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22 /08 /2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator

único, da Lei nº 9.316/96, restando abonada, pois, a não dedução do valor da CSLL das bases
de cálculo dela mesma e do IRPJ" (Ap 0015666-56.2003.4.01.3400/DF, TRF1, Sétima Turma,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, e-DJF1 25/04/2014, p. 702).
3. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0030140-20.2008.4.01.3800(d)
APELAÇÃO CÍVEL 2008.38.00.031011-3/MG
Processo na Origem: 301402020084013800
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
SONIA MANCHESTER PEREIRA DE MELLO GONCALVES
ADVOGADO
:
ANTONIO DIVINO GONCALVES
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO E LEGITIMIDADE PASSIVA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. LEI
7.713/1988.
1. O ato coator impugnado neste mandado de segurança consiste na omissão da autoridade
coatora (Chefe da Seção de Inativos e Pensionistas da 4ª Região Militar) em simplesmente
comunicar o direito de isenção (reconhecido por junta médica oficial) ao órgão competente para
suspender a retenção do imposto de renda nos proventos da impetrante. Tem, portanto, legitimidade passiva. O Delegado da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte só teria
legitimidade se a impetrante tivesse discutindo a exigência do tributo (Súmula 59 do extinto
TFR cujo entendimento ainda prevalece na jurisprudência do STJ).
2. Comprovado por laudo de junta médica oficial que a impetrante é portadora de doença
especificada na Lei 7.713/1988, não há que se falar em necessidade de dilação probatória,
sendo adequado o mandado de segurança para o caso.
3. A impetrante é portadora de doença especificada na Lei 7.713/88, comprovada por parecer
emitido pela "Junta de Inspeção de Saúde da Guarnição de Belo Horizonte", o que lhe assegura o direito à isenção do imposto de renda
4. Apelação da União e remessa oficial (tida por interposta) desprovidas.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e à remessa oficial (tida
por interposta).
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.01.00.070820-0/MG
Processo na Origem: 200038030074710
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: NILTON NUNES MARTINS
ADVOGADO
: LIOPINO LOURENCO ARAUJO NETO E OUTROS(AS)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ.
1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve ocorrer no prazo de cinco anos
da citação da pessoa jurídica executada.
2. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência." (Súmula 106 do STJ).
3. Agravo da exeqüente/União provido.

Numeração Única: 21939420084013701
APELAÇÃO CÍVEL 0002193-94.2008.4.01.3701/MA
Processo na Origem: 200837010022263
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: AGROPECUARIA VALE DO MUTUM LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA
APELADA
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DA DEDUÇÃO
DA CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. LEI
9.316/96, ART. 1º. JULGAMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. QUESTÃO SUBMETIDA AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO STF. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA.
1. "Não há ilegalidade da Lei 9.316/1996, haja vista que a inclusão do valor da contribuição
social sobre o lucro na sua própria base de cálculo, bem como na do imposto de renda, não
vulnera o conceito de renda constante do art. 43 do CTN (STJ, recurso repetitivo no REsp
1.113.159, relator ministro Luiz Fux, 1ª Seção, DJ de 25/11/2009)" (AMS 000670940.2010.4.01.3200/AM, TRF1, Oitava Turma, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso, e-DJF1 16/9/2011, p. 588).
2. "Sob o rito do art. 543-C/CPC, e do art. 543-B/CPC, o que confere aos precedentes a nota
da extraordinária eficácia, a mais do que muito aconselhar sua adoção aos casos análogos, e
a dispensar maiores digressões, a S1/STJ (REsp nº 1.113.159/AM) e o Pleno do STF (RE nº
582.525/SP), consignaram a legalidade e a constitucionalidade do art. 1º, caput e parágrafo
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500777

777

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo da exeqüente/União.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.01.00.003364-0/RR
Processo na Origem: 200842000021779
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: ANDRE LUIS GALDINO E OUTROS(AS)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO SEM PODERES DE GERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Indevido o redirecionamento da execução fiscal para o sócio cotista sem poderes de gestão
na empresa executada e que dela se retirou, deixando-a em plena atividade.
2. Agravo regimental da exeqüente/União desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
relator.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.01.00.010359-1/MT
Processo na Origem: 200336000002764
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT E OUTRO(A)
ADVOGADO
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PUBLICAÇÃO DE
DECISÃO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO REQUERIDO. PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE.
1. A publicação de decisão na qual consta o nome de advogado diverso do indicado expressamente pela parte, entre vários constituídos, implica violação ao disposto no § 1º do art.
236 do CPC. Precedente: REsp 1.213.920/MT.
2. Deve ser deferido o pedido de devolução do prazo recursal.
3. Agravo dos executados provido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.01.00.019858-5/MG
Processo na Origem: 200638130004682
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: PROMINEX MINERACAO LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: DENIZE DE CASTRO PERDIGAO E OUTROS(AS)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCESSIVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O julgamento
contrário à pretensão da parte não configura omissão porque o juiz é livre para adotar os
fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.
2. Decidida a questão, sucessivos embargos declaratórios com fundamento em matérias não
arguidas no agravo regimental dos executados constituiu inovação recursal.
3. Embargos declaratórios dos executados desprovidos com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa em favor da exequente.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500778

ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios com aplicação de
multa.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.01.00.040248-0/BA
Processo na Origem: 200833000113706
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: JOSE LUIZ PEREIRA MATTOS
AGRAVADO
: ADILSON LUIZ SANTOS SOUZA
AGRAVADO
: ALFREDO FERNANDES RAMOS
AGRAVADO
: MARIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE CARLOS SCALDAFERRI
ADVOGADO
: CIRO CECCATTO E OUTROS(AS)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. IR SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS ANTES DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgado exeqüendo reconheceu a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre a
complementação de aposentadoria no período de janeiro/1989 a dezembro/1995.
2. Os depósitos efetuados pela entidade de previdência privada correspondem a todo IR retido,
inclusive referente a período superior ao da vigência da Lei 7.713/1988, descabendo, portanto,
o seu levantamento antes da liquidação do julgado.
3. Agravo de instrumento da União/executada provido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2009.01.00.050148-8/MG
Processo na Origem: 9600270376
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: FIBRA PAPELARIA E EDITORA GRAFICA LTDA
ADVOGADO
: CIRINO RAIMUNDO DO NASCIMENTO E OUTRO(A)
APELADO
: ILTON CONCEICAO DOS SANTOS
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CONSUMADA.
1. O termo inicial do prazo prescricional intercorrente é o término da suspensão do processo
por um ano, sendo desnecessária a intimação da exeqüente do despacho de arquivamento,
nos termos da Súmula 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".
2. Execução fiscal paralisada por mais de cinco anos, está consumada a prescrição intercorrente (Lei 6.830/1980, art. 40).
3. Apelação da União/exeqüente desprovida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União/exeqüente.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
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Numeração Única: 0001103-56.2009.4.01.3300(d)
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.33.00.001104-2/BA
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
EMMANUEL OLYMPIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
:
EBERTE DA CRUZ MENEZES
ADVOGADO
:
DANIEL MEDINA ATAIDE
ADVOGADO
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
1. Proposta a ação em 28.01.2009, depois da vigência da LC 118/2005, a prescrição é quinquenal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - RE 566.621, r. Ministra Ellen
Gracie, Plenário (repercussão geral).
2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, estão prescritas as prestações
anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação, independentemente da data em que o interessado passou a receber o benefício.
3. O autor postulou a repetição do indébito nos últimos dez anos, mas a prescrição é qüinqüenal, havendo, assim, a sucumbência recíproca (CPC, art. 21). Descabe verba honorária.
4. Apelação da ré provida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da ré.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 0012187-54.2009.4.01.3300
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.33.00.012192-0/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
PROCURADOR
:
EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APELADO
:
RC HIGIENIZACAO LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADE. MAJORAÇÃO
POR RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
2. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 14724120094013400
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2009.34.00.001474-2/DF
Processo na Origem: 14724120094013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTES
: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: LEONARDO NUNES MARQUES
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.01.00.066132-8/MG
Processo na Origem: 481000044570
RELATOR(A)
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
UNIÃO (PFN)
CRISTINA LUISA HEDLER
JOFRAMM AUTO PECAS LTDA
JOSE HUMBERTO MACHADO E OUTRO(A)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. COFINS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL: DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DESPACHO PROFERIDO ANTES
DA LEI COMPLEMENTAR 218/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PELA CITAÇÃO.
1. "A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco" (Súmula 436/STJ).
2. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação (Cofins) do período de
fevereiro a outubro/1995, declarado e não pago, o termo inicial do prazo prescricional é a data
da entrega da Declaração de Contribuições e Tributos Federais em 27.05.1996.
3. Proferido o despacho citatório antes da Lei Complementar 118/2005, a citação do executado
co-responsável em 17.04.2001 interrompeu o prazo prescricional antes de sua consumação.
4. Agravo de instrumento da União/exeqüente provido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo da União/exeqüente.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILAVONA DA SILVA REIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.01.00.065445-6/MA
Processo na Origem: 200837000011647
RELATOR(A)
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
PROCURADOR

:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
LOJAS GABRYELLA LTDA
AMANDA FERREIRA KOURY E OUTROS(AS)
UNIÃO
CRISTINA LUISA HEDLER

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICIDADE
DE CDA'S EM EXECUÇÕES FISCAIS DISTINTAS NÃO CONFIRMADA. PENHORA DE MESMO BEM EM MAIS DE UMA EXECUÇÃO.
1. A agravante/executada não comprovou de plano que as CDA's n. 31.2.06.001942-88 (Execução Fiscal n. 2008.37.00.001164-7) e 31.2.06.001000-54 (Execução Fiscal n.
2007.37.00.001788-4) têm por objeto a mesma dívida tributária. Embora a primeira dívida
esteja indicada na petição inicial, a execução fiscal não está acompanhada da respectiva
CDA.
2. Como esclareceu a agravada, o débito originariamente estava inscrito sob o nº
31.2.06.001000.54. A agravante pediu parcelamento de parte desse débito, enquanto discutia
a outra parte. Isso determinou o desmembramento da referida inscrição em outras duas:
31.2.06.001942-88 e 31.2.06.001941-05. Enquanto o débito constante da inscrição nº
31.2.06.001941-05 foi pago, o outro, constante da inscrição 31.2.06.001942-88 referente ao
parcelamento, não foi pago.
2. É admissível a efetivação de penhora de bem objeto de outro gravame, desde que seu valor
seja suficiente para garantir todos os débitos, caso em que deverá ser observada a ordem
cronológica das constrições.
3. Agravo regimental da agravante/executada desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500779
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EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. PIS - COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. O ministro Marco Aurélio, do STF, ao proferir seu voto no julgamento do RE 240785/MG cuja conclusão encontra-se suspensa em razão do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes
- deu provimento ao recurso por entender que a inclusão do ICMS, como faturamento, na base
de cálculo da COFINS configura violação ao art. 195, I, da CF.
3. A fundamentação utilizada para a não inclusão do ICMS na base da COFINS autoriza,
também, a exegese segundo a qual não deve ser aplicado na base de cálculo do PIS.
4. Apelação a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 13 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 110198720094013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 2009.36.00.011022-4/MT
Processo na Origem: 110198720094013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: RICARDO YASSUHIRO MAMOSE E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: PEDRO GARCIA TATIM E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 556/562
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 5428120094013801
APELAÇÃO CÍVEL 2009.38.01.000550-2/MG
Processo na Origem: 5428120094013801
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - CRF/MG
PROCURADOR
: HELIDA MARQUES ABREU SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: WALKIRIA DE SOUZA PEREIRA
EMENTA
TRIUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES
ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CARTA FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO ACOLHIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A discussão acerca da possibilidade de a fiança bancária suspender a exigibilidade do
crédito tributário deve ser objeto de análise pela Turma julgadora, quando da apreciação do
recurso de apelação interposto nos autos, porquanto a decisão agravada cuida apenas do
pedido de substituição da carta de fiança anteriormente apresentada por outra.
2. Tendo sido acolhido pelo magistrado a quo, com fundamento na jurisprudência desta Corte
e do STJ, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na sentença para suspender a
exigibilidade do crédito tributário em razão da apresentação da carta de fiança bancária pelos
autores, nos limites assegurados pelo Banco Fiador, não há óbice a que o pleito de substituição
da carta de fiança por outra seja deferido, nos mesmos termos anteriormente definidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2009.34.00.026228-2/DF
Processo na Origem: 257666020094013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADAS
: DE NADAI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA E OUTROS
ADVOGADOS
: THIAGO TABORDA SIMÕES E OUTROS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 22ª VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INEXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
3. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, a, b e c, da Lei 8.212/91.
4. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
5. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
6. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
7. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Apelação e remessa oficial providas em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0002050-92.2009.4.01.3500
APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.35.00.002101-3/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA
ADVOGADO
:
LUIZ AUGUSTO FILHO
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500780
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1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo
543-C do CPC (recursos repetitivos), decidiu ser inaplicável a disposição do art. 8º da Lei n.
12.514/11 às execuções fiscais ajuizadas antes de sua entrada em vigor (REsp 1404796/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção).
2. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0000354-55.2009.4.01.3812
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.38.12.000354-7/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADO
:
RICARDO ALVES MOREIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SETE
LAGOAS - MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO.
1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e em
qualquer grau de jurisdição.
2. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo das embargantes se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 74029220094013900
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2009.39.00.007406-3/PA
Processo na Origem: 74029220094013900
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - PA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS
A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO DA IMPETRANTE
NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA FN E REMESSA OFICIAL PROVIDAS EM PARTE.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500781

3. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de saláriomaternidade e férias. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, "a", "b" e "c", da Lei
8.212/91.
5. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
6. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
7. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
8. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Apelação da impetrante não provida.
10. Apelação da União Federal (FN) e remessa oficial providas em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação da impetrante e dar parcial
provimento à apelação da União Federal (FN) e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 2009.01.99.066763-3/MT
Processo na Origem: 202003
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: AGRO INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA
ADVOGADO
: GISELE RAQUEL ZULLI E OUTROS(AS)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ITR. AJUIZAMENTO DEPOIS DO
TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 174/CTN). PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, a notificação do contribuinte para o
pagamento constitui o crédito tributário, fluindo a partir daí o termo inicial do prazo prescricional
(REsp N. 919.425-PR, r. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma/STJ).
2. Está consumada a prescrição quinquenal prevista pelo art. 174 do CTN, porque transcorreu
mais de 5 anos entre a constituição do crédito pela notificação do lançamento em 21.10.1996,
e o ajuizamento da execução fiscal em 17.02.2003.
3. Apelação da União/exeqüente desprovida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União/exeqüente.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0005888-33.2010.4.01.0000/BA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
PUGA CIA LTDA
AGRAVADO
:
MANOEL PUGA LOPEZ
AGRAVADO
:
TOMAS PUGA LOPEZ
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR APÓS A LEI 11.382/2006: DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. O acórdão recorrido está divergente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.112.943 - MA, "recurso repetitivo"). Depois da Lei 11.382/2006, são desnecessárias
diligências prévias à "penhora on line".
2. Agravo de instrumento da exequente/União provido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
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AGRAVO DE INSTRUMENTO 0012505-09.2010.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 62086319994013300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: RONALDO SANTANA FRANCA
AGRAVADO
: TEREZINHA VIANA DE OLIVEIRA
DEFENSOR/S/ OAB
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRAVADO
: ANIEL NASCIMENTO ALMEIDA
AGRAVADO
: BETEL BAHIA ELETRONICA E ELETRICA LTDA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado relativamente ao deferimento da indisponibilidade de bens.
2. O julgamento contrário à pretensão da parte não configura omissão porque o juiz é livre para
adotar os fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.
3. Embargos declaratórios dos executados desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 50249520104013200
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0005024-95.2010.4.01.3200/AM
Processo na Origem: 50249520104013200
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO ESTADO DO
AMAZONAS
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - AM
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS
A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS EM PARTE.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
3. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de saláriomaternidade e férias. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, "a", "b" e "c", da Lei
8.212/91.
5. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
6. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
7. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
8. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Apelação do impetrante não provida.
10. Apelação da União Federal (FN) e remessa oficial providas em parte.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500782

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação do impetrante e dar parcial
provimento à apelação da União Federal (FN) e à remessa oficial
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 198277420104013300
APELAÇÃO CÍVEL 0019827-74.2010.4.01.3300/BA
Processo na Origem: 198277420104013300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: SINDICATO DA INDUSTRIA DE FIACAO E TECELAGEM NO
ESTADO
DA BAHIA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELADA
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DILIGÊNCIA NÃO
CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, ART. 284,
PARÁGRAFO ÚNICO). MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. "ATÉ QUE LEI VENHA A DISPOR A RESPEITO, INCUMBE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO PROCEDER AO REGISTRO DAS ENTIDADES SINDICAIS E ZELAR PELA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE" (STF, Súmula n. 677).
2. "Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho
e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical"
(RCL 4.990/PB, STF, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ 27/03/2009).
3. Hipótese em que o sindicato-autor foi intimado, em mais de uma oportunidade, para trazer
aos autos o comprovante de registro no Ministério do Trabalho e emprego, documento indispensável à comprovação de sua capacidade postulatória, mantendo-se, contudo, inerte.
4. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 48307420104013304
APELAÇÃO CÍVEL 0004830-74.2010.4.01.3304/BA
Processo na Origem: 48307420104013304
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: BRASFRUT - FRUTOS DO BRASIL LTDA
APELANTE
: MOTOPEL MOTOS E PECAS LTDA
APELANTE
: OLDESA OLEO DE DENDE LTDA
APELANTE
: HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
APELANTE
: SERRA GRANDE BEBIDAS LTDA
APELANTE
: ICOFORT AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APELADA
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DA DEDUÇÃO DA
CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. LEI 9.316/96,
ART. 1º. JULGAMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. QUESTÃO SUBMETIDA AO RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO STF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. "Não há ilegalidade da Lei 9.316/1996, haja vista que a inclusão do valor da contribuição
social sobre o lucro na sua própria base de cálculo, bem como na do imposto de renda, não
vulnera o conceito de renda constante do art. 43 do CTN (STJ, recurso repetitivo no REsp
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1.113.159, relator ministro Luiz Fux, 1ª Seção, DJ de 25/11/2009)" (AMS 000670940.2010.4.01.3200/AM, TRF1, Oitava Turma, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso, e-DJF1 16/9/2011, p. 588).
2. "Sob o rito do art. 543-C/CPC, e do art. 543-B/CPC, o que confere aos precedentes a nota
da extraordinária eficácia, a mais do que muito aconselhar sua adoção aos casos análogos, e
a dispensar maiores digressões, a S1/STJ (REsp nº 1.113.159/AM) e o Pleno do STF (RE nº
582.525/SP), consignaram a legalidade e a constitucionalidade do art. 1º, caput e parágrafo
único, da Lei nº 9.316/96, restando abonada, pois, a não dedução do valor da CSLL das bases
de cálculo dela mesma e do IRPJ" (Ap 0015666-56.2003.4.01.3400/DF, TRF1, Sétima Turma,
Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, e-DJF1 25/04/2014, p. 702).
3. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 35522920104013307
APELAÇÃO CÍVEL 0003552-29.2010.4.01.3307/BA
Processo na Origem: 35522920104013307
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NICANOR SOARES COELHO FILHO
ADVOGADOS
: KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA E OUTRO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR
INTERPOSTA, NÃO PROVIDAS.
1. Julgado procedente o pedido, e não ocorrendo as hipóteses de dispensa do duplo grau de
jurisdição obrigatório previstas no art. 475 do Código de Processo Civil, cabível sua aplicação
na espécie.
2. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
4. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
5. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
6. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0006415-67.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
CILMARA DO ROCIO MENDES LOURENCO
APELADO
:
MARIA CECILIA KASPERBAUER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500783

APELADO
:
MARCO ANTONIO KLEINOWSKI
APELADO
:
ELIAS GUIMARAES FONSECA
APELADO
:
SUEMEY WONG MA SHIH
APELADO
:
HUDSON DE AZEVEDO
APELADO
:
MARIA CARDOSO GOMES PRATES
APELADO
:
MARIA LIGIA ORSI NEVES CAMPOS
APELADO
:
RICARDO FERNANDES CONDE
ADVOGADO
:
MARCOS ANTONIO ZIN ROMANO
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - DF
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
PAGA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEDUÇÃO
DE VALORES.
1. "É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos
indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual" (Súmula
394/STJ).
2. Apelação da União/ré e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da União/ré e à remessa
oficial.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0007479-15.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
AGROVETERINARIA ESPLANADA LTDA
ADVOGADO
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADVOGADO
:
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE
ADVOGADO
:
LEANDRO DAROIT FEIL
ADVOGADO
:
LUIZA FONTOURA DA CUNHA
ADVOGADO
:
TALITHA DIZIOLOSZYNSKI BONATO
APELANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO.
1. Proposta a ação depois de 09.06.2005, a prescrição é quinquenal (RE 566.621, r. Ministra
Ellen Gracie, Plenário do STF).
2. Não incide a contribuição previdenciária sobre o salário nos primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente e terço constitucional de férias indenizadas/gozadas. Precedentes do STJ.
3. Incide a contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade (REsp 1.230.957 - RS,
"representativo da controvérsia", r. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção do STJ).
4. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre as férias gozadas (AgRg no
REsp 1.355.135 - RS, r. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma do STJ).
5. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época de sua efetivação,
vedada antes do trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, "representativo da controvérsia", r.
Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção do STJ). Juros moratórios mensais equivalentes à taxa
selic.
6. Remessa de ofício parcialmente provida. Apelações das partes desprovidas.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à remessa de ofício; e negou provimento às
apelações das partes.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0026136-05.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 261360520104013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: AGEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: TANIA REGINA PEREIRA E OUTRO(A)
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO DOS CRÉDITOS PELO VALOR PATRIMONIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. VERBA
HONORÁRIA.
1. "A União é legítima para responder solidariamente pelos valores dos títulos, bem como pelos
juros e correção monetária das obrigações, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei 4.156/62" - REsp
875.060-RS.
2. Credora do empréstimo compulsório instituído pela Lei 4.156/1961, a Eletrobrás evidentemente tem legitimidade solidária, com a União, para pagar diferenças de correção monetária
e de juros. É irrelevante que os respectivos índices tenham sido fixados por órgãos da União.
Correção monetária de obrigação de dinheiro independe de pedido e de previsão legal.
3. O prazo prescricional para cobrança de valores referentes ao empréstimo compulsório sobre
energia elétrica é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo o termo a
quo a data de ocorrência da lesão.
4. "Quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre os juros remuneratórios de
que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76, a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o
pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia
elétrica".
5. Relativamente à correção monetária sobre o valor principal, bem como dos juros remuneratórios "reflexos", "a prescrição teve início na data em que a Assembléia-Geral Extraordinária homologou a conversão a saber: a) 20/04/1988 - com a 72ª AGE - 1ª conversão; b)
26/04/1990 - com a 82ª AGE - 2ª conversão; e c) 30/06/2005 - com a 143ª AGE - 3ª conversão".
6. Assim, proposta a presente ação em 26.05.2010, postulando os créditos constituídos no
período 1987-1993, objeto da 143ª AGE (3ª conversão) realizada em 30.06.2005, não há que
se falar em prescrição quanto a esses créditos.
7. Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária
plena (integral), inclusive, entre a data do pagamento pelo contribuinte e 1º de janeiro do ano
seguinte (data da consolidação do crédito), adotando-se os índices fixados pelo STJ nos
mencionados precedentes. É indevida a correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembléia de homologação.
8. Sobre os valores apurados em liquidação de sentença devem incidir até o efetivo pagamento, correção monetária e juros moratórios a partir da citação: a) de 6% ao ano, até
11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916; b)
a partir da vigência do CC/2002, deve incidir a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o
índice a que se refere o dispositivo é a taxa SELIC.
9. "Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de
mercado, por expressa disposição legal (art. 4º da lei 7.181/83) e por configurar-se critério mais
objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho
da empresa. Legalidade do procedimento adotado pela Eletrobras reconhecida pela CVM".
10. É devido "o pagamento dessas diferenças à parte autora em dinheiro ou na forma de
participação acionária (ações preferenciais nominativas), a critério da ELETROBRÁS, tal qual
ocorreu em relação ao principal, nos termos do Decreto-lei 1.512/76".
11. Vencida solidariamente a União, a verba honorária é fixada consoante apreciação equitativa
do juiz, independentemente do valor da causa (CPC, art. 20, § 4º). São observados apenas "o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço" (alíneas do
§ 3º desse artigo). É inadmissível a fixação de verba honorária de forma diferente para a
Eletrobrás como querem as autora.

Numeração Única: 196370520104013400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0019637-05.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 196370520104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
: JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APELADO
: JULIO CESAR ANTONUCCI RODRIGUES
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 267/270
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8a Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0021877-64.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
:
SINDIBRAS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADVOGADO
:
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE
ADVOGADO
:
LEANDRO DAROIT FEIL
ADVOGADO
:
LUIZA FONTOURA DA CUNHA
ADVOGADO
:
TALITHA DIZIOLOSZYNSKI BONATO
ADVOGADO
:
DANIEL AGOSTINHO SOARES
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO.
1. Não incide a contribuição previdenciária sobre o salário nos primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente e terço constitucional de férias indenizadas/gozadas. Precedentes do STJ.
2. Incide a contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade (REsp 1.230.957 - RS,
"representativo da controvérsia", r. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção do STJ).
3. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre as férias gozadas (AgRg no
REsp 1.355.135 - RS, r. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma do STJ).
4. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época de sua efetivação,
vedada antes do trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, "representativo da controvérsia", r.
Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção do STJ).
5. Apelação da União e remessa de ofício parcialmente providas. Apelação do impetrante
desprovida.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da União e à remessa de ofício;
e negou provimento à apelação do impetrante.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500784
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12. Apelação da União e remessa oficial desprovidas. Apelação da autora e da Eletrobrás
parcialmente providas.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e à remessa oficial e deu
parcial provimento à apelação da Eletrobrás e da autora.
Brasília, 22.08.2014.
NOVELY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 282804920104013400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0028280-49.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 282804920104013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 8ª VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO
DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA
TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM PARTE DO PEDIDO QUE NÃO SEJA MÍNIMA. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
3. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de saláriomaternidade e férias. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, "a", "b" e "c", da Lei
8.212/91.
5. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
6. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
7. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
8. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Vencidos, reciprocamente, os litigantes em parte do pedido que não seja mínima, compensam-se as custas do processo e os honorários devidos aos respectivos advogados.
10. Apelações e remessa oficial providas em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0028608-76.2010.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
POLIEDRO INFORMATICA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
:
LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA
ADVOGADO
:
CECILIA ROLIM DE PONTES VIEIRA
ADVOGADO
:
RAFAEL HENRIQUE DE MELO LIMA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500785

ADVOGADO
:
RANULPHO MIGEL DE OLIVEIRA LIMA NETO
ADVOGADO
:
OLDAIR GERALDO GOMES
ADVOGADO
:
CLÁUDIO ARÊDES DA CUNHA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS.
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido relativamente à
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas consideradas indenizatórias.
2. O julgamento contrário à pretensão da parte não configura omissão porque o juiz é livre para
adotar os fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.
3. Embargos declaratórios da União desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 002888410.2010.4.01.3400/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO CIVIL
DE JOINVILLE
ADVOGADO
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
:
SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO CIVIL
DE JOINVILLE
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS.
ERRO MATERIAL SANADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO.
1. É vedada a inovação do pedido e da causa de pedir em embargos de declaração.
2. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo das embargantes se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
3. Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
4. Embargos de declaração do Sindicato parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
5. Embargos de declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, acolher
parcialmente os embargos de declaração do Sindicato, sem efeitos modificativos, e rejeitar os
embargos de declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 294011520104013400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0029401-15.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 294011520104013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: V-8 VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 22ª VARA - DF
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EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO
DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA
TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
3. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de saláriomaternidade e férias. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, "a", "b" e "c", da Lei
8.212/91.
5. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
6. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
7. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
8. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Apelações e remessa oficial providas em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELAÇÃO CÍVEL 0029466-10.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 294661020104013400

Numeração Única: 294679220104013400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0029467-92.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 294679220104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RAFAEL MORAES NOIVO
ADVOGADO
: LIVIA MARIA MARQUES MELO E OUTRO(A)
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 152-156
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8a Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0032869-84.2010.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 328698420104013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: ARIELTON DIAS DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: USINA MANDU SA
ADVOGADO
: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - DF
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO DOS CRÉDITOS PELO VALOR PATRIMONIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. "A União é legítima para responder solidariamente pelos valores dos títulos, bem como pelos
juros e correção monetária das obrigações, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei 4.156/62" - REsp
875.060-RS.
2. "Nas ações em que se pretende a repetição de indébito ou a compensação de tributos, os
comprovantes de recolhimento indevido da exação podem ser apresentados na execução do
julgado. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada" (AC 001805285.2010.4.01.3700-MA, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma deste Tribunal).
3. O prazo prescricional para cobrança de valores referentes ao empréstimo compulsório sobre
energia elétrica é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo o termo a
quo a data de ocorrência da lesão.
4. "Quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre os juros remuneratórios de
que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76, a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o
pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia
elétrica".
5. Relativamente à correção monetária sobre o valor principal, bem como dos juros remuneratórios "reflexos", "a prescrição teve início na data em que a Assembléia-Geral Extraordinária homologou a conversão a saber: a) 20/04/1988 - com a 72ª AGE - 1ª conversão; b)
26/04/1990 - com a 82ª AGE - 2ª conversão; e c) 30/06/2005 - com a 143ª AGE - 3ª conversão".

RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LEONARDO LINZMAYER NOIVO
ADVOGADO
: LIVIA MARIA MARQUES MELO E OUTROS(AS)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEGITIMIDADE
ATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O produtor rural tem legitimidade para postular a repetição do indébito da contribuição para
o FUNRURAL, sendo desnecessária a prova da retenção do tributo (AC 2010.36.00.003791-5MT, r. Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis, 8ª Turma do TRF/1ª Região).
2. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e do TRF/1ª Região: RE 596.177, RE
363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e AC
0004757-48.2010.4.01.3807-MG, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, r. Des. Federal
Souza Prudente, 8ª Turma).
4. Descabem verba honorária e reembolso de custas antecipadas em razão da sucumbência
recíproca (CPC, art. 21).
5. Apelação da União/ré parcialmente provida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500786
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0029415-87.2010.4.01.3500/GO (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE CONFECCOES DE
ROUPAS EM GERAL DE GOIANIA - SINROUPAS
ADVOGADO
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
:
RODRIGO OTAVIO ACCETE BELINTANI
ADVOGADO
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADVOGADO
:
MATHEUS PALMEIRA FIGUEIREDO
ADVOGADO
:
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESQUITA
ADVOGADO
:
BRUNO SCHETTINI DANTAS
ADVOGADO
:
LUIZ PIMENTA MARTINS
ADVOGADO
:
BRUNA CADIJA VIANA
APELANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO

6. Proposta a presente ação em 29.06.2010, postulando os créditos constituídos no período
1987-1993, objeto da 143ª AGE (3ª conversão) realizada em 30.06.2005, não há que se falar
em prescrição quanto a esses créditos.
7. Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária
plena (integral), inclusive, entre a data do pagamento pelo contribuinte e 1º de janeiro do ano
seguinte (data da consolidação do crédito), adotando-se os índices fixados pelo STJ nos
mencionados precedentes.
8. Descabe a correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano
anterior à conversão e a data da assembléia de homologação.
9. Definida pelo STJ a forma de correção monetária em recurso especial representativo de
controvérsia, não há que se falar em ofensa a "reserva de plenário" (corte especial), sob o
fundamento de que o acórdão "afastou a incidência" de dispositivo de lei federal (Súmula
Vinculante nº 10/STF). O que pretende a ré/Eletrobrás é que prevaleça o voto vencido do
Ministro Herman Benjamin no REsp 1.003.955.
10. Sobre os valores apurados em liquidação de sentença devem incidir até o efetivo pagamento, correção monetária e juros moratórios a partir da citação: a) de 6% ao ano, até
11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916; b)
a partir da vigência do CC/2002, deve incidir a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o
índice a que se refere o dispositivo é a taxa SELIC.
11. "Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de
mercado, por expressa disposição legal (art. 4º da lei 7.181/83) e por configurar-se critério mais
objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho
da empresa. Legalidade do procedimento adotado pela Eletrobras reconhecida pela CVM".
12. Apelações da União e da Eletrobrás e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações da União e da Eletrobrás e
à remessa oficial.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0028915-21.2010.4.01.3500/GO (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
A SOLUCAO - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA
APELANTE
:
SOLUCAO - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADVOGADO
:
RODRIGO OTAVIO ACCETE BELINTANI
ADVOGADO
:
MATHEUS PALMEIRA FIGUEIREDO
APELANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
1. Proposta a ação depois de 09.06.2005, a prescrição é quinquenal (RE 566.621-RS, r.
Ministra Ellen Gracie, Plenário do STF). Vício sanado.
2. É vedada a compensação do indébito tributário antes do trânsito em julgado da decisão
(REsp "repetitivo" 1.164.452-MG).
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado relativamente à inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas consideradas indenizatórias.
4. Embargos declaratórios da União parcialmente providos com efeito infringente.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos declaratórios da União
com efeito infringente.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500787

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS.
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido relativamente à
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas consideradas indenizatórias.
2. O julgamento contrário à pretensão da parte não configura omissão porque o juiz é livre para
adotar os fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.
3. Embargos declaratórios da União desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 299034220104013500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 002990342.2010.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 299034220104013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RONALDO CESAR SESTARI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 245/249
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 3668920104013503
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
2010.35.03.000139-0/GO
Processo na Origem: 3668920104013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: HILARIO MATIAS HENKES - ESPOLIO E OUTRO(A)
ADVOGADO
: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 152/155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 4647420104013503
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 2010.35.03.000160-6/GO
Processo na Origem: 4647420104013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ADERSON LEAO BARROS
ADVOGADO
: MURILO COUTO LACERDA E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 124/127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0034382-78.2010.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 343827820104013500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NOBORU YAMASHITA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: EVANDRO GARCIA DE LIMA
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
REC. ADESIVO
: NOBORU YAMASHITA E OUTROS(AS)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA
DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL).
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade relativamente à superação da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária instituída pelo art. 25 da Lei 8.212/1991 com
a edição da Lei 10.256/2001 e à inaplicabilidade da decisão proferida no RE 363.852.
2. O julgamento contrário à pretensão da parte não configura omissão porque o juiz é livre para
adotar os fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.
3. Embargos declaratórios da União/ré desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios.
Brasília, 08/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 77519120104013502
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0007751-91.2010.4.01.3502/GO
Processo na Origem: 77519120104013502
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CARLOS EDUARDO TUNES
ADVOGADO
: CHARLESMAN DA COSTA SILVANO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 176/180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 3434620104013503
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
2010.35.03.000131-1/GO
Processo na Origem: 3434620104013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: DIRCEU ANTONIO ZANCHI
ADVOGADO
: EMERSON JOSE DO COUTO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 112/118
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500788

788

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
8ª Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 8085520104013503
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0000808-55.2010.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 8085520104013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LUIZ CARLOS NEUMANN E OUTRO(A)
ADVOGADO
: MURILO COUTO LACERDA E OUTROS(AS)
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 133/136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 13056920104013503
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000130569.2010.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 13056920104013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOAO FELIPE GUERREIRO
ADVOGADO
: ARTUR DE CASTRO MEIRELLES FRANCA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 201/205
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500789

2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 22210620104013503
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000222106.2010.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 22210620104013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: DANILO COSTA CARVALHO
ADVOGADO
: LEONARDO MELO DO AMARAL E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 104/108
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08//2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 26723120104013503
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002672-31.2010.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 26723120104013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CLOVIS ANTONIO CESCA
ADVOGADO
: ALINE MENDONCA GERALDINO LEAO E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 82/85
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 28420320104013503
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0002842-03.2010.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 28420320104013503
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: FABIANO VIEIRA DOS SANTOS E OUTRO
ADVOGADOS
: VINÍCIUS FONSECA CAMPOS E OUTROS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIO VERDE - GO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS
TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
3. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
4. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
5. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 29122020104013503
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000291220.2010.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 29122020104013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: IVAN MOSCONI
ADVOGADO
: JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 241/245
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500790

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 30213420104013503
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0003021-34.2010.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 30213420104013503
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCÁ FILHO
APELADOS
: IRENE LEÃO BARROS E OUTRO
ADVOGADOS
: MURILO COUTO LACERDA E OUTRO
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIO VERDE - GO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. COMPENSAÇÃO
DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
4. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
5. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
6. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, a, b e c, da Lei 8.212/91.
7. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
8. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
9. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
10. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Apelação não provida.
12. Remessa oficial provida em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à
remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
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Numeração Única: 30967320104013503
APELAÇÃO CÍVEL 0003096-73.2010.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 30967320104013503
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO JUCÁ FILHO
APELADOS
: FRANCISCO JOSÉ ZALTRON E OUTRO
ADVOGADOS
: MURILO COUTO LACERDA E OUTROS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. COMPENSAÇÃO
DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR
INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Julgado procedente o pedido, e não ocorrendo as hipóteses de dispensa do duplo grau de
jurisdição obrigatório previstas no art. 475 do Código de Processo Civil, cabível sua aplicação
na espécie.
2. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
3. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
5. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
6. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
7. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, a, b e c, da Lei 8.212/91.
8. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
9. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
10. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
11. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 38909420104013503
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0003890-94.2010.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 38909420104013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOAO MANUEL DINIZ JUNQUEIRA
ADVOGADO
: RENATA FERREIRA SILVA WEIRING E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 247/251
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500791

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 0003105-35.2010.4.01.3600
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2010.36.00.002320-4/MT
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
CERGUEI RIJKOFF
ADVOGADO
:
CAMILA SILVA COIMBRA DE ABREU FERREIRA
LITISCONSORTE PASSIVO
:
MULTIGRAIN S/A
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - MT
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
3. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
4. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
5. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
6. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
7. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
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Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração Única: 111060920104013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 001110609.2010.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 111060920104013600

Numeração Única: 34231820104013600
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2010.36.00.002561-2/MT
Processo na Origem: 34231820104013600
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: PAULO YOSIAKI HASHIMOTO
APELADO
: ROBERTO HIROSHI HASHIMOTO
ADVOGADOS
: CAMILA SILVA COIMBRA DE ABREU FERREIRA E OUTRO
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - MT
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE
DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
3. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
4. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
5. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 59321920104013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 2010.36.00.004392-2/MT
Processo na Origem: 59321920104013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: NATASHA PREZA SACHETTI
ADVOGADO
: ROBSON AVILA SCARINCI E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 231/235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
8ª Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500792

RELATOR(A)

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI JUNIOR
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 246/253
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8a Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 120631020104013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 001206310.2010.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 120631020104013600
RELATOR(A)

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: CRISTIAN BOEING
ADVOGADO
: ROBSON PEREIRA SANTOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 150/154
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8a Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
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Numeração Única: 127421020104013600
APELAÇÃO CÍVEL 0012742-10.2010.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 127421020104013600
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTES
: OSMAR BRUNETTA E OUTROS
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI E OUTROS
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
3. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
4. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 ( data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 12094820104013602
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
2010.36.02.000614-4/MT
Processo na Origem: 12094820104013602
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 164-168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.

Numeração Única: 122199520104013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0012219-95.2010.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 122199520104013600
RELATOR(A)

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: DORIVAL AGULHON
ADVOGADO
: JOHNAN AMARAL TOLEDO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 174/178
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8a Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 123178020104013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 001231780.2010.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 123178020104013600
RELATOR(A)

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LAURA BATTISTI NARDES
ADVOGADO
: CAMILA SILVA COIMBRA DE ABREU FERREIRA E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 242/246
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500793
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Numeração Única: 22911120104013701
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 2010.37.01.000544-9/MA
Processo na Origem: 22911120104013701

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0002412-45.2010.4.01.3602/MT
Processo na Origem: 24124520104013602
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALCINDO JORGE SCHINOCA
ADVOGADO
: ARI BORBA DE OLIVEIRA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA
(FUNRURAL). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. O produtor rural tem legitimidade para postular a repetição do indébito da contribuição para
o FUNRURAL, sendo desnecessárias as provas da retenção do tributo e da qualidade de
produtor rural (AC 2010.36.00.003791-5-MT, r. Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis, 8ª Turma
do TRF/1ª Região).
2. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e do TRF/1ª Região: RE 596.177, RE
363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e AC
0004757-48.2010.4.01.3807-MG, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, r. Des. Federal
Souza Prudente, 8ª Turma).
4. Apelação da ré desprovida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 27017520104013602
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000270175.2010.4.01.3602/MT
Processo na Origem: 27017520104013602
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JULIANE MARIA SCHOENBERGER
ADVOGADO
: ANGELA MARIA RUBINI DO PRADO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 207/211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
8ª Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500794

RELATOR(A)

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANTIDIO PASQUAL SANDRI E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CLEO FELDKIRCHER E OUTRO(A)
REC. ADESIVO
: ANTIDIO PASQUAL SANDRI E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 181/185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 53423020104013701
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0005342-30.2010.4.01.3701/MA
Processo na Origem: 53423020104013701
RELATOR

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ONEIDE LUIZ BRUM FUCINA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: CLEO FELDKIRCHER E OUTRO(A)
REC. ADESIVO
: ONEIDE LUIZ BRUM FUCINA E OUTRO(A)
EMBARGANTES
: FAZENDA NACIONAL E AUTORES
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 223/227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. Os embargantes pretendem rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pelas partes, mas
apenas àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADE. MAJORAÇÃO
POR RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
2. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 80305320104013801
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000803053.2010.4.01.3801/MG
Processo na Origem: 80305320104013801
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LATICINIOS MADRE DE DEUS DE MINAS LTDA - ME
ADVOGADO
: IVANA LAUAR CLARET
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE JUIZ DE FORA - MG
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 168/171
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 42657120104013802
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000426571.2010.4.01.3802/MG
Processo na Origem: 42657120104013802
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: LAZARO ANCELMO DE SOUZA - ESPOLIO
ADVOGADO
: REYTON CLEY FREITAS LEAL
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERABA - MG
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 244/257
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

APELAÇÃO CÍVEL 0043817-49.2010.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 438174920104013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: CNH LATIN AMERICA LTDA
ADVOGADO
: OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONCA E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS-IMPORTAÇÃO
E COFINS-IMPORTAÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E
VALOR DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Embargos declaratórios de decisão de relator são recebidos como agravo regimental, conforme jurisprudência desta Corte.
2. Impetrado o mandado de segurança em 07.06.2010, a prescrição é quinquenal (RE 566.621,
Plenário).
3. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: "acrescido do
valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2º, III,
a, da CF, acrescido pela EC 33/01 (RE 559.937-RS - Plenário do STF).
4. Embargos declaratórios do impetrante conhecidos como agravo regimental. Agravos regimentais das partes desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 448974820104013800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0044897-48.2010.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 448974820104013800
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: LAZARO JANUARIO FILHO
ADVOGADO
: JULIANA RESENDE FERREIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 319/323
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
8ª Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0070985-26.2010.4.01.3800/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-CRA
PROCURADOR
:
MARCELO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS(AS)
APELADO
:
JOSE LINCOLN CAMPOLINA MAGALHAES
ADVOGADO
:
BRENO VENANCIO ROMANINI E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500795
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 63676320104013803
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000636763.2010.4.01.3803/MG
Processo na Origem: 63676320104013803
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FLAVIO ALVES VASCONCELOS
ADVOGADO
: FABYOLA MARIA COSTA NEVES E OUTRO(A)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE UBERLANDIA - MG
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 204/208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8a Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 121572820104013803
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0012157-28.2010.4.01.3803/MG
Processo na Origem: 121572820104013803
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: REGINALDO JUNQUEIRA REIS
ADVOGADO
: THAIS MARTINS FATURETO E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 144/148
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8a Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 48728420104013802
APELAÇÃO CÍVEL 0004872-84.2010.4.01.3802/MG
Processo na Origem: 48728420104013802
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: EDSON BARRETO MOUTINHO E OUTROS
ADVOGADOS
: GLAUBER DE FREITAS SILVA E OUTROS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS
CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. CUSTAS E
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM PARTE DO PEDIDO QUE
NÃO SEJA MÍNIMA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Julgado procedente o pedido, e não ocorrendo as hipóteses de dispensa do duplo grau de
jurisdição obrigatório previstas no art. 475 do Código de Processo Civil, cabível sua aplicação
na espécie.
2. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
3. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
5. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
6. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
7. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, a, b e c, da Lei 8.212/91.
8. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
9. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
10. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
11. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Vencidos, reciprocamente, os litigantes em parte do pedido que não seja mínima, compensam-se as custas do processo e os honorários devidos aos respectivos advogados.
13. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500796
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0001511-41.2010.4.01.3808/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
IVENS KLEBER CLAUDINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO REIS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS - MG
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0001943-60.2010.4.01.3808/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
GERMANO LOPES DE ARAUJO
ADVOGADO
:
PATRICIA PEREIRA DE SOUZA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS - MG
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
2. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 29404920104013806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002940-49.2010.4.01.3806/MG
Processo na Origem: 29404920104013806
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: NILSON GONCALVES FERREIRA
ADVOGADO
: DEYSE SUELLEM FELIPE AMARAL
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 148/152
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 14265520104013808
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000142655.2010.4.01.3808/MG
Processo na Origem: 14265520104013808
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ROBSON MOSCARDINI
ADVOGADO
: DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS MG
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 172/185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500797
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4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois
a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 17910920104013809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0001791-09.2010.4.01.3809/MG
Processo na Origem: 17910920104013809
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: MORVAN ALOYSIO ACAYABA DE REZENDE
ADVOGADO
: MORVAN ALOYSIO ACAYABA DE REZENDE
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 105/109
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 19444220104013809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0001944-42.2010.4.01.3809/MG
Processo na Origem: 19444220104013809
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: ROGERIO JUNQUEIRA DE CARVALHO E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: JOAO CARLOS DE PAIVA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 486/490
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500798

2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
8ª Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 19946820104013809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000199468.2010.4.01.3809/MG
Processo na Origem: 19946820104013809
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ROGERIO GOMES DE LIMA
ADVOGADO
: FRANZ WOLNEY BERNARDES LOPES
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE POUSO ALEGRE - MG
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 142/150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 20950820104013809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002095-08.2010.4.01.3809/MG
Processo na Origem: 20950820104013809
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: RONALDO NAIME
ADVOGADO
: EMERSON JADER FREITAS E ANDRADE
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 181/185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
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Numeração Única: 25280920104013810
APELAÇÃO CÍVEL 0002528-09.2010.4.01.3810/MG
Processo na Origem: 25280920104013810
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: LAÉRCIO REATTO FILHO
ADVOGADOS
: LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO E OUTROS
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. COMPENSAÇÃO
DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Não pode ser reconhecida a possibilidade de restituição dos valores recolhidos indevidamente porque o Mandado de Segurança não é ação de cobrança (STF, Súmula 269), cabendo ao Poder Judiciário, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis. Compete à via administrativa a
verificação da liquidez e certeza dos créditos a serem compensados.
2. "O Mandado de Segurança é remédio processual adequado à apreciação de pedido de
compensação tributária." (Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 213.)
3. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
4. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
6. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
7. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
8. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, "a", "b" e "c", da Lei 8.212/91.
9. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação da
existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do contribuinte.
10. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
11. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
12. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
13. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 26009320104013810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002600-93.2010.4.01.3810/MG
Processo na Origem: 26009320104013810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE FARIA
ADVOGADO
: AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 126/130

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 21809120104013809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002180-91.2010.4.01.3809/MG
Processo na Origem: 21809120104013809
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: ALEXANDRE DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: VINICIUS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 134/138
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 28469220104013809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002846-92.2010.4.01.3809/MG
Processo na Origem: 28469220104013809
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: JOSE CARLOS DOS REIS E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: RENATO CANDIDO PEREIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 213/217
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500799
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08 /2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 26060320104013810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002606-03.2010.4.01.3810/MG
Processo na Origem: 26060320104013810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: ISMEIA DOS SANTOS BARROSO
ADVOGADO
: NEWTON SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 101-105
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 26250920104013810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002625-09.2010.4.01.3810/MG
Processo na Origem: 26250920104013810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 127/131
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500800

2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 26380820104013810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002638-08.2010.4.01.3810/MG
Processo na Origem: 26380820104013810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: JOSE ACCACIO VILLELA
ADVOGADO
: AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 94/98
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
8ª Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 26441520104013810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002644-15.2010.4.01.3810/MG
Processo na Origem: 26441520104013810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: MADEUS BONIFACIO - ESPOLIO
ADVOGADO
: NEWTON SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 131/135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
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Numeração Única: 26935620104013810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000269356.2010.4.01.3810/MG
Processo na Origem: 26935620104013810
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BENEDITO PEREIRA DOS REIS
ADVOGADO
: SIMONE FONSECA RIBEIRO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE POUSO ALEGRE - MG
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 93/101
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Existência de contradição no julgado, considerando que o dispositivo não fez menção à
prescrição reconhecida na fundamentação.
2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
3. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
4. Embargos parcialmente acolhidos para correção da contradição.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 13615120104013811
APELAÇÃO CÍVEL 2010.38.11.000894-0/MG
Processo na Origem: 13615120104013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALPINÓPOLIS
ADVOGADOS
: ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS E OUTRO
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
2. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
3. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
4. Deferida a antecipação de tutela, tendo em vista a confirmação da sentença de procedência
nesta turma e a ausência de efeito suspensivo de eventuais recursos a serem interpostos.
5. Apelação provida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500801

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 18318220104013811
APELAÇÃO CÍVEL 2010.38.11.001208-0/MG
Processo na Origem: 18318220104013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: IRLEI SOARES DAS NEVES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA E OUTROS
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
3. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
4. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002433-73.2010.4.01.3811/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FRANCISCO JOSE AGUIAR PAIXAO
ADVOGADO
:
IGOR ALEXANDER MIRANDA CARVALHAES E OUTROS(AS)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
3. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
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TE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS EM PARTE.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
3. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de saláriomaternidade e férias. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, "a", "b" e "c", da Lei
8.212/91.
5. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
6. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
7. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
8. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Recurso adesivo não provido.
10. Apelação e remessa oficial providas em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso adesivo e dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004070-59.2010.4.01.3811/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ADEMIR DE ARAUJO COSTA
ADVOGADO
:
IGOR ALEXANDER MIRANDA CARVALHAES E OUTROS(AS)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação a que se dá parcial provimento.

4. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
5. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
6. Apelação a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 34123520104013811
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0003412-35.2010.4.01.3811/MG
Processo na Origem: 34123520104013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: JOAO BOSCO MARTINS DE ABREU
ADVOGADO
: OMAR LINCOLN MATOSO MARQUES E OUTROS(AS)
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 188/192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 38271820104013811
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0003827-18.2010.4.01.3811/MG
Processo na Origem: 38271820104013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADA
: RENOVADORA SEGURANÇA LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
REC. ADESIVO
: RENOVADORA SEGURANÇA LTDA
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE DIVINÓPOLIS - MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS
A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500802
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1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
3. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
5. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
6. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
7. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014(data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 74699620104013811
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0007469-96.2010.4.01.3811/MG
Processo na Origem: 74699620104013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ISMAR ARAÚJO COSTA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA E OUTRO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE DIVINÓPOLIS - MG
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
4. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
5. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
6. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
7. Não há razão para suspender a antecipação de tutela deferida, tendo em vista a confirmação
da sentença de procedência nesta turma e a ausência de efeito suspensivo de eventuais
recursos a serem interpostos.
8. Apelação e remessa oficial não providas.

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006781-37.2010.4.01.3811/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
MARIA CLARA CAETANO CARVALHO
ADVOGADO
:
MARCELO OSTERNACK AMARAL E OUTROS(AS)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
3. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
4. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
5. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
6. Apelação a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 69875120104013811
APELAÇÃO CÍVEL 0006987-51.2010.4.01.3811/MG
Processo na Origem: 69875120104013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: ANTONIO FRANCISCO NETO
ADVOGADOS
: ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTROS
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500803
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 76742820104013811
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0007674-28.2010.4.01.3811/MG
Processo na Origem: 76742820104013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANTONIO SOARES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA E OUTRO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE DIVINÓPOLIS - MG
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS
TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRESCIMOS LEGAIS. SELIC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
3. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
4. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
5. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. Não há razão para suspender a antecipação de tutela deferida, tendo em vista a confirmação
da sentença de procedência nesta turma e a ausência de efeito suspensivo de eventuais
recursos a serem interpostos.
7. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 77695820104013811
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0007769-58.2010.4.01.3811/MG
Processo na Origem: 77695820104013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANTONIO CARLOS
ADVOGADOS
: ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTROS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE DIVINÓPOLIS - MG
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500804

10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
4. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
5. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
6. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
7. Não há razão para suspender a antecipação de tutela deferida, tendo em vista a confirmação
da sentença de procedência nesta turma e a ausência de efeito suspensivo de eventuais
recursos a serem interpostos.
8. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 77790520104013811
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0007779-05.2010.4.01.3811/MG
Processo na Origem: 77790520104013811
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOSÉ TEOTONIO GONTIJO
ADVOGADOS
: ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE DIVINÓPOLIS - MG
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS
TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRESCIMOS LEGAIS. SELIC. CUSTAS. REEMBOLSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. REDUÇÃO INDEFERIDA. APELAÇÃO E
REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
3. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
4. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
5. Não há razão para suspender a antecipação de tutela deferida, tendo em vista a confirmação
da sentença de procedência nesta turma e a ausência de efeito suspensivo de eventuais
recursos a serem interpostos.
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6. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
7. As isenções previstas no art. 4º da Lei n. 9.289/96 e no art. 39 da Lei n. 6.830/80 não
impedem que a Fazenda Pública seja compelida ao reembolso das despesas adiantadas pela
parte vencedora quando isso ocorre.
8. Vencida a Fazenda Pública, os honorários de advogado devem ser fixados mediante apreciação
equitativa do juiz nos termos do art. 20, §3º, "a", "b" e "c" e §4º, do Código de Processo Civil.
9. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 77920420104013811
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0007792-04.2010.4.01.3811/MG
Processo na Origem: 77920420104013811
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CRISTIANO JOSE TEIXEIRA
ADVOGADO
: ALISON DONIZETE DO COUTO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 196/205
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007901-18.2010.4.01.3811/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
JOSE ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
:
SAULO RESENDE
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500805

4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007947-07.2010.4.01.3811/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CELSO IVAN FERREIRA
ADVOGADO
:
SAULO RESENDE E OUTRO(A)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0008201-77.2010.4.01.3811/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
JOSE JORGE DE MELO
ADVOGADO
:
SAULO RESENDE E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
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EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), ao fundamento de que
a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas pelo
produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -, bem
como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008204-32.2010.4.01.3811/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
MATEUS LOBATO DE CASTRO
ADVOGADO
:
SAULO RESENDE E OUTRO(A)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500806

Numeração Única: 21115020104013812
APELAÇÃO CÍVEL 0002111-50.2010.4.01.3812/MG
Processo na Origem: 21115020104013812
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTES
: CARLOS HUMBERTO JACOMINI E OUTROS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE REGO E OUTROS
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
3. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
4. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008981-32.2010.4.01.4000/PI
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
JANDIR BARCELLA
ADVOGADO
:
JAIME RICARDO RAUPP E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
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ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0008982-17.2010.4.01.4000/PI
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
CLACIR SECCO E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
JAIME RICARDO RAUPP E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PI
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois
a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. O percentual fixado a título de honorários advocatícios não é excessivo e obedece aos
critérios definidos pelo art. 20, § 4º, do CPC.
5. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005601-89.2010.4.01.4100/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
NELSON ARSENIO CARMINATI
ADVOGADO
:
CLEBER CORREA E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500807

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0011973-54.2010.4.01.4100/RO
Processo na Origem: 119735420104014100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO EX TERRITORIO
FEDERAL DE RONDONIA - RO
ADVOGADO
: ARQUILAU DE PAULA E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - RO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO
- PSS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SOBRE O VALOR PAGO EM CUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS. REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
1. Não incide a contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público sobre os juros
moratórios pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que abranja diferenças de verbas
de natureza exclusivamente salarial (REsp 1.239.203 - PR, "representativo da controvérsia",
Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção do STJ).
2. A retenção do PSS sobre o principal deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que deveriam ter sido pagos (regime de competência). Precedentes deste TRF1.
3. Apelação da União/ré e remessa de ofício desprovidas.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e à remessa de ofício.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0015445-63.2010.4.01.4100/RO
Processo na Origem: 154456320104014100
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADA
: IVEL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL PUGA E OUTROS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - RO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS
A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INEXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA
TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
3. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, "a", "b" e "c", da Lei
8.212/91.
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 21011220104014101
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002101-12.2010.4.01.4101/RO
Processo na Origem: 21011220104014101
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: DISTRIBOI INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE
CARNE BOVINA LTDA
ADVOGADO
: MARIO CESAR TORRES MENDES E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 196/199
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003507-68.2010.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
PEDRO ALCIDIR DELAVI
ADVOGADO
:
MARIO CESAR TORRES MENDES E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.

5. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
6. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
7. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
8. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Apelação e remessa oficial providas em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 11918220104014101
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
2010.41.01.000564-6/RO
Processo na Origem: 11918220104014101
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR
ADVOGADO
: DUCLER FOCHE CHAUVIN E OUTROS(AS)
LITISCONSORTE PASSIVO : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADVOGADO
: DANIELLA VITELBO APARICIO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE
JI-PARANA - RO
EMBARGANTES
: FAZENDA NACIONAL e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 293/298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGANTE QUE DEIXOU DE APELAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se conhece dos embargos de declaração se o embargante sequer interpôs recurso de
apelação. Precedentes.
2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
3. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
4. Embargos da parte que não apelou não conhecidos.
5. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração do SENAR e
rejeitar os embargos de declaração da União (FN).
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 20596020104014101
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 2010.41.01.001176-0/RO
Processo na Origem: 20596020104014101
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: GUSTAVO JOSE SARTOR
ADVOGADO
: MARIO CESAR TORRES MENDES E OUTRO(A)
APELADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADVOGADO
: DANIELLA VITELBO APARICIO E OUTROS(AS)
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 193/198
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500808
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2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fun
damentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 35458020104014101
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000354580.2010.4.01.4101/RO
Processo na Origem: 35458020104014101
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ROBERTO TISOTT
ADVOGADO
: MARIO CESAR TORRES MENDES E OUTRO(A)
APELADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADVOGADO
: ELIZIANE DE SOUZA CARVALHO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA
DE JI-PARANA - RO
EMBARGANTES
: FAZENDA NACIONAL e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 188/193
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGANTE QUE DEIXOU DE APELAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se conhece dos embargos de declaração se o embargante sequer interpôs recurso de
apelação. Precedentes.
2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
3. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
4. Embargos da parte que não apelou não conhecidos.
5. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração do SENAR e
rejeitar os embargos de declaração da União (FN).
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
REEXAME NECESSÁRIO N. 0003614-15.2010.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AUTOR
:
LOJAS TROPICAL E REFRIGERACAO LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA
RÉU
:
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUFRAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JI-PARANA - RO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500809

EMENTA
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TSA. SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA. LEI 9.960/2000. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. A Taxa de Serviços Administrativos, criada pela Lei 9.960/2000, foi declarada inconstitucional
pela
Corte
Especial
deste
Tribunal,
no
julgamento
da
INAMS
000563298.2007.4.01.3200/AM.
3. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 13 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
REEXAME NECESSÁRIO N. 0005676-28.2010.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AUTOR
:
MAZZUTTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
:
FABRICIO FERNANDES ANDRADE
RÉU
:
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUFRAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
REMETENTE
:
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA
DE JI-PARANA - RO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TSA. SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA. LEI 9.960/2000. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. A Taxa de Serviços Administrativos, criada pela Lei 9.960/2000, foi declarada inconstitucional
pela
Corte
Especial
deste
Tribunal,
no
julgamento
da
INAMS
000563298.2007.4.01.3200/AM.
3. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 13 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0003189-35.2011.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 219627919984013300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: LAURO JOSE SAMPAIO
ADVOGADO
: EDILENE COELHO REINEL
AGRAVADO
: EMBASER EMPRESA BAIANA DE SERVICOS DE CONST
CIVIL LTDA
AGRAVADO
: JOSE OLIVIERI SANTOS SILVA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE DECISÃO DO RELATOR. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DA GERÊNCIA APÓS FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos declaratórios de decisão de relator são recebidos como agravo regimental, conforme jurisprudência desta Corte.
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2. "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435/STJ).
3. Não se pode atribuir ao sócio-gerente a obrigação de pagar tributo devido pela sociedade
anteriormente à sua gestão, ainda que ele seja supostamente responsável pela dissolução
irregular da empresa. Precedentes do STJ.
4. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0021488-60.2011.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 186046720024013300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
: ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
: IND E COM DE BISCOITOS S JORGE LTDA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. INAPLICABILIDADE DA DISCIPLINA DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE
PERSONALIDADE.
1. Inexistindo comprovação de abuso da personalidade jurídica pelos sócios, não há que se
falar na sua desconsideração para o redirecionamento da execução fiscal.
2. A Súmula 435 do STJ e o art. 135/III do CTN não se aplicam às execuções fiscais ajuizadas
para a cobrança de débitos não tributários.
3. Agravo regimental do exequente/INMETRO desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0024406-37.2011.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 50558220054013300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: FABIO ALEXANDRE BATISTA SELIM ASFORA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RETIRADA DO SÓCIO ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A simples detenção de poderes de gerência no momento da ocorrência do fato gerador dos
débitos não autoriza o redirecionamento da execução fiscal para sócio que se retirou da
empresa antes de sua dissolução irregular. Precedentes do STJ.
2. "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" (Súmula 430/STJ).
3. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0026761-20.2011.4.01.0000/MG (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
RIBEIRO E FILHOS MOVEIS P ESCRIT E RESIDENCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500810

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA.
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR APÓS A LEI
11.382/2006. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que depois da Lei 11.382/2006 são
desnecessárias diligências prévias à "penhora on line" (REsp 1.112.943 - MA, r. Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial).
2. Agravo de instrumento da exequente/União provido para deferir a penhora eletrônica.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo da exequente/União.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0028967-07.2011.4.01.0000/MG (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
UNICA VEICULOS LTDA
AGRAVADO
:
ALOISIO SILVEIRA MOREIRA SOARES
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA.
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR APÓS A LEI
11.382/2006. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que depois da Lei 11.382/2006 são
desnecessárias diligências prévias à "penhora on line" (REsp 1.112.943 - MA, r. Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial).
2. Agravo de instrumento da exequente/União provido para deferir a penhora eletrônica.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo da exequente/União.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0033542-58.2011.4.01.0000/AC (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
MARIA JURANDIR PEREIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
:
ROBERTO DUARTE
ADVOGADO
:
ROBERTO DUARTE JUNIOR
ADVOGADO
:
MARCIA CRISTHINY COSTA BARBOSA
AGRAVADO
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITES.
1. Os valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de 40
salários mínimos (CPC, art. 649/X), caso em que é legítima a "penhora on line" do valor
excedente.
2. Agravo da executada desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo da executada.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0058485-42.2011.4.01.0000/MT (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
LOJAS AVENIDA LTDA
ADVOGADO
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADVOGADO
:
THIAGO TOLEDO ARAGÃO
AGRAVADO
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
1. Proferida a sentença no mandado de segurança, não persiste o interesse no julgamento do
recurso que está prejudicado.
2. Agravo regimental da impetrante prejudicado.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 007331695.2011.4.01.0000/MA
Processo Orig.: 0026235-11.2011.4.01.3700
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AGRAVANTE
:
CSA CONSULTORIA EM SISTEMAS ABERTOS LTDA
ADVOGADO
:
JOSE LEONILIO DE ALMEIDA NAVA ALVES
ADVOGADO
:
MARCO AURELIO BASTOS CAVALCANTI
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS. DIVERGÊNCIA DE VALORES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PLANO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. ART. 151 DO CTN. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.
1. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
2. Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0073721-34.2011.4.01.0000/BA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
LUCIANO ARGOLO NOBRE CUNHA
ADVOGADO
:
DANIELE BORGES LIMA
ADVOGADO
:
EMMANUEL MOTA PELLEGRINI FREITAS
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade de salário tem caráter absoluto, nos termos do artigo 649, IV, do CPC,
sendo, portanto, inadmissível a penhora de valores depositados em conta-corrente do devedor
destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria. Precedentes do STJ.
2. Agravo de instrumento da exeqüente/União desprovido.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500811

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0074648-97.2011.4.01.0000/DF
Processo na Origem: 346988120024013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: VIPLAN VIACAO PLANALTO LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA PENHORA
SOBRE O FATURAMENTO.
1. "Embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, são vedados atos judiciais que reduzam
o patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto for mantida essa condição" (CC
116.213-DF, r. Ministra Nancy Andrighi, 2ª Seção do STJ).
2. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0074776-20.2011.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO COOPERATIVA
DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
:
HENRIQUE FURQUIM PAIVA
AGRAVADO
:
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - CADE
PROCURADOR
:
MARIA ROSA G LOULA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA: DINHEIRO.
1. Tanto a lei das execuções fiscais (6.830/1980, art. 11/I) como o CPC, art. 655/I, estabelecem
na ordem de penhora preferencialmente o dinheiro. Entendimento firmado também pelo STJ
em "recurso repetitivo" REsp 1.184.765-PA, r. Ministro Luiz Fux, 1ª Seção).
2. Embora possível a nomeação de título de crédito que tenha cotação em bolsa, direitos e
ações (Lei 6.830/1980, art. 11/II e VII), ela somente se efetiva quando aceita pelo exequente,
o que não aconteceu. O processamento da execução pelo meio menos oneroso é no interesse
do credor. Precedentes.
3. Agravo de instrumento da executada desprovido.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0012157-57.2011.4.01.3200/AM (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO NAVAL
DE MANAUS
ADVOGADO
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
:
RODRIGO OTAVIO ACCETE
ADVOGADO
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADVOGADO
:
KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN
ADVOGADO
:
AMANDA GOUVEIA MOURA
ADVOGADO
:
SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA
APELADO
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
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EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
3. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
4. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
5. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
6. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
7. Apelação adesiva do autor a que se dá parcial provimento para majorar o valor arbitrado na
sentença a título de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, e dar parcial provimento ao
recurso adesivo do autor, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0007824-44.2011.4.01.3400/DF

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO.
1. Proposta a ação depois de 09.06.2005, a prescrição é quinquenal (RE 566.621, r. Ministra
Ellen Gracie, Plenário do STF).
2. Não incide a contribuição previdenciária sobre o salário nos primeiros 15 dias de afastamento por
doença ou acidente e terço constitucional de férias indenizadas/gozadas (REsp 1.230.957 - RS, "representativo da controvérsia", r. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção do STJ).
3. Incide a contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade (REsp 1.230.957 - RS,
"representativo da controvérsia", r. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção do STJ).
4. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre as férias gozadas (AgRg no
REsp 1.355.135 - RS, r. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma do STJ).
5. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época de sua efetivação,
vedada antes do trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, "representativo da controvérsia", r.
Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção do STJ).
6. Apelação da União e remessa de ofício parcialmente providas. Apelação do impetrante
desprovida.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da União e à remessa de ofício;
e negou provimento à apelação do impetrante.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0022028-05.2011.4.01.3300/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
:
TRANSQUIM TRANSPORTES QUIMICOS LTDA
ADVOGADO
:
LEONARDO NUNES CAMPOS
APELADO
:
OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 20, § 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO.
1. Extinta a execução fiscal, em razão da compensação administrativa anterior à inscrição em Dívida
Ativa, e, após a citação do devedor e apresentação de exceção de pré-executividade, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade.
2. Nas causas em que não houver condenação ou vencida a Fazenda Pública, os honorários
advocatícios deverão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 3º, a, b e c,
e § 4º, do CPC).
3. Apelação da executada a que se dá provimento, para majorar os honorários advocatícios.
4. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação da executada e negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003872-57.2011.4.01.3303/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
EUCLESIO ANTONIO MAGGIONI
ADVOGADO
:
ANDRE EDUARDO OLIVEIRA
REC. ADESIVO
:
EUCLESIO ANTONIO MAGGIONI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500812

RELATORA

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
NORMA ROMA CHAVES
ADVOGADO
:
ALEXANDRE OLTRAMARI E OUTROS(AS)
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA DECORRENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA. PARCELA ATRASADA RECEBIDA EM MONTANTE ÚNICO. TABELAS E ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS
DE MORA DEVIDOS EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO
INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. MAJORAÇÃO.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. O cálculo do imposto de renda sobre rendimentos pagos acumuladamente em razão de
sentença judicial trabalhista deve considerar as tabelas e alíquotas do momento próprio a que
se referem os rendimentos. (Recurso Repetitivo no REsp 1118429/SP).
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LISTISPENDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TRÍPLICE IDENTIDADE. POLÍTICA ECONÔMICA. DESONERAÇÃO DA
IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPI. MEDIDA PROVISÓRIA 540/2011. LIMITAÇÃO. FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. DECRETO 7.567/2011. ATO INFRALEGAL. MERCOSUL
E COOPERAÇÃO COM O MÉXICO. PAÍSES SIGNATÁRIOS. EXCLUSÃO DE PAÍSES INTEGRANTES DO GATT/47 E DA OMC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.
1. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
2. Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 13 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 9711020114013500
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0000971-10.2011.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 9711020114013500

3. Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial. (Recurso Repetitivo no REsp 1.227.133/SC).
4. Nas causas em que não houver condenação ou vencida a Fazenda Pública, os honorários
advocatícios deverão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 3º, a, b e c,
e § 4º, do CPC).
5. Apelação do autor a que se dá parcial provimento.
6. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento ao apelo do autor e negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0024459-03.2011.4.01.3400/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
:
BRASILIA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADVOGADO
:
ALEXANDRA ISABEL TRENTINI
ADVOGADO
:
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE
ADVOGADO
:
TATIANA ZUCONI VIANA
ADVOGADO
:
LEANDRO DAROIT FEIL
ADVOGADO
:
TALITHA DIZIOLOSZYNSKI BONATO
ADVOGADO
:
DANIEL AGOSTINHO SOARES
ADVOGADO
:
JULIANA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
:
FELIPE ALVES RIBEIRO DE SOUZA
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - DF
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS
INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. COMPENSAÇÃO.
1. Proposta a ação a partir de 09.06.2005, a prescrição é quinquenal (RE 566.621-RS, r.
Ministra Ellen Gracie, Plenário do STF).
2. Ilegítima a contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em dinheiro (RE 478.410
ED, r. Ministro Luiz Fux, Plenário do STF).
3. 13º salário. "É legitima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º" (Súmula 688
do STF).
4. A compensação será realizada de acordo com a legislação vigente na época de sua
efetivação, vedada antes do trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, "representativo da
controvérsia").
5. Apelações das partes e remessa de ofício parcialmente providas.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações e à remessa de ofício.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 006818357.2011.4.01.3400/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A
ADVOGADO
:
ALESSANDER DA MOTA MENDES E OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
:
CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500813

RELATOR

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: JOÃO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO MACHADO PAÇO E OUTROS
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - GO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS
TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
3. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
4. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
5. Apelações e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento às apelações e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
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REEXAME NECESSÁRIO N. 0052713-74.2011.4.01.3500/GO (d)

Numeração Única: 211489220114013500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 002114892.2011.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 211489220114013500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: JOSE STABILLE JUNIOR
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ FONSECA DIAS E OUTROS(AS)
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - GO
EMBARGANTES
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) E AUTOR
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 176/181
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. Os embargantes pretendem rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pelas partes, mas
apenas àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 381671420114013500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 003816714.2011.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 381671420114013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ROBSON CRISTIANO ROSSO
ADVOGADO
: MAURICIO BATISTA DE MELO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 109/112
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500814

RELATORA

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
RELATOR CONVOCADO
:
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
AUTOR
:
EUDES DE MELO E CIA LTDA
ADVOGADO
:
JADSON NEVES VIEIRA PACHECO
RÉU
:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
DO GOIAS - CRMV/GO
PROCURADOR
:
MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA. COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E AGROPECUÁRIOS. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO.
1. Nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 69.134/1971, com a redação dada pelo
Decreto 70.206/1972, estão obrigadas à inscrição nos quadros do Conselho Profissional de
Medicina Veterinária as empresas dedicadas à execução direta dos serviços específicos de
medicina veterinária, previstos nos arts. 5º e 6º da Lei 5.517/1968.
2. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do relator.
Brasília/DF, 11 de outubro de 2013.
Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto
Relator Convocado
Numeração Única: 10793020114013503
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000107930.2011.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 10793020114013503
RELATOR(A)

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: WALTER DIVINO CRUVINEL
ADVOGADO
: DJAN GOULART MORAIS E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 106/109
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 50103520114013505
APELAÇÃO CÍVEL 0005010-35.2011.4.01.3505/GO
Processo na Origem: 50103520114013505
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
GOIAS - CRMV/GO
PROCURADOR
: MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
APELADO
: URUACU LEILOES RURAIS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE GOIÁS. ANUIDADES. LEI N. 12.514/2011. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
146, III, CF. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A Lei nº 12.514/2011 não configura norma de direito tributário material, mas sim norma
processual, razão pela qual não se sujeita à regra do artigo 146, III, da Constituição Federal.
Precedentes do TRF/3ª Região e do TRF/5ª Região.
2. Por idêntica motivação, isto é, por se tratar de norma processual, sua aplicação é imediata,
o que esvazia a alegação recursal de que a Lei nº 12.514/2011 somente se aplica aos fatos
geradores futuros (Precedente do TRF da 3ª Região: AC 00095034920114036108, Relator
Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, e-DJF3 Judicial 1, Data: 09.01.2014). Ademais,
verifica-se que a Lei já estava em vigor quando do ajuizamento da ação.
3. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 16611820114013507
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000166118.2011.4.01.3507/GO
Processo na Origem: 16611820114013507
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RUBENS BOTELHO MARTINS VIEIRA NETO
ADVOGADO
: EDUARDO JAILTON PRADO NAVES E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREIRO DA ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E CIVEL DA COMARCA DE JATAI - GO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 139/147
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.

Numeração Única: 30270720114013503
APELAÇÃO CÍVEL 0003027-07.2011.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 30270720114013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SECAO DE GOIAS
PROCURADOR
: MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
APELADO
: FLAVIA RITA FERREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE GOIÁS. ANUIDADES. LEI N. 12.514/2011. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
146, III, CF. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A Lei nº 12.514/2011 não configura norma de direito tributário material, mas sim norma
processual, razão pela qual não se sujeita à regra do artigo 146, III, da Constituição Federal.
Precedentes do TRF/3ª Região e do TRF/5ª Região.
2. Por idêntica motivação, isto é, por se tratar de norma processual, sua aplicação é imediata,
o que esvazia a alegação recursal de que a Lei nº 12.514/2011 somente se aplica aos fatos
geradores futuros (Precedente do TRF da 3ª Região: AC 00095034920114036108, Relator
Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, e-DJF3 Judicial 1, Data: 09.01.2014). Ademais,
verifica-se que a Lei já estava em vigor quando do ajuizamento da ação.
3. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região -22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 30297420114013503
APELAÇÃO CÍVEL 0003029-74.2011.4.01.3503/GO
Processo na Origem: 30297420114013503
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SECAO DE GOIAS
PROCURADOR
: MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
APELADO
: MARCIA DE FREITAS MARTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE GOIÁS. ANUIDADES. LEI N. 12.514/2011. ART. 8º. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146, III, CF. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA. SÚMULA 452 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O art. 8º da Lei 12.514/2011, que dispõe que os Conselhos não executarão judicialmente
dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da
pessoa física ou jurídica inadimplente, não configura norma de direito tributário material, mas
sim norma processual, razão pela qual não se sujeita à regra do artigo 146, III, da Constituição
Federal. Precedentes do TRF/3ª Região e do TRF/5ª Região.
2. Por idêntica motivação, isto é, por se tratar de norma processual, sua aplicação é imediata,
o que esvazia a alegação recursal de que a Lei nº 12.514/2011 somente se aplica aos fatos
geradores futuros (Precedente do TRF da 3ª Região: AC 00095034920114036108, Relator
Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, e-DJF3 Judicial 1, Data: 09.01.2014). Ademais,
verifica-se que a Lei já estava em vigor quando do ajuizamento da ação.
3. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
4. Apelação a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500815
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ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
a
8 Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005102-07.2011.4.01.3507/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
NELVO FRIES E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
LAURIANA COPETTI DO AMARAL E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0005187-90.2011.4.01.3507/GO
Processo na Origem: 51879020114013507
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: HANDEL CORTES GONCALVES
ADVOGADO
: LORENA FERREIRA BARBOSA RAGAGNIN E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e do TRF/1ª Região: RE 596.177, RE
363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e AC
0004757-48.2010.4.01.3807-MG, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma.
2. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, r. Des. Federal
Souza Prudente, 8ª Turma).
3. Apelação da União/ré e à "remessa de ofício" desprovidas.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa de ofício.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500816

Numeração Única: 52225020114013507
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000522250.2011.4.01.3507/GO
Processo na Origem: 52225020114013507
RELATOR(A)

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANA CRISTINA TOMBINI DE MORAES
ADVOGADO
: EDUARDO JAILTON PRADO NAVES E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO DE DIREIRO DA ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E CIVEL DA COMARCA DE JATAI - GO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 96/99
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0015428-38.2011.4.01.3600/MT (d)
RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REMETENTE

:
:
:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
UNIÃO (PFN)
CRISTINA LUISA HEDLER
CUIABA SIGN E SERIGRAFIAS LTDA
CHARLES DA SILVA RIBEIRO
OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO
ELIZANGELA ABIGAIL SOCIO RIBEIRO
LOUISE BENFICA DA CAMARA PINTO
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS.
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido relativamente à
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas consideradas indenizatórias.
2. O julgamento contrário à pretensão da parte não configura omissão porque o juiz é livre para
adotar os fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.
3. Embargos declaratórios da União desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
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Numeração Única: 171129520114013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 001711295.2011.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 171129520114013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ILDO MIGUEL MALDANER
ADVOGADO
: HORACIO GUAGLIARIELLO FILHO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 160/164
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 25662320114013701
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0002566-23.2011.4.01.3701/MA
Processo na Origem: 25662320114013701
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: COMARIVE MÁQUINAS AGRÍCOLAS MARANHÃO LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ - MA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. REMESSA OFICIAL PROVIDA EM
PARTE.
1. "O Mandado de Segurança é remédio processual adequado à apreciação de pedido de
compensação tributária." (Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 213.)
2. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
3. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
4. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
5. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de saláriomaternidade e férias. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500817

6. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, "a", "b" e "c", da Lei
8.212/91.
7. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
8. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
9. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
10. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Apelações não providas.
12. Remessa oficial provida em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento às apelações e dar parcial provimento à
remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015811-95.2011.4.01.3800/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA/MG
PROCURADOR
:
MARCELO DIONISIO DE SOUZA
APELADO
:
GUILHERME DE CASTRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADE. MAJORAÇÃO
POR RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
2. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 295685920114013800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0029568-59.2011.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 295685920114013800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: MARCOS TEIXEIRA E OUTROS
ADVOGADOS
: HUGO SOARES PORTO FONSECA E OUTROS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - MG
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. AGRAVO RETIDO, APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDOS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
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2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. O percentual fixado a título de honorários advocatícios não é excessivo e obedece aos
critérios definidos pelo art. 20, § 4º, do CPC.
4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005403-39.2011.4.01.3802/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
DILSON MARCELO FERREIRA
ADVOGADO
:
SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. O percentual fixado a título de honorários advocatícios não é excessivo e obedece aos
critérios definidos pelo art. 20, § 4º, do CPC.
4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
REEXAME NECESSÁRIO N. 0008824-34.2011.4.01.3803/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AUTOR
:
TEREZINHA DE SOUZA CUNHA
ADVOGADO
:
TEREZINHA DE SOUZA CUNHA
RÉU
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG

2. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
4. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
5. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
6. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
7. Não há razão para suspender a antecipação de tutela deferida, tendo em vista a confirmação
da sentença de procedência nesta turma e a ausência de efeito suspensivo de eventuais
recursos a serem interpostos.
8. Agravo retido, apelação e remessa oficial não providos.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo retido, à apelação e à remessa
oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 650047920114013800
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0065004-79.2011.4.01.3800/MG
Processo na Origem: 650047920114013800
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SINDILEQ - SINDICATO DOS LOCADORES DE EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E FERRAMENTAS DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA E OUTROS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 18ª VARA - MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INEXIGIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA
OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
2. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005392-10.2011.4.01.3802/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
JOAO ANGELO GUIDI
ADVOGADO
:
SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500818
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EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. CONHECIDO. REQUERIMENTO
DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA. VERBA DECORRENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA.
PARCELA ATRASADA RECEBIDA EM MONTANTE ÚNICO. TABELAS E ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA DEVIDOS EM RAZÃO DE
DECISÃO JUDICIAL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Agravo retido conhecido em razão do efeito translativo da remessa necessária, em que
submete ao Tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo de origem.
2. A assistência judiciária integral e gratuita e a ampla defesa estão previstas no art. 5º, LV e
LXXIV, da Constituição Federal. A Lei 1.060/1950, por sua vez, assegura à parte o direito de
requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita a qualquer tempo.
3. No que concerne à concessão do benefício às pessoas físicas, a teor do contido na Lei
1.060/1950, art. 4º, o deferimento da assistência judiciária não está condicionado à prova do
estado de pobreza do requerente, e basta, para tanto, a mera afirmação desse estado, ressalvada prova em contrário.
4. O cálculo do imposto de renda sobre rendimentos pagos acumuladamente em razão de
sentença judicial trabalhista deve considerar as tabelas e alíquotas do momento próprio a que
se referem os rendimentos. (Recurso Repetitivo no REsp 1118429/SP).
5. Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial. (Recurso Repetitivo no REsp 1.227.133/SC).
6. Agravo retido e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo retido e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004647-03.2011.4.01.3811/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ANTONIO JOSE RESENDE ASSUNCAO
ADVOGADO
:
SAULO RESENDE E OUTROS(AS)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500819

Numeração Única: 45551920114013813
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0004555-19.2011.4.01.3813/MG
Processo na Origem: 45551920114013813
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTES
: DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A E OUTROS
ADVOGADOS
: VINICIUS MATTOS FELICIO E OUTROS
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE GOVERNADOR VALADARES - MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRIMEIROS
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INEXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Não pode ser reconhecida a possibilidade de restituição dos valores recolhidos indevidamente porque o Mandado de Segurança não é ação de cobrança (STF, Súmula 269),
cabendo ao Poder Judiciário, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis.
Compete à via administrativa a verificação da liquidez e certeza dos créditos a serem compensados.
2. "O Mandado de Segurança é remédio processual adequado à apreciação de pedido de
compensação tributária." (Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 213.)
3. Incabível a aplicação do prazo de decadência previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 a
Mandado de Segurança preventivo.
4. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço de
férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
5. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de saláriomaternidade e férias. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
6. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
7. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, "a", "b" e "c", da Lei
8.212/91.
8. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
9. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
10. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
11. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Apelações e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento às apelações e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0004707-88.2011.4.01.4000/PI
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
HERIBERTO LINDON GERHARDT
ADVOGADO
:
ERLON FERNANDO CENI DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - PI
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001.
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1. O art. 8º da Lei 12.514/2011, que dispõe que os Conselhos não executarão judicialmente
dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da
pessoa física ou jurídica inadimplente, não configura norma de direito tributário material, mas
sim norma processual, razão pela qual não se sujeita à regra do artigo 146, III, da Constituição
Federal. Precedentes do TRF/3ª Região e do TRF/5ª Região.
2. Por idêntica motivação, isto é, por se tratar de norma processual, sua aplicação é imediata,
o que esvazia a alegação recursal de que a Lei nº 12.514/2011 somente se aplica aos fatos
geradores futuros (Precedente do TRF da 3ª Região: AC 00095034920114036108, Relator
Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, e-DJF3 Judicial 1, Data: 09.01.2014). Ademais,
verifica-se que a Lei já estava em vigor quando do ajuizamento da ação.
3. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0004029-11.2012.4.01.0000/MG (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
JULICAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
:
RODRIGO FREITAS DE NATALE
ADVOGADO
:
PATRICIA MADRID BALDASSARE
ADVOGADO
:
KAREN RINDEIKA SEOLIN
ADVOGADO
:
CERES PRISCYLLA DE SIMOES MIRANDA
ADVOGADO
:
FLAVIA FERREIRA AZARIAS
AGRAVADO
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DO CREDOR. ORDEM PREFERÊNCIA: DINHEIRO.
1. Tanto a lei das execuções fiscais (6.830/1980, art. 11/I) como o CPC, art. 655/I, estabelecem
na ordem de penhora preferencialmente o dinheiro. Entendimento firmado também pelo STJ
em "recurso repetitivo" REsp 1.184.765-PA, r. Ministro Luiz Fux, 1ª Seção).
2. Embora possível a nomeação de título de crédito que tenha cotação em bolsa, direitos e
ações (Lei 6.830/1980, art. 11/II e VII), ela somente se efetiva quando aceita pelo exequente,
o que não aconteceu. O processamento da execução pelo meio menos oneroso é no interesse
do credor. Precedentes.
3. Agravo de instrumento da executada desprovido.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0006178-77.2012.4.01.0000/BA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL DO DEVEDOR.
1. Comprovado, na execução, fiscal o esgotamento de diligências para a localização de bens
penhoráveis do devedor, cabível a indisponibilidade prevista no art. 185-A do CTN. Precedentes do STJ.
2. Agravo de instrumento da exequente/União provido.

1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 4743920114014100
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
REEXAME
NECESSÁRIO
000047439.2011.4.01.4100/RO
Processo na Origem: 4743920114014100
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
AUTOR
: ANTONIO CESARA SILVEIRA
ADVOGADO
: RODOLFO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 174/178
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
8ª Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 96858120114014300
APELAÇÃO CÍVEL 0009685-81.2011.4.01.4300/TO
Processo na Origem: 96858120114014300
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE
GOIAS-CRMV-GO
PROCURADOR
: MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
APELADO
: ELSON PEREIRA BUENO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE GOIÁS. ANUIDADES. LEI N. 12.514/2011. ART. 8º. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146, III, CF. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA. SÚMULA 452 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500820
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN JUD. VERBAS ALIMENTARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA.
1. O bloqueio dos valores depositados em contas bancárias do executado não pode atingir
verbas de natureza alimentícia - art. 649, IV, do CPC.
2. O caráter alimentar dos valores depositados em contas do executado deve ser comprovado
por meio de documentos hábeis carreados aos autos.
3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.
Brasília/DF, 18 de outubro de 2013.
Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto
Relator convocado
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0056309-56.2012.4.01.0000/GO (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
ADVOGADO
:
ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
:
ANTONIO LUIS DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
:
JULIANA TEIXEIRA
ADVOGADO
:
LÚCIA MARIA RIBEIRO BARROS
ADVOGADO
:
RODRIGO LOURENÇO DA SILVA
ADVOGADO
:
RUSSELE RIBEIRO BARROS
ADVOGADO
:
PATRICIA LIMONGI PINTO COELHO
AGRAVADO
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
1. Proferida a sentença na ação cautelar, não persiste o interesse no julgamento do recurso
que está prejudicado.
2. Agravo regimental da União prejudicado.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0060369-72.2012.4.01.0000/PA
Processo na Origem: 6093420094013902
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TUPAIU LTDA E OUTRO(A)
ADVOGADO
: ERICK ROMMEL GOMES COTA
AGRAVADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN E DE PROVA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS ALEGADOS.
1. Não figurando o nome do administrador da executada na CDA, descabe o redirecionamento
da execução fiscal se não houver comprovação das hipóteses de responsabilidade previstas no
art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da empresa devedora.
2. "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" (Súmula 430/STJ).
3. Não houve comprovação dos pagamentos alegados.
4. Agravo da União/exeqüente parcialmente provido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator

ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0050168-21.2012.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
OUROLAC INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
:
ACHILES AUGUSTUS CAVALLO
ADVOGADO
:
ANTHONY DE SOUZA SOARES
ADVOGADO
:
WAGNER DE SOUZA SOARES
ADVOGADO
:
ADRIANO DINIZ
AGRAVADO
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
1. "A prolação de sentença no processo principal opera o efeito substitutivo da decisão interlocutória proferida anteriormente e torna prejudicado o recurso dela oriundo" (AgRE 599.922SP, r. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma do STF).
2. Agravo regimental da autora desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0051662-18.2012.4.01.0000/DF (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A
ADVOGADO
:
FABIANO CARVALHO DE BRITO
ADVOGADO
:
BRUNO OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADO
:
NEIMAR ZAVARIZE
ADVOGADO
:
RAFAEL LIBARDI COMARELA
ADVOGADO
:
RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
:
LUIZA GOMES LIMA
AGRAVADO
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
1. Proferida a sentença na ação de conhecimento, não persiste o interesse no julgamento do
recurso que está prejudicado.
2. Agravo regimental da União/ré prejudicado.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0055988-21.2012.4.01.0000/AC (d)
Processo Orig.: 0003420-88.2008.4.01.3000
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
RELATOR CONVOCADO
:
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
AGRAVANTE
:
ALUIZIO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
CESAR AUGUSTO BAPTISTA DE CARVALHO
ADVOGADO
:
MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500821
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0073754-87.2012.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0026037-64.2012.4.01.3400
RELATORA

:

RELATOR
APELANTE
PROCURADOR
APELADO

:
:
:
:

APELADO
APELADO
APELADO

:
:
:

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REMETENTE

:
:
:
:

Numeração Única: 13494120124013302
APELAÇÃO CÍVEL 0001349-41.2012.4.01.3302/BA
Processo na Origem: 13494120124013302
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI
APELADO
: ALEX FABIANO GUIMARAES DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 2658420124013308
APELAÇÃO CÍVEL 0000265-84.2012.4.01.3308/BA
Processo na Origem: 2658420124013308
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
: PAULO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
RELATOR CONVOCADO
:
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
AGRAVANTE
:
JBS S/A
ADVOGADO
:
FABIO AUGUSTO CHILO
ADVOGADO
:
ALEXANDRE TADEU SEGUIM
ADVOGADO
:
ALEXANDRE PERLATTO SILVA
ADVOGADO
:
AQUILES TADEU GUATEMOZIM
ADVOGADO
:
LAURA DE SILVA ALVARES AFFONSO
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA
PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEFERIMENTO.
1. O agravo de instrumento interposto à decisão de primeira instância fica prejudicado pela
superveniência de sentença de mérito na ação principal.
2. Agravo de instrumento a que se julga prejudicado, por perda de objeto.
3. Agravo regimental da Fazenda Nacional a que se julga prejudicado.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, julgar
prejudicados o agravo de instrumento e o agravo regimental da Fazenda Nacional, nos termos
do voto do relator.
Brasília/DF, 18 de setembro de 2013.
Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto
Relatora Convocado
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0005428-69.2012.4.01.3300/BA (d)
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
UNIÃO (PFN)
CRISTINA LUISA HEDLER
ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
REFRIGERANTES DA BAHIA LTDA
FAZENDA REUNIDAS SANTA MARIA LTDA
PETROALCOOL - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS
E LUBRIFICANTES LTDA
NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
VICTOR HUGO NUNES MOREIRA
RAFAEL SGANZERLA DURAND
JUIZO FEDERAL DA 11A VARA - BA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
1. Não incide a contribuição previdenciária sobre o salário nos primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente e terço constitucional de férias indenizadas/gozadas. Precedentes do STJ.
2. Apelação da União e remessa de ofício desprovidas.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e à remessa de ofício.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500822
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4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 2719120124013308
APELAÇÃO CÍVEL 0000271-91.2012.4.01.3308/BA
Processo na Origem: 2719120124013308
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
: CLAUDIA MOTTA SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 2744620124013308
APELAÇÃO CÍVEL 0000274-46.2012.4.01.3308/BA
Processo na Origem: 2744620124013308
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
ADVOGADO
: EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
: MADELON MOTA FAGUNDES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500823

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 2788320124013308
APELAÇÃO CÍVEL 0000278-83.2012.4.01.3308/BA
Processo na Origem: 2788320124013308
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
: FABIANO PACHECO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se nega provimento.
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2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 3151320124013308
APELAÇÃO CÍVEL 0000315-13.2012.4.01.3308/BA
Processo na Origem: 3151320124013308
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
: FENIX COM E REPRES DE PROD HOSPITALARES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 2830820124013308
APELAÇÃO CÍVEL 0000283-08.2012.4.01.3308/BA
Processo na Origem: 2830820124013308
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
ADVOGADO
: EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
: ANTONIO CARLOS ARAUJO DE ALMEIDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 3082120124013308
APELAÇÃO CÍVEL 0000308-21.2012.4.01.3308/BA
Processo na Origem: 3082120124013308
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
: MENEZES LIMA REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500824
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Numeração Única: 3800820124013308
APELAÇÃO CÍVEL 0000380-08.2012.4.01.3308/BA
Processo na Origem: 3800820124013308
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR E OUTRO(A)
APELADO
: BRIGUILIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
'
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0000847-78.2012.4.01.3310/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
ALZIMERY LIMA VIEIRA CRUZ
ADVOGADO
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE EUNAPOLIS - BA
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500825

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 1063520124013311
APELAÇÃO CÍVEL 0000106-35.2012.4.01.3311/BA
Processo na Origem: 1063520124013311
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
ADVOGADO
: ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR
APELADO
: MARCOS MIRANDO CARVALHO LIMA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA-CORE/BA. ANUIDADES. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DA LEI N.
11.000/04. ALTERAÇÃO DA LEI 4.886/1995 PELA LEI 12.246/2010. PRECEDENTES DO
TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza
jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua
instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas
em atos administrativos. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. "A Lei 11.000/2004, que alterou dispositivos da Lei 3.268/1957, tem aplicação somente aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, em observância ao art. 7º, II, da LC 95/1998"
(EIAC 2004.33.00.026051-8/BA, Quarta Seção, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso).
3. A possibilidade de fixação dos valores das anuidades devidas pelos representantes comerciais, por meio de resolução, com fundamento na Lei nº 4.886/1995, somente foi deflagrada
após a edição da Lei 12.246/2010, que modificou a mencionada Lei 4.886/1995. Precedentes
do TRF/1ª Região.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 1201920124013311
APELAÇÃO CÍVEL 0000120-19.2012.4.01.3311/BA
Processo na Origem: 1201920124013311
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
ADVOGADO
: EDSON PONZANI
APELADO
: ALEXANDRO RIBEIRO DA SILVA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA-CORE/BA. ANUIDADES. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DA LEI N.
11.000/04. ALTERAÇÃO DA LEI 4.886/1995 PELA LEI 12.246/2010. PRECEDENTES DO
TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza
jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua
instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas
em atos administrativos. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. "A Lei 11.000/2004, que alterou dispositivos da Lei 3.268/1957, tem aplicação somente aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, em observância ao art. 7º, II, da LC 95/1998"
(EIAC 2004.33.00.026051-8/BA, Quarta Seção, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso).
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3. A possibilidade de fixação dos valores das anuidades devidas pelos representantes comerciais, por meio de resolução, com fundamento na Lei nº 4.886/1995, somente foi deflagrada
após a edição da Lei 12.246/2010, que modificou a mencionada Lei 4.886/1995. Precedentes
do TRF/1ª Região.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014. (Data do julgamento)
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000131-48.2012.4.01.3311/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
ADVOGADO
:
EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
:
MARCIO NASCIMENTO CRUZ
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A CDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Lei 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos - a
partir da alteração introduzida pela Lei 12.246/2010 -, conferiu ao respectivo conselho federal
a competência para fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, respeitados os limites máximos ali previstos.
2. Antes da alteração trazida pela Lei 12.246/2010 vigia a Lei 6.994/1982, a qual foi expressamente revogada pela Lei 9.649/1998, cujo artigo 58, § 4º, foi declarado inconstitucional
pelo STF nos autos da ADI 1717 (DJ de 28/3/2003).
3. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 2787420124013311
APELAÇÃO CÍVEL 0000278-74.2012.4.01.3311/BA
Processo na Origem: 2787420124013311
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI
APELADO
: GILDALTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA-CORE/BA. ANUIDADES. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DA LEI N.
11.000/04. ALTERAÇÃO DA LEI 4.886/1995 PELA LEI 12.246/2010. PRECEDENTES DO
TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza
jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua
instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas
em atos administrativos. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. "A Lei 11.000/2004, que alterou dispositivos da Lei 3.268/1957, tem aplicação somente aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, em observância ao art. 7º, II, da LC 95/1998"
(EIAC 2004.33.00.026051-8/BA, Quarta Seção, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500826

3. A possibilidade de fixação dos valores das anuidades devidas pelos representantes co
merciais, por meio de resolução, com fundamento na Lei nº 4.886/1995, somente foi deflagrada
após a edição da Lei 12.246/2010, que modificou a mencionada Lei 4.886/1995. Precedentes
do TRF/1ª Região.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000303-87.2012.4.01.3311/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
ADVOGADO
:
EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
:
ALEXANDRE OLIVEIRA DA ROCHA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A CDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Lei 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos - a
partir da alteração introduzida pela Lei 12.246/2010 -, conferiu ao respectivo conselho federal
a competência para fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, respeitados os limites máximos ali previstos.
2. Antes da alteração trazida pela Lei 12.246/2010 vigia a Lei 6.994/1982, a qual foi expressamente revogada pela Lei 9.649/1998, cujo artigo 58, § 4º, foi declarado inconstitucional
pelo STF nos autos da ADI 1717 (DJ de 28/3/2003).
3. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 7316920124013311
APELAÇÃO CÍVEL 0000731-69.2012.4.01.3311/BA
Processo na Origem: 7316920124013311
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
: SANMARLON REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA
APELADO
: MARLON SANTOS CRUZ
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA-CORE/BA. ANUIDADES. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DA LEI N.
11.000/04. ALTERAÇÃO DA LEI 4.886/1995 PELA LEI 12.246/2010. PRECEDENTES DO
TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza
jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua
instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas
em atos administrativos. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. "A Lei 11.000/2004, que alterou dispositivos da Lei 3.268/1957, tem aplicação somente aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, em observância ao art. 7º, II, da LC 95/1998"
(EIAC 2004.33.00.026051-8/BA, Quarta Seção, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso).
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3. A possibilidade de fixação dos valores das anuidades devidas pelos representantes comerciais, por meio de resolução, com fundamento na Lei nº 4.886/1995, somente foi deflagrada
após a edição da Lei 12.246/2010, que modificou a mencionada Lei 4.886/1995. Precedentes
do TRF/1ª Região.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000922-17.2012.4.01.3311/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
ADVOGADO
:
EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
:
EMANOEL NUNES DE SOUSA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A CDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Lei 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos - a
partir da alteração introduzida pela Lei 12.246/2010 -, conferiu ao respectivo conselho federal
a competência para fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, respeitados os limites máximos ali previstos.
2. Antes da alteração trazida pela Lei 12.246/2010 vigia a Lei 6.994/1982, a qual foi expressamente revogada pela Lei 9.649/1998, cujo artigo 58, § 4º, foi declarado inconstitucional
pelo STF nos autos da ADI 1717 (DJ de 28/3/2003).
3. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000927-39.2012.4.01.3311/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
:
EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
:
EDMILSON SANTOS COSTA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A CDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Lei 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos - a
partir da alteração introduzida pela Lei 12.246/2010 -, conferiu ao respectivo conselho federal
a competência para fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, respeitados os limites máximos ali previstos.
2. Antes da alteração trazida pela Lei 12.246/2010 vigia a Lei 6.994/1982, a qual foi expressamente revogada pela Lei 9.649/1998, cujo artigo 58, § 4º, foi declarado inconstitucional
pelo STF nos autos da ADI 1717 (DJ de 28/3/2003).
3. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
4. Apelação a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500827

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 9317620124013311
APELAÇÃO CÍVEL 0000931-76.2012.4.01.3311/BA
Processo na Origem: 9317620124013311
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
ADVOGADO
: EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
: LUIZ CARLOS ALVES MOREIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA-CORE/BA. ANUIDADES. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DA LEI N.
11.000/04. ALTERAÇÃO DA LEI 4.886/1995 PELA LEI 12.246/2010. PRECEDENTES DO
TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza
jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua
instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas
em atos administrativos. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. "A Lei 11.000/2004, que alterou dispositivos da Lei 3.268/1957, tem aplicação somente aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, em observância ao art. 7º, II, da LC 95/1998"
(EIAC 2004.33.00.026051-8/BA, Quarta Seção, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso).
3. A possibilidade de fixação dos valores das anuidades devidas pelos representantes comerciais, por meio de resolução, com fundamento na Lei nº 4.886/1995, somente foi deflagrada
após a edição da Lei 12.246/2010, que modificou a mencionada Lei 4.886/1995. Precedentes
do TRF/1ª Região.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000939-53.2012.4.01.3311/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
:
EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
:
SIMEI SANTANA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A CDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Lei 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos - a
partir da alteração introduzida pela Lei 12.246/2010 -, conferiu ao respectivo conselho federal
a competência para fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, respeitados os limites máximos ali previstos.
2. Antes da alteração trazida pela Lei 12.246/2010 vigia a Lei 6.994/1982, a qual foi expressamente revogada pela Lei 9.649/1998, cujo artigo 58, § 4º, foi declarado inconstitucional
pelo STF nos autos da ADI 1717 (DJ de 28/3/2003).
3. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
4. Apelação a que se nega provimento.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0000970-73.2012.4.01.3311/BA

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000947-30.2012.4.01.3311/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
:
ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR E OUTROS(AS)
APELADO
:
TENISSON REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A CDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Lei 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos - a
partir da alteração introduzida pela Lei 12.246/2010 -, conferiu ao respectivo conselho federal
a competência para fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, respeitados os limites máximos ali previstos.
2. Antes da alteração trazida pela Lei 12.246/2010 vigia a Lei 6.994/1982, a qual foi expressamente revogada pela Lei 9.649/1998, cujo artigo 58, § 4º, foi declarado inconstitucional
pelo STF nos autos da ADI 1717 (DJ de 28/3/2003).
3. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000967-21.2012.4.01.3311/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
:
ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR E OUTROS(AS)
APELADO
:
LT REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A CDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Lei 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos - a
partir da alteração introduzida pela Lei 12.246/2010 -, conferiu ao respectivo conselho federal
a competência para fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, respeitados os limites máximos ali previstos.
2. Antes da alteração trazida pela Lei 12.246/2010 vigia a Lei 6.994/1982, a qual foi expressamente revogada pela Lei 9.649/1998, cujo artigo 58, § 4º, foi declarado inconstitucional
pelo STF nos autos da ADI 1717 (DJ de 28/3/2003).
3. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500828

RELATORA

:

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
:
EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APELADO
:
JF SA REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A CDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Lei 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos - a
partir da alteração introduzida pela Lei 12.246/2010 -, conferiu ao respectivo conselho federal
a competência para fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, respeitados os limites máximos ali previstos.
2. Antes da alteração trazida pela Lei 12.246/2010 vigia a Lei 6.994/1982, a qual foi expressamente revogada pela Lei 9.649/1998, cujo artigo 58, § 4º, foi declarado inconstitucional
pelo STF nos autos da ADI 1717 (DJ de 28/3/2003).
3. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000974-13.2012.4.01.3311/BA
RELATORA

:

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
PROCURADOR
:
ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR E OUTRO(A)
APELADO
:
MILAREIS REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADE. RESERVA LEGAL. ARTS. 149 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A CDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Lei 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos - a
partir da alteração introduzida pela Lei 12.246/2010 -, conferiu ao respectivo conselho federal
a competência para fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, respeitados os limites máximos ali previstos.
2. Antes da alteração trazida pela Lei 12.246/2010 vigia a Lei 6.994/1982, a qual foi expressamente revogada pela Lei 9.649/1998, cujo artigo 58, § 4º, foi declarado inconstitucional
pelo STF nos autos da ADI 1717 (DJ de 28/3/2003).
3. A natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional
impossibilita sua fixação por simples resolução, em razão do princípio da legalidade insculpido
no art. 150, I, da Carta Magna.
4. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
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Numeração Única: 9793520124013311
APELAÇÃO CÍVEL 0000979-35.2012.4.01.3311/BA
Processo na Origem: 9793520124013311
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI
APELADO
: PEREIRA MONTARGIL LTDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA-CORE/BA. ANUIDADES. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DA LEI N.
11.000/04. ALTERAÇÃO DA LEI 4.886/1995 PELA LEI 12.246/2010. PRECEDENTES DO
TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza
jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua
instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas
em atos administrativos. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. "A Lei 11.000/2004, que alterou dispositivos da Lei 3.268/1957, tem aplicação somente aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, em observância ao art. 7º, II, da LC 95/1998"
(EIAC 2004.33.00.026051-8/BA, Quarta Seção, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso).
3. A possibilidade de fixação dos valores das anuidades devidas pelos representantes comerciais, por meio de resolução, com fundamento na Lei nº 4.886/1995, somente foi deflagrada
após a edição da Lei 12.246/2010, que modificou a mencionada Lei 4.886/1995. Precedentes
do TRF/1ª Região.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0001109-25.2012.4.01.3311/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
LUIZ AFONSO FIORESE
ADVOGADO
:
LARISSA MORAES BERTOLI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ITABUNA - BA
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500829

Numeração Única: 10104620124013314
APELAÇÃO CÍVEL 0001010-46.2012.4.01.3314/BA
Processo na Origem: 10104620124013314
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI
APELADO
: ROMUALDO FERREIRA DE LIMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 10209020124013314
APELAÇÃO CÍVEL 0001020-90.2012.4.01.3314/BA
Processo na Origem: 10209020124013314
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
PROCURADOR
: EDSON PONZANI
APELADO
: JOAO BAPTISTA DE SOUZA CALDEIRA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 12.514/11. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A existência de lei específica acerca dos valores máximos das anuidades cobrados pelos
conselhos profissionais afasta a aplicação dos parâmetros insertos no art. 6º da Lei nº
12.514/2011. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. "O momento para aferição do valor cobrado da pessoa física ou jurídica é o da propositura
da ação, sob pena de ineficácia da norma, que tem por escopo justamente impedir o ingresso
no Judiciário de demandas cujos custos de processamento sejam superiores ao proveito
econômico nelas buscado" (AC 1427-14.2012.4.01.3309/BA, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, Oitava Turma).

829

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
4. A Súmula 452/STJ ("a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração
Federal, vedada a atuação judicial de ofício") não obsta a extinção de ofício das execuções
fiscais, tendo em vista o caráter impositivo do disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
Precedentes do TRF/1ª Região.
5. A cobrança de quatro anuidades por meio de uma única CDA não enseja, por si só, a
observância do art. 8º da Lei nº 12.514/2011, fazendo-se necessário que a dívida atinja o
montante de pelo menos 4 (quatro) vezes o valor cobrado a título de anuidade na data da
propositura da ação. Precedentes do TRF/1ª Região.
6. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0022937-04.2012.4.01.3400/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
VILSON THOMAS
ADVOGADO
:
FABRICIO ZANELLA DUARTE E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 382916920124013400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0038291-69.2012.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 382916920124013400
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JORGE LUIZ PINTO SALDANHA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 132/140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500830

2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0049624-18.2012.4.01.3400/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ADECCO RECURSOS HUMANOS SA
ADVOGADO
:
MAÍRA KONRAD DE BRITO E OUTROS(AS)
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
OS MESMOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.358.281/SP,
julgado em 23/4/2014 - acórdão não publicado), deve incidir contribuição previdenciária sobre
o adicional acrescido à hora extraordinária. Ressalva do entendimento da relatora, em sentido
contrário.
2. O provimento do recurso de apelação da União impõe à parte contrária arcar com o ônus da
sucumbência.
3. Nas causas em que não houver condenação ou vencida a Fazenda Pública, os honorários
advocatícios deverão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 3º, a, b e c,
e § 4º, do CPC).
4. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento.
5. Apelação da autora a que se julga prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação da União e à remessa oficial, tida por interposta, e julgar prejudicada a
apelação da autora, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0060248-29.2012.4.01.3400/DF
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
ANDRE CALAZANS DE SOUZA
ADVOGADO
:
JOSÉ LUIZ ANGELIN MELLO
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001.
1. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
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4. O percentual fixado a título de honorários advocatícios não é excessivo e obedece aos
critérios definidos pelo art. 20, § 4º, do CPC.
5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011987-24.2012.4.01.3500/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
WALTER HENRIQUE AMTHAUER
ADVOGADO
:
ALESSANDRA REIS E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
REEXAME NECESSÁRIO N. 0014568-12.2012.4.01.3500/GO (d)
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
RELATOR CONVOCADO
:
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
AUTOR
:
RICARDO ALVES BARBOSA
ADVOGADO
:
DIOGO ARAÚJO ALVES
RÉU
:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
DO GOIAS - CRMV/GO
PROCURADOR
:
MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. EXIGÊNCIA DE
DIPLOMA PARA EFETIVAR REGISTRO PROVISÓRIO. ILEGALIDADE. CERTIFICADO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE COMPROVA A CONCLUSÃO DO CURSO E
A COLAÇÃO DE GRAU. POSSIBILIDADE.
1. Se o candidato apresenta prova fornecida pela instituição de ensino, de que concluiu o curso
de Medicina Veterinária, na qual consta a data da colação de grau, não se afigura razoável a
exigência de apresentação do diploma original no momento do registro provisório.
2. Remessa oficial a que se nega provimento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500831

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do relator.
Brasília/DF, 11 de outubro de 2013.
Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto
Relator Convocado
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0017202-78.2012.4.01.3500/GO (d)
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
RELATOR CONVOCADO
:
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
APELANTE
:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIAS
- CRC/GO
PROCURADOR
:
SEBASTIAO MELQUIADES BRITES
APELADO
:
ROSIMEIRY DA SILVA
ADVOGADO
:
ROBERTO CAMARGO VIEIRA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - GO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. EXIGÊNCIA NO EXAME DE SUFICIÊNCIA VÁLIDA SOMENTE APÓS O ADVENTO
DA LEI 12.249/2010.
1. Somente após a vigência da Lei 12.249/2010 tornou-se possível a exigência de aprovação
no exame de suficiência para o exercício da profissão de contabilista ou restabelecimento do
registro profissional.
2. Preenchidos os requisitos legais para concessão do registro profissional, à luz da legislação
vigente à época, não pode o Conselho exigir o exame de suficiência, sob pena de ofensa ao
direito adquirido.
3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do relator.
Brasília/DF, 4 de outubro de 2013.
Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto
Relator Convocado
APELAÇÃO CÍVEL N. 0031040-88.2012.4.01.3500/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
HELIO ROSA DO VALE
ADVOGADO
:
VALDINHO ALVES DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois
a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
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REEXAME NECESSÁRIO N. 0041164-33.2012.4.01.3500/GO (d)
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
AUTOR
:
DIAS COMERCIO VAREGISTA DE RACOES E INSUMOS
AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO
:
ALEXANDRE WEYBBER DA FONSECA
ADVOGADO
:
JADSON NEVES VIEIRA PACHECO
RÉU
:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
GOIAS - CRMV/GO
ADVOGADO
:
MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. COMÉRCIO DE
PRODUTOS VETERINÁRIOS E AGROPECUÁRIOS. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO.
1. Nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 69.134/1971, com a redação dada pelo
Decreto 70.206/1972, estão obrigadas à inscrição nos quadros do Conselho Profissional de
Medicina Veterinária as empresas dedicadas à execução direta dos serviços específicos de
medicina veterinária, previstos nos arts. 5º e 6º da Lei 5.517/1968.
2. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 6 de dezembro de 2013.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
REEXAME NECESSÁRIO N. 0045233-11.2012.4.01.3500/GO (d)
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AUTOR
:
D P SANTOS AQUAPET
ADVOGADO
:
THIAGO PEREIRA TAVARES DE OLIVEIRA
RÉU
:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
DO GOIAS - CRMV/GO
PROCURADOR
:
MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - GO
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. COMÉRCIO DE
PRODUTOS VETERINÁRIOS E AGROPECUÁRIOS. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO.
1. Nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 69.134/1971, com a redação dada pelo
Decreto 70.206/1972, estão obrigadas à inscrição nos quadros do Conselho Profissional de
Medicina Veterinária as empresas dedicadas à execução direta dos serviços específicos de
medicina veterinária, previstos nos arts. 5º e 6º da Lei 5.517/1968.
2. Remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 6 de dezembro de 2013.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 153620124013507
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0000015-36.2012.4.01.3507/GO
Processo na Origem: 153620124013507
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADA
: ELIANE MORAES DUTRA
ADVOGADOS
: LAURIANA COPETTI DO AMARAL E OUTROS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JATAÍ - GO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031334-43.2012.4.01.3500/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
JOSE FORNIELES ROBLES
ADVOGADO
:
HELÍDIA GOMES PACHECO OLIVEIRA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. A correção monetária do indébito tributário deverá incidir desde os recolhimentos indevidos dos valores, em decorrência da Súmula 162 do STJ, com aplicação da taxa SELIC, excluindo-se qualquer
outro índice de correção monetária ou taxa de juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995).
5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0036095-20.2012.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 360952020124013500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: LUIS FERNANDO DELA CORTE
ADVOGADO
: ALOIZIO DE SOUZA COUTINHO
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - GO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. INEXIGÊNCIA SOBRE A "FOLHA DE SALÁRIOS".
1. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e do TRF/1ª Região: RE 596.177, RE
363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e AC
0004757-48.2010.4.01.3807-MG, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma.
2. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, r. Des. Federal
Souza Prudente, 8ª Turma).
3. É ilegítima a exigência da contribuição previdenciária do empregador sobre a "folha de salários".
4. Apelação da União/ré e "remessa de ofício" desprovidas. Apelação do autor provida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da ré e à remessa de ofício, e deu
provimento à apelação do autor.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500832
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10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
2. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
3. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
4. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0001074-59.2012.4.01.3507/GO
Processo na Origem: 10745920124013507
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: LEANDRO DE CARVALHO VILELA
ADVOGADO
: TRAJANO AUGUSTO BARBOSA E OUTROS(AS)
APELADO
: OS MESMOS
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e do TRF/1ª Região: RE 596.177, RE
363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e AC
0004757-48.2010.4.01.3807-MG, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma.
2. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, r. Des. Federal
Souza Prudente, 8ª Turma).
3. Apelação da União/ré desprovida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação.
Brasília, 08/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001473-88.2012.4.01.3507/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
ADRIANA VERGINASSI
ADVOGADO
:
KAMILLA VILELA CARVALHO DE CASTRO E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500833

3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fun
damentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 15985620124013507
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0001598-56.2012.4.01.3507/GO
Processo na Origem: 15985620124013507
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RENATO INACIO CARDOSO
ADVOGADO
: SEBASTIÃO ALEXANDRE DE FARIA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 268/273
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 16071820124013507
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0001607-18.2012.4.01.3507/GO
Processo na Origem: 16071820124013507
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OLIDOMAR JOSE PALUDO E OUTROS
ADVOGADO
: MILTON DANTAS PIRES
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JATAÍ GO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
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1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
2. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
3. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
4. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 16245420124013507
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0001624-54.2012.4.01.3507/GO
Processo na Origem: 16245420124013507
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: MIGUEL LUSIANO VIEIRA E OUTRO
ADVOGADOS
: EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JATAÍ - GO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRODUTOR RURAL PESSSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. AGRAVO RETIDO,
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. Negado provimento ao agravo retido considerando que a matéria nele ventilada confunde-se
com o mérito da controvérsia.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
3. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
4. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
5. Apelação e remessa oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo retido, à apelação e à remessa
oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001938-97.2012.4.01.3507/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
ASTULIO INACIO COSTA
ADVOGADO
:
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA BARBOSA
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500834

1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
3. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
4. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
5. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
6. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0002305-24.2012.4.01.3507/GO
Processo na Origem: 23052420124013507
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: SAIBIA CHEILA SCHULER HOFFMANN
ADVOGADO
: EGYDIO JOSÉ PACHECO MARTINS E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI GO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e do TRF/1ª Região: RE 596.177, RE
363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e AC
0004757-48.2010.4.01.3807-MG, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma.
2. Reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA 0002044-41.2011.4.01.0000-MA, r. Des. Federal
Souza Prudente, 8ª Turma).
3. Apelação da União/ré e à "remessa de ofício" desprovidas.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à "remessa de ofício".
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 22958920124013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0002295-89.2012.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 22958920124013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: MAURICIO BALDIN MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO CARRIJO FREITAS E OUTRO(A)
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 213/219
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EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
3. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
4. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
5. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
6. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
7. Apelação adesiva do autor a que se dá parcial provimento para majorar o valor arbitrado na
sentença a título de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, e dar parcial provimento ao recurso adesivo do
autor, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0015750-24.2012.4.01.3600/MT
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
NELEI JOSE KRAEMER
ADVOGADO
:
TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
2. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. O embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
a
8ª Turma do TRF da 1 Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006447-83.2012.4.01.3600/MT (d)
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
RELATOR CONVOCADO
:
JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO
APELANTE
:
ARY JOSE FERRARI
ADVOGADO
:
RENATO CINTRA FARIAS
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI
8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do relator.
Brasília/DF, 11 de outubro de 2013.
Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto
Relator Convocado
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0011452-86.2012.4.01.3600/MT
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
CESAR DOS REIS VIEIRA E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA
REC. ADESIVO
:
CESAR DOS REIS VIEIRA E OUTRO(A)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500835
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Numeração Única: 181848320124013600
APELAÇÃO CÍVEL 0018184-83.2012.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 181848320124013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES E OUTROS(AS)
APELADO
: ROGER DONZELINI DESTRI
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.
ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N.
12.514/11. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. A análise das planilhas acostadas à inicial, que contêm os valores das anuidades, inclusive
aquela referente ao ano de 2012, data do ajuizamento da ação, revela que o valor executado
pelo apelante suplanta o limite estabelecido no caput do artigo 8º da Lei nº 12.514/2011.
3. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 185303420124013600
APELAÇÃO CÍVEL 0018530-34.2012.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 185303420124013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES E OUTROS(AS)
APELADO
: ELBERS DE JESUS E SILVA DE JESUS LTDA ME
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.
ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N.
12.514/11. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. A análise das planilhas acostadas à inicial, que contêm os valores das anuidades, inclusive
aquela referente ao ano de 2012, data do ajuizamento da ação, revela que o valor executado
pelo apelante suplanta o limite estabelecido no caput do artigo 8º da Lei nº 12.514/2011.
3. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001526-78.2012.4.01.3601/MT
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
JOSE BERION E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
DANIEL SOARES GONÇALVES

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 181215820124013600
APELAÇÃO CÍVEL 0018121-58.2012.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 181215820124013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.
ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N.
12.514/11. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. A análise das planilhas acostadas à inicial, que contêm os valores das anuidades, inclusive
aquela referente ao ano de 2012, data do ajuizamento da ação, revela que o valor executado
pelo apelante suplanta o limite estabelecido no caput do artigo 8º da Lei nº 12.514/2011.
3. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 181839820124013600
APELAÇÃO CÍVEL 0018183-98.2012.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 181839820124013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES E OUTROS(AS)
APELADO
: MARIA INES WITZ
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.
ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI N.
12.514/11. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A imposição genérica contida no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, segundo a qual "os Conselhos
não executarão judicialmente dívidas inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da pessoa física ou jurídica inadimplente", é aplicável a todos os conselhos profissionais e às
execuções fiscais ajuizadas a partir de sua vigência. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. A análise das planilhas acostadas à inicial, que contêm os valores das anuidades, inclusive
aquela referente ao ano de 2012, data do ajuizamento da ação, revela que o valor executado
pelo apelante suplanta o limite estabelecido no caput do artigo 8º da Lei nº 12.514/2011.
3. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500836
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0003335-03.2012.4.01.3602/MT
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
:
JORGE BACHA BUSTAMANTE E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO E OUTRO(A)
APELADO
:
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
3. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
4. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
5. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
6. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
7. Apelação adesiva do autor a que se dá parcial provimento para majorar o valor arbitrado na
sentença a título de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, e dar parcial provimento ao recurso adesivo do
autor, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0003602-69.2012.4.01.3603/MT
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
SIGUARDO WUTZKE E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
RAFAEL BARION DE PAULA E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SINOP - MT
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
2. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da

EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se
válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
- após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
3. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
4. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
5. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
6. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
7. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da
relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 10191720124013602
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
REEXAME
NECESSÁRIO
000101917.2012.4.01.3602/MT
Processo na Origem: 10191720124013602
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
AUTOR
: AGNALDO FROHLICH
ADVOGADO
: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI E OUTROS(AS)
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 194/202
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500837
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bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 145120124013604
APELAÇÃO CÍVEL 0000014-51.2012.4.01.3604/MT
Processo na Origem: 145120124013604
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTES
: MIGUEL SCHOUPINSKI E OUTROS
ADVOGADOS
: GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS E OUTROS
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL.NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO
PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
3. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
5. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
6. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
7. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0003425-02.2012.4.01.3605/MT
Processo na Origem: 34250220124013605
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: BRAZ BUOZI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500838

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO
ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO.
REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ajuizamento de execução fiscal contra executado já falecido configura ausência de pressuposto de validade para surgimento e desenvolvimento válido da relação processual, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito.
2. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ).
3. Apelação da exeqüente desprovida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da exequente/União.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000987-06.2012.4.01.3701/MA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
PEDRO OBIM E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
CLEO FELDKIRCHER E OUTRO(A)
APELADO
:
JERSI OBEM
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
3. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
4. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
5. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
6. O percentual fixado a título de honorários advocatícios não é excessivo e obedece aos
critérios definidos pelo art. 20, § 4º, do CPC.
7. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento
à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0035594-39.2012.4.01.3800/MG (d)

Numeração Única: 13777320124013701
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0001377-73.2012.4.01.3701/MA
Processo na Origem: 13777320124013701
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ALEXSANDER LOSS
ADVOGADO
: IGOR GERARD DE FRANCA E OUTROS(AS)
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 283/294
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8a Turma do TRF da 1a Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023652-10.2012.4.01.3800/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
WERNER SANT ANNA SCHAPER
ADVOGADO
:
FREDERICO AUGUSTO SCHAPER
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
3. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
4. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500839

RELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELANTE
PROCURADOR
APELADO
REMETENTE

:
:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
UNIÃO (PFN)
CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - MG

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS.
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido relativamente à
contribuição previdenciária sobre verbas consideradas indenizatórias e salariais.
2. O julgamento contrário à pretensão da parte não configura omissão porque o juiz é livre para
adotar os fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.
3. Embargos declaratórios das partes desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 34717920124013802
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0003471-79.2012.4.01.3802/MG
Processo na Origem: 34717920124013802
RELATOR

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: EDUARDO MACHADO DE BRITO
ADVOGADO
: MARCELO OLIVEIRA BARCELOS FILHO
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE UBERABA - MG
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA EM PARTE DO PEDIDO QUE NÃO SEJA MÍNIMA. APELAÇÃO E REMESSA
OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
3. A juntada pelo produtor rural pessoa física de notas fiscais e outros documentos que
comprovem a comercialização da produção rural em grande quantidade, indica o auxílio de
empregados e, consequentemente, demonstra a condição de empregador rural.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
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5. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
6. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
7. Vencidos, reciprocamente, os litigantes em parte do pedido que não seja mínima, compensam-se as custas do processo e os honorários devidos aos respectivos advogados.
8. Não há razão para suspender a antecipação de tutela deferida, tendo em vista a confirmação
da sentença de procedência nesta turma e a ausência de efeito suspensivo de eventuais
recursos a serem interpostos.
9. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0005422-87.2012.4.01.3906/PA
RELATORA

:

RELATORA

:

APELANTE
PROCURADOR
APELADO
ADVOGADO
REMETENTE

:
:
:
:
:

EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004127-88.2012.4.01.4302/TO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
JOSE AFONSO BATISTA CHAVES
ADVOGADO
:
RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001. REPRISTINAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. Para fins de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de
recolhimento do tributo.
3. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
4. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
5. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
6. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
MAURICIO WILMAR BALESTRERI
ADVOGADO
:
LEANDRO FÁBIO BERTANI
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS - PA
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0005853-24.2012.4.01.3906/PA
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
FAZENDA NACIONAL
CRISTINA LUISA HEDLER
DANIEL FERNANDES
ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS - PA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500840
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Numeração Única: 493407320124019199
APELAÇÃO CÍVEL 0049340-73.2012.4.01.9199/MG
Processo na Origem: 3642247320038130342

Numeração Única: 462176720124019199
APELAÇÃO CÍVEL 0046217-67.2012.4.01.9199/TO
Processo na Origem: 114202003
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADA
: A ESCOLARI E CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos
à origem para o regular processamento do feito.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 465346520124019199
APELAÇÃO CÍVEL 0046534-65.2012.4.01.9199/TO
Processo na Origem: 100832002
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência" (Súmula 106 do STJ).
2. Citação do executado que não se verificou em razão da ausência de despacho para essa
finalidade ou, na hipótese em que o ato judicial foi proferido, de providência cartorária que
concretizasse a determinação nele contida.
3. "Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito" (STJ, REsp 1.120.295/SP, DJ de 21.05.2010).
4. "Não se pode imputar à parte exequente responsabilidade pela paralisação do feito ao qual
não foi dado o necessário impulso oficial, em franco prejuízo à prestação jurisdicional" (AC
2007.33.04.000242-9/BA, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de
25.04.2014).
5. Apelação a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos
à origem para o regular processamento do feito.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500841

RELATOR

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: V W DISTRIBUIDORA LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO AO FUNDAMENTO DE REMISSÃO. LEI 11.941/2009 INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. DEMORA NA CITAÇÃO. CAUSA NÃO ATRIBUÍDA, EXCLUSIVAMENTE, AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO.
OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA MEDIANTE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA COBRANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CPC, ARTS. 219, § 5º; SÚMULAS 409 E 436 DO STJ. APLICABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. PROCESSO EXTINTO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Sendo o débito consolidado da executada superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), incabível
a remissão prevista no art. 14 da Lei 11.941/2009.
2. A prescrição, matéria de ordem pública, será conhecida de ofício pelo magistrado em
qualquer tempo e grau de jurisdição (Código de Processo Civil, art. 219, § 5º).
3. "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco" (Superior Tribunal de
Justiça, Súmula n. 436).
4. "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada
de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)" (Superior Tribunal de Justiça, Súmula n. 409).
5. No caso, feita a constituição definitiva do crédito tributário mediante declaração do contribuinte em 01/04/1997, mas protocolizada a petição inicial somente em 26/06/2003, indiscutível a prescrição do direito à cobrança.
6. Apelação não provida.
7. Processo extinto, de ofício, por fundamento diverso, com resolução do mérito.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e julgar extinto o processo, de
ofício, por fundamento diverso, com resolução do mérito.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0055315-91.2013.4.01.0000/MT (d)
RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:

:
:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
UNIÃO (PFN)
CRISTINA LUISA HEDLER
WALTER GIOVELLI
JORGE LEANDRO RENZ
ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
1. Proferida a sentença na ação de conhecimento, não persiste o interesse no julgamento do
recurso que está prejudicado.
2. Agravo regimental da União/ré prejudicado.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0062189-92.2013.4.01.0000/TO (d)
Processo Orig.: 0005604-18.2013.4.01.4301
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
AGRAVANTE
:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS
ADVOGADO
:
ELIANA RIBEIRO CORREIA
AGRAVADO
:
CARLA MOREIRA OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA
CAPITAL. SEDE DA AUTARQUIA EXEQUENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Ajuizada a execução fiscal na capital em que a autarquia exequente tem sede, a
competência é relativa e sua declinação somente é possível via exceção de incompetência, nos
termos do art. 112 do CPC.
2.
Agravo de instrumento a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por maioria, dar provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 29 de novembro de 2013.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0066718-57.2013.4.01.0000/PA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
TROPICAL PRODUTOS DE MADEIRAS LTDA - ME
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR: AUSÊNCIA DE VARA
FEDERAL.
1. O juízo federal não tem competência para processar a execução fiscal se o devedor aí não
tem domicílio. Súmula 40 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "A execução fiscal da
Fazenda Pública federal será proposta perante o juiz de direito da comarca do domicílio do
devedor, desde que não seja ela sede de vara da Justiça Federal". Essa competência é
funcional e absoluta, devendo ser declarada de oficio e em qualquer tempo e grau de jurisdição
(CPC, art. 113). É irrelevante a natureza da dívida inscrita.
2. A referida Súmula decorreu de precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 90.866-RJ,
r. Xavier de Albuquerque, Plenário, onde prevaleceu o entendimento de que é absoluta a
competência para a execução fiscal assim prevista no art. 15/I da Lei 5.010/1966 editada com
base na Constituição vigente à época e recepcionado pela Constituição de 05/10/1988, art.
109, § 3º.
3. Agravo regimental do exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do exequente.
Brasília, 01.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0068481-93.2013.4.01.0000/MG (d)
Processo Orig.: 0141605-52.2009.8.13.0398
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AGRAVANTE
:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
LEOPOLDO BALBINO DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0059849-78.2013.4.01.0000/PA
Processo Orig.: 0011894-25.2012.4.01.3900
RELATORA

:

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AGRAVANTE
:
SIGILOSO
ADVOGADO
:
JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU JUNIOR E OUTROS(AS)
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO OU EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.
1. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
2. Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0059851-48.2013.4.01.0000/PA
Processo Orig.: 0011894-25.2012.4.01.3900
RELATORA

:

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AGRAVANTE
:
SIGILOSO
ADVOGADO
:
MARCIO ROBERTO MAUES DA COSTA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
RODRIGO DE CASTRO FREITAS
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO OU EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.
1. Incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se
dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
2. Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade de
prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 01.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0074131-24.2013.4.01.0000/MG (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
MOVEIS CONQUISTA LTDA
ADVOGADO
:
LEONARDO RESENDE ALVIM MACHADO E OUTROS(AS)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO,
CONFUSÃO PATRIMONIAL E INTERESSES COMUNS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO PELAS DÍVIDAS DA EXECUTADA. PRELIMINARES.
1. A incorreta indicação do advogado da executada constitui mera irregularidade formal, não
conduzindo ao desconhecimento do recurso, ainda mais quando não acarretou prejuízo ao
recorrido (CPC, art. 249, § 1º c/c art. 250, p. único).
2. Efetivamente, a decisão do relator incorreu em julgamento ultra petita na parte que reconheceu a legitimidade passiva da empresa Campo das Vertentes Participações, Administração e Negócios S/A para a execução fiscal proposta contra Móveis Conquista Ltda.
3. "A confusão patrimonial existente entre sócios e a empresa devedora ou entre esta e outras
conglomeradas pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese de ser
meramente formal a divisão societária entre empresas conjugadas." (REsp 907.915/SP).
4. A existência de grupo econômico está configurada pela unidade de comando entre as empresas de
um grupo familiar que exercem a mesma atividade e pela confusão patrimonial. Essa confusão está
caracterizada pela localização de bens de outras pessoas jurídicas do grupo "Conquista" na sede da
executada e pelo aumento do capital social de uma delas na mesma época em que não foram localizados bens da devedora suficientes para satisfazer os créditos tributários.
5. Embora as matérias referentes à prescrição e à decadência possam ser conhecidas de
ofício, elas não foram objeto da decisão agravada, sendo inadmissível sua apreciação neste
agravo. Isso pode ser suscitado nos embargos ou em exceção de pré-executividade, observando o contraditório.
6. Agravo regimental da executada parcialmente provido, na parte em que conhecido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, conheceu, em parte, do agravo regimental da executada, dandolhe parcial provimento.
Brasília, 01/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
REEXAME NECESSÁRIO N. 0000179-06.2013.4.01.3300/BA
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AUTOR
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
RÉU
:
MARCELO TONY PATTERSON DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
ADVOGADO
:
DANILO SOUZA RIBEIRO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REMESSA OFICIAL.
NÃO CABIMENTO.
1. As sentenças proferidas em embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda
Pública não estão sujeitas ao duplo grau obrigatório, nos termos do art. 475, I e II, do CPC, na
redação dada pela Lei 10.352/2001.
2. Remessa oficial não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. ART. 185-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISTEMA BACEN JUD. ART. 655-A DO CPC. NOVA TENTATIVA.
1. A indisponibilidade de bens do executado prevista no art. 185-A do CTN é medida extrema e somente
deve ser deferida após a demonstração, pela parte requerente, de que as diligências para encontrar
bens do devedor passíveis de garantir a execução fiscal foram infrutíferas.
2. Não se mostra razoável a determinação de indisponibilidade de bens dos quais não se tem
notícia sequer de que existam.
3. A tese de que o bloqueio pelo sistema BACEN JUD dispensa o esgotamento das diligências
para localização de outros bens passíveis de penhora não autoriza o deferimento de nova
tentativa ante a ausência de resultado positivo na primeira consulta.
4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0071824-97.2013.4.01.0000/MG (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
COMERCIAL ESCALA LTDA
ADVOGADO
:
ROBERTO DE SOUZA BRANDAO
ADVOGADO
:
ANTONIO FERNANDO DRUMMOND BRANDAO
ADVOGADO
:
ROGERIO MARCOS GARCIA
ADVOGADO
:
ANTONIO FERNANDO DRUMMOND BRANDAO JUNIOR
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN E DE
PROVA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não figurando o nome do administrador da executada na CDA, descabe o redirecionamento
da execução fiscal em virtude da ausência de comprovação das hipóteses de responsabilidade
previstas no art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da empresa devedora.
2. "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" (Súmula 430/STJ).
3. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 01/08/2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0073293-81.2013.4.01.0000/PI (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
PAULO GOMES DA COSTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistindo comprovação de abuso da personalidade jurídica pelos sócios, não há que se
falar na sua desconsideração para o redirecionamento da execução fiscal.
2. A Súmula 435 do STJ e o art. 135/III do CTN não se aplicam às execuções fiscais ajuizadas
para a cobrança de débitos não tributários.
3. O disposto no art. 4º, V, da Lei 6.830/80, art. 10 do Decreto 3.708/19 e art. 50 do Código Civil
não autoriza a responsabilização do sócio de sociedade executada se não houver comprovação abuso de personalidade jurídica ou de atuação com excesso de poderes ou contrária à
lei ou ao estatuto social; o disposto no art. 28 da Lei 8.078/90 é aplicável às relações de
consumo, não sendo essa a hipótese dos autos.
4. Agravo regimental da exequente/Anatel desprovido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500843
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0016148-52.2013.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 161485220134013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: ANA CLAUDIA BORGES DE ALMEIDA COELHO
ADVOGADO
: SAMANTHA BALTIERI CARVALHO E OUTROS(AS)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e do TRF/1ª Região: RE 596.177, RE
363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e AC
0004757-48.2010.4.01.3807-MG, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma.
2. Apelação da União/ré e "remessa de ofício" desprovidas.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa de ofício.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 29088420134013500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 000290884.2013.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 29088420134013500
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: NERI DE ALCANTARA
ADVOGADO
: MAURICIO BATISTA DE MELO E OUTRO(A)
REMETENTE
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 148/151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 29711220134013500
APELAÇÃO CÍVEL 0002971-12.2013.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 29711220134013500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: RODRIGO BRUNOZI ATAGUILE
ADVOGADO
: WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500844

EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS
TERMOS DA LEI No 10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO E REMESSA
OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Julgado procedente o pedido, e não ocorrendo as hipóteses de dispensa do duplo grau de
jurisdição obrigatório previstas no art. 475 do Código de Processo Civil, cabível sua aplicação
na espécie.
2. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
4. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
5. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
6. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, a compensação será feita com
contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, a, b e c, da Lei 8.212/91.
7. As imposições previstas na IN 900/2008 se mostram arrazoadas, porque visam à verificação
da existência do crédito, das circunstâncias do seu reconhecimento e da legitimidade do
contribuinte.
8. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
9. Revogadas pela Lei 11.941/2009 as limitações prescritas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
10. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida
por interposta.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0003087-18.2013.4.01.3500/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
TERCIO ALVES PORTILHO
ADVOGADO
:
WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - GO
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM
A REDAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI 10.256/2001.
1. A documentação juntada pela parte autora é apta a comprovar sua condição de empregadora rural pessoa física.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada
somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova exação -, mas,
também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da bitributação -, não há
como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a
contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
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Numeração Única: 72035820134013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0007203-58.2013.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 72035820134013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: ELIO MARIUSSI
ADVOGADO
: SERGIO HEMING
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 146/151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 77405420134013600
APELAÇÃO CÍVEL 0007740-54.2013.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 77405420134013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: FRIPAN INDUSTRIA COM E DISTRIB DE CARNES E FRIOS
LTDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. ANUIDADES. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DA LEI N. 11.000/04. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI N.
12.514/11. CABIMENTO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A SUA EDIÇÃO. PRECEDENTES DO
TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza
jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua
instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas
em atos administrativos. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. "A Lei 11.000/2004, que alterou dispositivos da Lei 3.268/1957, tem aplicação somente aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, em observância ao art. 7º, II, da LC 95/1998"
(EIAC 2004.33.00.026051-8/BA, Quarta Seção, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso).
3. Ajuizada a execução fiscal após a edição da Lei n. 12.514/11, aplicável à espécie a disposição de seu artigo 8º, que prevê que os conselhos não executarão dívidas de anuidades
inferiores a quatro vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.
Precedentes desta Corte.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator

ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL 0017949-91.2013.4.01.3500/GO
Processo na Origem: 179499120134013500
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: ALMIR DE ANGELI
ADVOGADO
: LEONARDO COELHO AVELAR
APELADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e do TRF/1ª Região: RE 596.177, RE
363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e AC
0004757-48.2010.4.01.3807-MG, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma.
2. Apelação do autor provida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0000052-35.2013.4.01.3505/GO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
SALVADOR ANDRE DE LEANDRO
ADVOGADO
:
JULIANA CAIADO AMARAL DE AZEVEDO
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ANAPOLIS - GO
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500845
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Numeração Única: 77457620134013600
APELAÇÃO CÍVEL 0007745-76.2013.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 77457620134013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: WILMA NERES DA SILVA CAMPOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. ANUIDADES. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DA LEI N. 11.000/04. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI N.
12.514/11. CABIMENTO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A SUA EDIÇÃO. PRECEDENTES DO
TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza
jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua
instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas
em atos administrativos. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. "A Lei 11.000/2004, que alterou dispositivos da Lei 3.268/1957, tem aplicação somente aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, em observância ao art. 7º, II, da LC 95/1998"
(EIAC 2004.33.00.026051-8/BA, Quarta Seção, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso).
3. Ajuizada a execução fiscal após a edição da Lei n. 12.514/11, aplicável à espécie a disposição de seu artigo 8º, que prevê que os conselhos não executarão dívidas de anuidades
inferiores a quatro vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.
Precedentes desta Corte.
4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 77596020134013600
APELAÇÃO CÍVEL 0007759-60.2013.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 77596020134013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCURADOR
: MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APELADO
: LUCIANA NOGUEIROL VIEIRA PEREIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. ANUIDADES E MULTAS. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DA LEI N. 11.000/04. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI
N. 12.514/11. CABIMENTO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A SUA EDIÇÃO. PRECEDENTES DO
TRF/1ª REGIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza
jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua
instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas
em atos administrativos. Precedentes do TRF/1ª Região.
2. Também a fixação de multas por atos infralegais não encontra guarida no ordenamento
jurídico pátrio, visto que somente a lei, em sentido estrito, pode criar direitos e impor obrigações
(art. 5º, II, da CF). Precedentes.
3. "A Lei 11.000/2004, que alterou dispositivos da Lei 3.268/1957, tem aplicação somente aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, em observância ao art. 7º, II, da LC 95/1998"
(EIAC 2004.33.00.026051-8/BA, Quarta Seção, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso).
4. Ajuizada a execução fiscal após a edição da Lei n. 12.514/11, aplicável à espécie a disposição de seu artigo 8º, que prevê que os conselhos não executarão dívidas de anuidades
inferiores a quatro vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.
Precedentes desta Corte.
5. Apelação desprovida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500846

ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 87876320134013600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0008787-63.2013.4.01.3600/MT
Processo na Origem: 87876320134013600
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: MARINEZ RODRIGUES
ADVOGADO
: ANDERSON MELLO ROBERTO
APELADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS. 242/246
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da
matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 535
do CPC. Precedentes.
2. A embargante pretende rediscutir as questões já decididas no acórdão. O órgão judicante
não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pela parte, mas apenas
àqueles que julga pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes.
3. Sem omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0001854-65.2013.4.01.3603/MT
Processo na Origem: 18546520134013603
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: LEONIR CHENET
ADVOGADO
: JORGE LEANDRO RENZ E OUTRO(A)
APELADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA
FÍSICA (FUNRURAL). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. PRESCRIÇÃO.
1. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e do TRF/1ª Região: RE 596.177, RE
363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e AC
0004757-48.2010.4.01.3807-MG, r. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma.
2. Proposta a ação depois de 09/06/2005, a prescrição é qüinqüenal (RE 566.621).
3. Apelação do autor parcialmente provida.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0000061-88.2013.4.01.3604/MT
Processo na Origem: 618820134013604
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: CEZAR ROBERTO TIRLONI E OUTROS(AS)
ADVOGADO
: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
APELANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OS MESMOS
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
4. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
5. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
6. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
7. Deferida a antecipação de tutela, tendo em vista a confirmação da sentença de procedência
nesta turma e a ausência de efeito suspensivo de eventuais recursos a serem interpostos.
8. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014(data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL 0001203-30.2013.4.01.3604/MT
Processo na Origem: 12033020134013604
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI
ADVOGADO
: PATRICIA TIEPPO ROSSI
APELADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA
DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL).
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade relativamente à superação da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária instituída pelo art. 25 da Lei 8.212/1991 com
a edição da Lei 10.256/2001, à inaplicabilidade da decisão proferida no RE 363.852 e à
exigibilidade da contribuição do empregador sobre a "folha de salários".
2. O julgamento contrário à pretensão da parte não configura omissão porque o juiz é livre para
adotar os fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.
3. Embargos declaratórios da União/ré desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios.
Brasília, 08/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0000561-54.2013.4.01.3605/MT
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
ADILSON CLETO BIER
ADVOGADO
:
WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS(AS)
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE BARRA DO GARCAS - MT

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA
DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL).
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade relativamente à superação da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária instituída pelo art. 25 da Lei 8.212/1991 com
a edição da Lei 10.256/2001 e à inaplicabilidade da decisão proferida no RE 363.852.
2. O julgamento contrário à pretensão da parte não configura omissão porque o juiz é livre para
adotar os fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.
3. Embargos declaratórios da União/ré desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 11504920134013604
APELAÇÃO CÍVEL 0001150-49.2013.4.01.3604/MT
Processo na Origem: 11504920134013604
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: PAULO CÉSAR GALVAN
ADVOGADOS
: FERNANDO DE MATOS BORGES E OUTRO
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
2. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
4. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
5. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
6. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
7. Deferida a antecipação de tutela, tendo em vista a confirmação da sentença de procedência
nesta turma e a ausência de efeito suspensivo de eventuais recursos a serem interpostos.
8. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 11678520134013604
APELAÇÃO CÍVEL 0001167-85.2013.4.01.3604/MT
Processo na Origem: 11678520134013604
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: ELZA JÚLIA FICAGNA
ADVOGADOS
: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR E OUTRA
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500847
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EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DECORRENTE
DAS LEIS 8.540/1992 E 9.528/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
1. Incabível o efeito repristinatório pretendido pela Fazenda Nacional, por desbordar dos limites
do pedido e da própria lide.
2. O art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV,
da Lei 8.212/1991, foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 363.852), aos fundamentos de
que a incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produtos agrícolas
pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação - ofensa ao princípio da isonomia -,
bem como criação de nova fonte de custeio sem edição de lei complementar.
3. Uma vez que a inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE 363.852 não está fundamentada somente em vício formal - necessidade de lei complementar para a criação de nova
exação -, mas, também, em vícios materiais - ofensa ao princípio da isonomia e ocorrência da
bitributação -, não há como se afirmar que com a Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de existir, pois a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015062-10.2013.4.01.3800/MG
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - EPP
ADVOGADO
:
SIBELE BARONY BUENO
EMENTA
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. RE 559.607-STF. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO.
1. O STF julgou inconstitucional a expressão acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do
valor das próprias contribuições, contida no inciso I do art. 7º da Lei 10.865/2004 (RE 559.607,
julgado no regime da repercussão geral, publicado em 17/10/2013).
2. Indevida a inclusão do ICMS e do valor das próprias contribuições na base de cálculo das
contribuições para o PIS - importação e para a COFINS - importação.
3. Apelação da Fazenda Nacional a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004106-02.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500848

2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004107-84.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004116-46.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004117-31.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0004122-53.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004123-38.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004124-23.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DO FUNDEB PARA MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE.
1. Os repasses do FUNDEB são destinados aos municípios, e por eles são geridos, para ações
de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação a que se nega provimento.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004119-98.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004120-83.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500849
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ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004125-08.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004126-90.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004127-75.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500850

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004128-60.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004129-45.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0004130-30.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004131-15.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004132-97.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500851

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004133-82.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004134-67.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004135-52.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO
PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA. OFENSA À COISA JULGADA. ARTS. 463 E 471 DO
CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Sob pena de ofensa à coisa julgada, proferidas duas sentenças no mesmo processo, deve prevalecer
a primeira, e deve ser decretada a nulidade da segunda, bem como dos atos posteriores a ela, por
violação ao disposto nos artigos 463 e 471 do Código de Processo Civil.
2. Segunda sentença anulada de ofício.

851

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DO FUNDEB PARA MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE.
1. Os repasses do FUNDEB são destinados aos municípios, e por eles são geridos, para ações
de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0017598-93.2013.4.01.9199/PA
Processo Orig.: 0000006-52.1989.8.14.0058
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO
:
FRANCISCO MERENCIO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO
MOMENTO DA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉRCIA DO
JUÍZO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na redação dada pela LC 118/2005, somente é
aplicável às execuções fiscais cujo despacho de citação seja posterior a 9/6/2005, data da
entrada em vigor da referida lei complementar.
2. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, nas quais o
despacho de citação ocorre em momento anterior à entrada em vigor da mencionada lei, a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação pessoal da parte executada.
3. Evidenciada nos autos a falha no mecanismo judicial e a responsabilidade do juízo pela
demora na citação ou pela sua não efetivação, o marco interruptivo deverá retroagir à data do
ajuizamento do feito (REsp 1.120.295/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, DJe
de 21/5/2010).
4. Apelação a que se dá provimento para determinar o prosseguimento da execução fiscal.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 9 de maio de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0034755-79.2013.4.01.9199/MG
Processo Orig.: 261070523624
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
SUPERCAL PAINS LTDA
ADVOGADO
:
DEIZE APARECIDA SILVA DE SOUSA E OUTROS(AS)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO
INSS ANTES DA LEI 11.457/2007. NÃO INCIDÊNCIA DO ENCARGO DE 20% DO DECRETOLEI 1.025/1969.
1. Ao aderir ao parcelamento, o contribuinte confessa e reconhece como devido o valor
cobrado no executivo fiscal e exprime sua intenção de honrar a dívida com a Fazenda Pública.
2. A adesão ao parcelamento é incompatível com o prosseguimento dos embargos à execução
fiscal, em face da manifesta ausência de interesse de agir.

3. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
4. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
5. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, anular, de
ofício, a sentença de fl. 40 e não conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004136-37.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004137-22.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
1. Não se conhece de apelação cujas razões não atacam os fundamentos da sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 6º do CPC, apenas ao município é garantido o direito de ação para
pleitear a complementação do FUNDEB.
3. Apelação não conhecida.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004757-34.2013.4.01.4101/RO
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS CRISTO PRINCIPE DA PAZ
ADVOGADO
:
ANDERSON ADRIANO REIS E SILVA
APELADO
:
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500852
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3. O parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal não acarreta sua
extinção, apenas sua suspensão até que ultimado o parcelamento.
4. Os ônus dos honorários devem ser imputados à parte vencida ou a quem deu causa à
instauração do processo, em homenagem aos princípios da sucumbência e causalidade.
5. No caso de parcelamento de débito tributário após o ajuizamento da execução, incabível a
condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, pois à época do ajuizamento
o débito era exigível. Condenação devida pelas embargantes.
6. No caso das execuções fiscais propostas pelo INSS antes da Lei 11.457/2007, quando não
se cobrava o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/1969, os honorários advocatícios
deverão ser fixados nos termos do art. 26, caput, do CPC.
7. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento à
apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0035169-77.2013.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0000126-28.1995.8.11.0007
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
INCOMAC IND E COM DE MADEIRAS CARLINDA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §§
DA LEF.
1. O art. 40 da Lei 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o art. 174 do Código Tributário
Nacional, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da dívida fiscal. Transcorridos mais de cinco anos
após o arquivamento do feito, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. É desnecessária a intimação da Fazenda Nacional da suspensão por ela própria requerida,
bem como do ato de arquivamento do feito, que é automático e decorre do transcurso do prazo
de um ano da suspensão.
3. Apelação a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 9 de maio de 2014
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Numeração Única: 581301220134019199
APELAÇÃO CÍVEL 0058130-12.2013.4.01.9199/BA
Processo na Origem: 471720038050078
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
: OSVALDO MIRANDA DA PAZ
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA EM 28/10/2009. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA EM 22/10/2012. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1 - Deferida suspensão da execução em 28/10/2009 com fundamento no art. 792 do CPC,
equivocado o entendimento de que, ao ser proferida a sentença em 22/10/2012, ter-se-ia
consumado a prescrição intercorrente porque o processo não permaneceu paralisado por prazo
superior a cinco anos sem diligências do credor para seu prosseguimento.
2 - Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500853

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0006200-67.2014.4.01.0000/RR
Processo na Origem: 69589020134014200
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: OURO VERDE AGROSILVOPASTORIL LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO CORREA JUNIOR E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONBILIDADE DE BENS. LEI 8.397/92. BENS DE EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO JUNTAMENTE COM A EXECUTADA EM EXECUÇÃO
FISCAL. POSSIBILIDADE.
1. É "possível a desconstituição da personalidade jurídica no bojo do processo de execução ou
falimentar, independentemente de ação própria, o que afasta a alegação de que o recorrente é
terceiro e não pode ser atingido pela execução". (REsp 1.071.643-DF).
2. Cabível a medida cautelar de indisponibilidade de bens prevista na Lei 8.397/92, para evitar
a frustração da satisfação do direito de crédito do credor, quando presentes algumas das
hipóteses arroladas no art. 2º da mencionada Lei.
3. Agravo regimental da executada desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0007271-07.2014.4.01.0000/MA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
MARIA ANTONIETA LEITE DA SILVA
ADVOGADO
:
WALTER CASTRO E SILVA FILHO
ADVOGADO
:
CARLOS BRONSON COELHO DA SILVA
AGRAVADO
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO ANTECIPATIVA DA TUTELA RECURSAL: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. DESCONSTITUIÇÃO DA "PENHORA ON LINE". POSSIBILIDADE.
1. Incabível a interposição de agravo regimental contra decisão antecipativa da tutela recursal
(CPC, art. 557, § 1º e RI/TRF1, art. 297, § 1º).
2. O parcelamento da dívida efetivado pela parte executada suspende a exigibilidade do crédito
tributário (CTN, art. 151/VI), caso em que não subsiste legitimidade para a manutenção da
garantia. Precedentes deste Tribunal.
3. Agravo regimental da exequente/União não conhecido. Agravo de instrumento da executada provido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental da exequente e deu provimento ao agravo de instrumento da executada, nos termos do voto do relator.
Brasília, 22.08.2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0018337-81.2014.4.01.0000/MG (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
CALCINACAO IMPERIAL LTDA
ADVOGADO
:
WANDER BRUGNARA
ADVOGADO
:
MAGNUS BRUGNARA
ADVOGADO
:
THAIS FERNANDA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
:
GIZELLE MOREIRA PINTO ROZENSVAIG
AGRAVADO
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
1. Proferida a sentença no mandado de segurança, não persiste o interesse no julgamento do
recurso que está prejudicado.
2. Agravo regimental da União prejudicado.
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
1. Proferida a sentença na ação de conhecimento, não persiste o interesse no julgamento do
recurso que está prejudicado.
2. Agravo regimental da União prejudicado.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0023218-04.2014.4.01.0000/MT (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
EUDER IGNACIO
ADVOGADO
:
GLEISE FULBER CAUMO IGNÁCIO
ADVOGADO
:
MELCHIOR FULBER CAUMO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
1. Proferida a sentença na ação de conhecimento, não persiste o interesse no julgamento do
recurso que está prejudicado.
2. Agravo regimental da União prejudicado.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N.
002333325.2014.4.01.0000/AP
Processo Orig.: 92.00.01305-8
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AGRAVANTE
:
PAULO ADOLFO DA COSTA
ADVOGADO
:
ROBERTO ARMOND FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO REAL. BEM IMÓVEL. TERCEIRA PESSOA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que se cogite da relação pessoal entre o executado e a terceira pessoa que figura
juridicamente como detentora do direito real de domínio, a penhora do bem imóvel não prescinde de provas acerca da relação de direito real relativamente ao executado.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 8 de agosto de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0030115-48.2014.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 214574420054013300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: CRISTIANA DE MENEZES MASCARENHAS

ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0018760-41.2014.4.01.0000/AM (d)
Processo Orig.: 0000089-17.2007.4.01.3200
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
AGRAVANTE
:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO
:
FRANCISCO FILHO PEREIRA DE QUEIROZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. ART. 185-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISTEMA BACEN JUD. ART. 655-A DO CPC. NOVA TENTATIVA.
1. A indisponibilidade de bens do executado prevista no art. 185-A do CTN é medida extrema e somente
deve ser deferida após a demonstração, pela parte requerente, de que as diligências para encontrar
bens do devedor passíveis de garantir a execução fiscal foram infrutíferas.
2. Não se mostra razoável a determinação de indisponibilidade de bens dos quais não se tem
notícia sequer de que existam.
3. A tese de que o bloqueio pelo sistema BACEN JUD dispensa o esgotamento das diligências
para localização de outros bens passíveis de penhora não autoriza o deferimento de nova
tentativa ante a ausência de resultado positivo na primeira consulta.
4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de julho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0021091-93.2014.4.01.0000/BA (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
DOCAS VEICULOS LTDA
ADVOGADO
:
LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES
ADVOGADO
:
THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS
ADVOGADO
:
ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
1. Proferida a sentença no mandado de segurança, não persiste o interesse no julgamento do
recurso que está prejudicado.
2. Agravo regimental da União prejudicado.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0023033-63.2014.4.01.0000/MT (d)
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
:
UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
EGON ALOISIO JUNG
ADVOGADO
:
MARCIO ROGERIO PARIS
ADVOGADO
:
ARI BORBA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
MELCHIOR FULBER CAUMO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500854
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TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. CONFIGURADA. TEORIA DA ACTIO NATA.
1. O relator pode negar seguimento de plano a recurso que esteja em manifesto confronto com
a jurisprudência de Tribunal Superior (CPC, art. 557).
2. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos
da citação da pessoa jurídica executada.
3. A aplicação da Teoria da Actio nata não altera o termo inicial da contagem do prazo
prescricional para o redirecionamento (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no Ag 1.272.349SP).
4. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
relator.
Brasília, 22.08.2014
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0030534-68.2014.4.01.0000/BA
Processo na Origem: 199495320114013300
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
: ANA LUIZA SERRAVALLE COUTO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO INGRESSOU NA SOCIEDADE E EXERCEU A GERÊNCIA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A dissolução irregular é uma das hipóteses que autorizam o redirecionamento da execução
fiscal contra os sócios-gerentes, diretores ou responsáveis pela pessoa jurídica, nos termos do
art. 135 do CTN. Contudo, tal responsabilidade não é ilimitada, eis que não alcança os créditos
cujos fatos geradores são anteriores ao ingresso do sócio na sociedade" (REsp 1.217.467RS).
2. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 22/08/2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0031535-88.2014.4.01.0000/RO
Processo na Origem: 734502520078220007
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
AGRAVANTE
: AKRAM MUHDEL ABED IBRAHIM
ADVOGADO
: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS(AS)
AGRAVADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO.
SÓCIO EXERCEU A GERÊNCIA À ÉPOCA DO FATO GERADOR E APÓS. POSSIBILIDADE.
1. "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente." (Súmula 435 do STJ).
2. A executada não foi localizada no endereço do seu domicílio fiscal, conforme certidão do
oficial de justiça, do que se presume sua dissolução irregular. Essa presunção é relativa e
admite prova em contrário. Porém, o agravante não provou, em exceção de pré-executividade,
que não exercia a gerência de fato da empresa, como apurado em processo administrativo
fiscal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500855

3. Não está prescrita a pretensão de redirecionamento se o pedido e a citação são feitos dentro
do prazo de cinco anos contado da citação da pessoa jurídica executada. Precedentes do
STJ.
4. Agravo regimental do executado desprovido.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
relator.
Brasília, 22/08/2014.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Numeração Única: 342076920144010000
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA
003420769.2014.4.01.0000/DF
Processo na Origem: 41944320124013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
REQUERENTE
: ATANOR S C A
ADVOGADO
: ROBERTO GEAN SADE E OUTROS(AS)
REQUERIDA
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PARA REVIGORAR LIMINAR NO FEITO PRINCIPAL. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA PELO AGUARDO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ato Declaratório Executivo Coana 22/2011 que atinge diretamente a esfera jurídica da
requerente, daí decorrendo sua legitimidade ativa ad causam. Periculum in mora que decorre
dos prejuízos a serem suportados pela requerente com a sua exclusão do tratamento tarifário
preferencial instituído pelo citado ato.
2. Presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, é de ser mantida a
decisão agravada que revigorou a liminar deferida nos autos do processo principal, para
suspender os efeitos do Ato Declaratório Executivo Coana 22/2011.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Numeração Única: 87320144013604
APELAÇÃO CÍVEL 0000008-73.2014.4.01.3604/MT
Processo na Origem: 87320144013604
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTE
: AMARILDO JOSÉ SCHOUPINSKI
ADVOGADOS
: DAINA COSTA BEBER E OUTROS
APELADA
: UNIÃO FEDERAL (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DA PROVA DOS RECOLHIMENTOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS TERMOS DA LEI No
10.256/2001. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos da Lei Complementar nº
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/6/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011.)
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2. Esta Corte tem decidido que a prova dos recolhimentos na repetição de indébito será feita
no momento da compensação na esfera administrativa ou na liquidação de sentença.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis 8.540/92 e 9.528/97
que impunham a Contribuição para o FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
4. A Lei nº 10.256/2001 não tornou válida a cobrança da Contribuição para o FUNRURAL
porque, ainda que superveniente à Emenda Constitucional nº 20/98, está fundada na mesma
base de cálculo considerada inconstitucional. Precedentes desta Corte.
5. Inexistência de repristinação da Lei n. 8.212/91 de modo a legitimar a cobrança da mencionada contribuição sobre a folha de salários. Art. 2º, §3º, da LINDB.
6. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
7. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
8ª Turma do TRF da 1ª Região - 22/08/2014 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002640-68.2014.4.01.9199/PA
Processo Orig.: 0000005-50.2003.8.14.0002
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO
:
E G RAMOS E OUTRO(A)
ADVOGADO
:
JOSE CARLOS PUREZA BARBOSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONFISSÃO DE DÉBITO PELO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. As hipóteses de interrupção do prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário são
aquelas taxativamente previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN.
2. Nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição é interrompida por
qualquer ato do devedor que importe em reconhecimento do débito, como a confissão de dívida
e o parcelamento.
3. O prazo prescricional interrompido na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, volta
a fluir na data da exclusão do executado do programa de parcelamento.
4. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 2 de maio de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019546-36.2014.4.01.9199/GO
Processo Orig.: 0417137-66.2008.8.09.0116
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.
1. O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não
autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação,
devendo-se determinar o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição - orientação
definida pelo STJ no julgamento do REsp 1.111.982/SP na sistemática de recursos repetitivos,
DJe de 25/9/2009.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500856

2. É inaplicável o disposto no art. 20 da Lei 10.522/2002 às execuções fiscais propostas por
entidades de natureza autárquica federal, uma vez que se vinculam a regramento específico.
Entendimento do STJ nos autos do REsp 1343591/MA, DJe de 18/12/2013.
3. Inocorrência de prescrição, a justificar a extinção do feito, de ofício.
4. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0024466-53.2014.4.01.9199/MT
Processo Orig.: 0003630-43.2012.8.11.0008
RELATORA
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCURADOR
:
ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO
:
L F MENZEN DA SILVA E OUTRO(A)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.
1. O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não
autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação,
devendo-se determinar o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição - orientação
definida pelo STJ no julgamento do REsp 1.111.982/SP na sistemática de recursos repetitivos,
DJe de 25/9/2009.
2. É inaplicável o disposto no art. 20 da Lei 10.522/2002 às execuções fiscais propostas por
entidades de natureza autárquica federal, uma vez que se vinculam a regramento específico.
Entendimento do STJ nos autos do REsp 1.343.591/MA, DJe de 18/12/2013.
3. Inocorrência de prescrição a justificar extinção do feito, de ofício.
4. Apelação a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL 2004.38.00.025638-5/MG
Processo na Origem: 200438000256385
RELATOR
: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE
: LOTUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: GERALDO JUNIOR DE ASSIS SANTANA E OUTROS(AS)
APELADO
: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR
: CRISTINA LUISA HEDLER
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
ANULADO.
1. Acolhida questão de ordem para anular o acórdão desta Turma de 18.10.2013 e submeter os
autos à relatora originária da apelação - Des. Maria do Carmo Cardoso.
ACÓRDÃO
A 8ª Turma, por unanimidade, em questão de ordem, anulou o julgamento realizado em
18.10.2013, nos termos do voto do relator.
lBrasília, 22.11.2013.
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator p/acórdão
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ATAS DE JULGAMENTOS

APDO:
SOVERANA VEICULOS LTDA
ADV:
TO00000476 RAIMUNDO NONATO FRAGA SOUSA
ADV:
TO00002795 DULCE ELAINE COSCIA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - TO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0000008-73.2014.4.01.3604 / MT
APTE:
AMARILDO JOSE SCHOUPINSKI
ADV:
MT00013781 DAINA COSTA BEBER E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000014-51.2012.4.01.3604 / MT (AI 0015311-46.2012.4.01.0000/MT)
APTE:
MIGUEL SCHOUPINSKI E OUTROS(AS)
ADV:
MT0009647B GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000015-36.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ELIANE MORAES DUTRA
ADV:
GO00022265 LAURIANA COPETTI DO AMARAL E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0011529-50.1997.4.01.3300 (1997.33.00.011539-1) / BA
APTE:
SER- SERVICOS MEDICO- CIRURGICOS DA BAHIA S/A
ADV:
BA00005082 BOLIVAR FERREIRA COSTA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
BA00008701 MARISTELA DOURADO B DE B GALVAO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Embargante, nos termos do voto
do Relator.
Ap
0006075-46.1998.4.01.3400 (1998.34.00.006091-6) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ATALAIA MOVEIS LTDA E OUTRO(A)
DEFEN.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006075-46.1998.4.01.3400 (1998.34.00.006091-6) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ATALAIA MOVEIS LTDA E OUTRO(A)
DEFEN.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA EM 22 DE AGOSTO DE 2014.
Presidente(s) da Sessão: Exmo(a.) Sr(a). Dr(a). DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO
CARMO CARDOSO
Proc. Reg. da República: Exmo(a). Sr(a).: LUCIANA M. MARTINS
Secretário(a): JESUS NARVAEZ DA SILVA
Às nove horas, presentes a sessão,o Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova e o
Exmo. Sr.Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa,deu-se início à sessão.
JULGAMENTOS
Ap
0000113-02.1981.4.01.3800 (80721) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CONSTRUTORA ODILA LTDA
ADV:
MG00047955 BENEDITO ANTONIO DINIS LEITE
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004124-20.1994.4.01.3800 (94.00.04123-3) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LIDIA CRISTINA COSTA SAD
ADV:
MG00058623 CELIANE MIGLIORINI DE OLIVEIRA
APDO:
BAUNILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0009148-11.1994.4.01.4000 (94.00.09148-6) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MIROCLES CAMPOS VERAS NETO
ADV:
PI00001005 SAMUEL DARCY ARAUJO E OUTRO(A)
APDO:
CONSPAR CONSTRUTORA PARNAIBA LTDA
APDO:
CARLOS JOSE DE ALENCAR BOTELHO
APDO:
MAURO SANTOS DE MELO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003819-47.1996.4.01.4000 (96.00.03888-0) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAO ANTONIO CRONEMBERGER PIRES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003819-47.1996.4.01.4000 (96.00.03888-0) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAO ANTONIO CRONEMBERGER PIRES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000007-36.2011.4.01.4302 / TO (AI 0058506-18.2011.4.01.0000/TO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500857
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ApReeNec
0031860-71.1998.4.01.3800 (1998.38.00.032258-9) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
COMAPE-COMERCIAL MINEIRA DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
ADV:
MG00028819 FRANCISCO XAVIER AMARAL E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração da Autora, nos termos do voto do Relator.
Ap
0020169-77.1999.4.01.0000 (1999.01.00.026677-0) / GO
APTE:
RONALDO PERES CARVALHO
ADV:
MG00021378 HELIO GOMES PEREIRA DA SILVA E OUTRO(A)
APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
GO00005865 ALDENORA WANDERLEY RODRIGUES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do Impetrante,
nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007200-85.1999.4.01.3700 (1999.37.00.007303-8) / MA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PATRICIA DUAILIBE
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0009006-58.1999.4.01.3700 (1999.37.00.009125-5) / MA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
P R SANTOS MECANICA E LANTERNAGEM
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0020870-84.1999.4.01.3800 (1999.38.00.020917-0) / MG
APTE:
ALICERCE ENGENHARIA LTDA
ADV:
DF00034548 RITA DE CASSIA GUIMARAES JANUZZI E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0025645-45.1999.4.01.3800 (1999.38.00.025712-4) / MG (ApR
1999.38.00.025712-4/MG)
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
RJ00129671 MARIANA BASTOS DE REZENDE E OUTROS(AS)
APTE:
SAMARCO MINERACAO S/A
ADV:
MG0000822A JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTRO(A)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0005458-07.1999.4.01.3900 (1999.39.00.005481-9) / PA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
G V SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500858

Ap
APTE:
ADV:

0057713-65.2000.4.01.0000 (2000.01.00.071229-4) / MG
CAFE TRES CORACOES LTDA E OUTRO(A)
MG0000822A JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração da Autora e julgou prejudicado os embargos de declaração da União, nos termos do voto do Relator.Pedido de preferência: Elen Ferreira.
Ap
0014015-82.2000.4.01.3500 (2000.35.00.014076-1) / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MIRIAN CONSENDEY DE MENDONCA - PESSOA JURIDICA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0014016-67.2000.4.01.3500 (2000.35.00.014077-4) / GO (Ap
2000.35.00.014076-1/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MIRIAN CONSENDEY DE MENDONCA - PESSOA JURIDICA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0017673-17.2000.4.01.3500 (2000.35.00.017737-3) / GO (AI 003743846.2010.4.01.0000/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
KODAKA MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
APDO:
MARIA DAS DORES FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0017673-17.2000.4.01.3500 (2000.35.00.017737-3) / GO (AI 003743846.2010.4.01.0000/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
KODAKA MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
APDO:
MARIA DAS DORES FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002948-90.2000.4.01.3801 (2000.38.01.002895-4) / MG
APTE:
CAMPE CONSULTORIA E ASSESSORIA A MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS LTDA
ADV:
MG00073598 MARCUS MOTTA MONTEIRO DE CARVALHO E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
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PROCUR:
APDO:
REMTE:

PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ
DE FORA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração para anular a sentença de
fls. 49-55 e o acórdão de fls. 120-125, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0005181-45.2000.4.01.4000 (2000.40.00.005179-9) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
I M NASCIMENTO ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0015455-97.2001.4.01.3300 (2001.33.00.015455-1) / BA
APTE:
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E IRRIGANTES DO OESTE DA
BAHIA - AIBA
ADV:
SC00021560 JEFERSON DA ROCHA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Impetrante,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0001241-92.2001.4.01.3400 (2001.34.00.001239-3) / DF
APTE:
ALCIDES CORRADI E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
EDINA VIDAL E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0015036-34.2002.4.01.3400 (2002.34.00.015070-8) / DF
APTE:
ARRUDA JOSE MONTEIRO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
PAULO RENATO FIEGENBAUM E OUTROS(AS)
ADV:
DF00001017 CARLOS FERNANDO GUIMARAES E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade,em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0015036-34.2002.4.01.3400 (2002.34.00.015070-8) / DF
APTE:
ARRUDA JOSE MONTEIRO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
PAULO RENATO FIEGENBAUM E OUTROS(AS)
ADV:
DF00001017 CARLOS FERNANDO GUIMARAES E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade,em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500859

Ap
0034156-63.2002.4.01.3400 (2002.34.00.034223-6) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANTONIO CARLOS REZENDE DA SILVA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00031766 CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
APDO:
DILZA MARIA DE CARVALHO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade,em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0000656-49.2002.4.01.4000 (2002.40.00.000656-4) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CONSTRUTORA J N A SANTOS E CIA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap

0000697-16.2002.4.01.4000 (2002.40.00.000697-9) / PI (Ap
2002.40.00.000656-4/PI)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CONSTRUTORA J N A SANTOS E CIA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001532-04.2002.4.01.4000 (2002.40.00.001532-3) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DROGAZAB LTDA ME
ADV:
PI00002753 LEANDRO CARDOSO LAGES E OUTROS(AS)
APDO:
ANTONIO BARROS FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap

0001535-56.2002.4.01.4000 (2002.40.00.001535-4) / PI (Ap
2002.40.00.001532-3/PI)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DROGAZAB LTDA ME
ADV:
PI00002753 LEANDRO CARDOSO LAGES E OUTROS(AS)
APDO:
ANTONIO BARROS FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap

0001535-56.2002.4.01.4000 (2002.40.00.001535-4) / PI (Ap
2002.40.00.001532-3/PI)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DROGAZAB LTDA ME
ADV:
PI00002753 LEANDRO CARDOSO LAGES E OUTROS(AS)
APDO:
ANTONIO BARROS FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
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ADV:
DF00006157 LUIZ ALBERTO BETTIOL E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, manteve o acórdão de 13/11/2009, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0005239-27.2004.4.01.3800 (2004.38.00.005318-6) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANGELA BICALHO LAGE E OUTROS(AS)
ADV:
DF0001441A JOSE EYMARD LOGUERCIO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade,em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0002506-70.2004.4.01.4000 (2004.40.00.002505-4) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
R SOUSA DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0002663-43.2004.4.01.4000 (2004.40.00.002662-1) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MATIAS E LIMA VERDE LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002664-28.2004.4.01.4000 (2004.40.00.002663-5) / PI (Ap
2004.40.00.002662-1/PI)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MATIAS E LIMA VERDE LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002683-34.2004.4.01.4000 (2004.40.00.002682-7) / PI (Ap
2004.40.00.002662-1/PI)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MATIAS E LIMA VERDE LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002683-34.2004.4.01.4000 (2004.40.00.002682-7) / PI (Ap
2004.40.00.002662-1/PI)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MATIAS E LIMA VERDE LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0023154-57.2005.4.01.9199 (2005.01.99.051267-0) / MG (ApR
2005.01.99.051267-0/MG)
APTE:
DIMAS JOSE RODRIGUES
ADV:
MG00080498 MARCOS ANTONIO BITTENCOURT E OUTROS(AS)
APDO:
UNIAO FEDERAL

Ap
0001919-19.2002.4.01.4000 (2002.40.00.001919-0) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
J E P LUCIO - ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap

0023379-91.2003.4.01.3300 (2003.33.00.023363-7) / BA (AI
2003.01.00.035039-1/BA)
APTE:
BISCOITOS SAO BENEDITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADV:
BA0001178A JOSE RILTON TENORIO MOURA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap

0033480-90.2003.4.01.3300 (2003.33.00.033466-9) / BA (AI
2007.01.00.018619-6/BA)
APTE:
BRAKEM S/A
ADV:
BA00022397 FABIO BRUN GOLDSCHMIDT E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0004353-44.2003.4.01.4000 (2003.40.00.004344-6) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
M A INFORMATICA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap

0011888-44.2004.4.01.3400 (2004.34.00.011915-0) / DF (AI
2006.01.00.019612-8/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
NEUROCLIN SC LTDA
ADV:
DF00010612 GEISA FELIX BARUFI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Ap
0024080-09.2004.4.01.3400 (2004.34.00.024144-1) / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00022162 LUIS FERNANDO BELEM PERES
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
VICTOR NUNES CARVALHO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:

0039504-91.2004.4.01.3400 (2004.34.00.048605-5) / DF (AI
2005.01.00.023170-8/DF)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA 1A REGIAO - AJUFER E
OUTROS(AS)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500860
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PROCUR:
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
REMTE:
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ARCOS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000260-33.2005.4.01.3300 (2005.33.00.000260-0) / BA (AI
2005.01.00.001863-9/BA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
BBM INVESTIMENTOS S/A E OUTROS(AS)
ADV:
DF0002001A ANGELA PAES DE BARROS DI FRANCO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 12A VARA - BA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
Ap
0003119-22.2005.4.01.3300 (2005.33.00.003120-0) / BA
APTE:
TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
ADV:
BA00013652 MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Ap
0011876-05.2005.4.01.3300 (2005.33.00.011881-0) / BA
APTE:
LABORATORIO DE ANALISES JOAO PINTO CUNHA S/C LTDA
ADV:
BA00025056 ISALBERTO ZAVAO LIMA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
DF00002714 JOSE LUIZ GOMES ROLO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade,em juízo de retratação, deu provimento parcial à apelação, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0018643-59.2005.4.01.3300 (2005.33.00.018655-0) / BA (AI
2005.01.00.072787-1/BA)
APTE:
BARCELONA PARTICIPACOES S/A E OUTROS(AS)
ADV:
SP00088601 ANGELA PAES DE BARROS DI FRANCO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
Ap
0021640-15.2005.4.01.3300 (2005.33.00.021653-5) / BA (AI
2005.01.00.072784-0/BA)
APTE:
BITINIA PARTICIPACOES S/A E OUTROS(AS)
ADV:
SP00088601 ANGELA PAES DE BARROS DI FRANCO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
Ap
0021640-15.2005.4.01.3300 (2005.33.00.021653-5) / BA (AI
2005.01.00.072784-0/BA)
APTE:
BITINIA PARTICIPACOES S/A E OUTROS(AS)
ADV:
SP00088601 ANGELA PAES DE BARROS DI FRANCO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
Ap
0021719-91.2005.4.01.3300 (2005.33.00.021732-8) / BA (AI
2005.01.00.072787-1/BA)
APTE:
BELA VISTA PARTIPACOES S/A E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500861

ADV:
SP00088601 ANGELA PAES DE BARROS DI FRANCO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
Ap
0021720-76.2005.4.01.3300 (2005.33.00.021733-1) / BA (AI
2005.01.00.072787-1/BA)
APTE:
MONEMBASIA PARTICIPACOES S/A
ADV:
SP00088601 ANGELA PAES DE BARROS DI FRANCO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
Ap
0023610-50.2005.4.01.3300 (2005.33.00.023623-9) / BA (AI
2005.01.00.071279-6/BA)
APTE:
PRECISAO LABORATORIO CLINICO S/C LTDA
ADV:
BA00016636 JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
DF00002714 JOSE LUIZ GOMES ROLO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade,em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
ApReeNec
0035819-42.2005.4.01.3400 (2005.34.00.036350-8) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA
ADV:
DF00013847 SERGIO BOMFIM MONTEIRO PERES E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000064-94.2005.4.01.3807 (2005.38.07.000063-6) / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS CRA/MG
PROCUR:
MG00118373 AMANDA ISTER NOGUEIRA RIBEIRO E OUTROS(AS)
APDO:
CLEMENCIA ABERANILDE DOS REIS TEIXEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002587-82.2005.4.01.4000 (2005.40.00.002589-4) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO - ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0033281-69.2006.4.01.0000 (2006.01.00.034127-3) / BA
AGRTE:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
DARCILIO ALMEIDA DIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo da União, nos termos do voto do Relator.
CauInom
0042708-90.2006.4.01.0000 (2006.01.00.043798-5) / BA (AI
2005.01.00.072787-1/BA)
REQTE:
MONEMBASIA PARTICIPACOES S/A E OUTROS(AS)
ADV:
DF0002001A ANGELA PAES DE BARROS DI FRANCO E OUTROS(AS)
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REQDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
Ap
0005634-93.2006.4.01.3300 (2006.33.00.005637-3) / BA
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO:
DILTON CONCEICAO VALANCUEDO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0015130-49.2006.4.01.3300 (2006.33.00.015138-7) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
BRASIL WASHINGTON CESAR DE ARAUJO JUNIOR
ADV:
BA00015797 MARCOS FERRAZ SOUZA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - BA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005120-34.2006.4.01.3400 (2006.34.00.005151-3) / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0013539-43.2006.4.01.3400 (2006.34.00.013677-7) / DF (AI
2006.01.00.017518-6/DF)
APTE:
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ADV:
DF00001291 NILTON DA SILVA CORREIA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
CLAUDIUS FABIO CARAN BRITTO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Ap
0017182-09.2006.4.01.3400 (2006.34.00.017355-2) / DF (Ap
2000.34.00.043027-7/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DEUSDEDITH FERNANDES GOMES JUNIOR E OUTROS(AS)
ADV:
DF00019616 ROSANA RIBEIRO JACOME E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0020337-20.2006.4.01.3400 (2006.34.00.020577-1) / DF (AI
2006.01.00.033224-3/DF)
APTE:
LETICIA REIS DE CARVALHO
ADV:
DF00020600 ARTHUR OCTAVIO BELLENS PORTO MARCIAL E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0026378-03.2006.4.01.3400 (2006.34.00.027113-0) / DF
APTE:
CERAMICA SUMARE LTDA E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500862

ADV:
SC00007987 TANIA REGINA PEREIRA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
DF00022433 JORGE CARLOS SILVA LUSTOSA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação dos Autores e julgou prejudicada a apelação da União.
ApReeNec
0027936-10.2006.4.01.3400 (2006.34.00.028678-4) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
DF00022433 JORGE CARLOS SILVA LUSTOSA E OUTROS(AS)
APTE:
INDUSTRIAL DE MADEIRAS STEIN LTDA E OUTROS(AS)
ADV:
PR00039253 ANA CAROLINA GOUVEA GABARDO E OUTROS(AS)
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração da Eletrobrás, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0031802-26.2006.4.01.3400 (2006.34.00.032645-9) / DF (AI
2006.01.00.048182-4/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FOTON INFORMATICA SA
ADV:
DF0002221A RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
Relator.Pedido de preferência: Alexandre Ramos.
Ap
0036991-82.2006.4.01.3400 (2006.34.00.038007-0) / DF
APTE:
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A E OUTRO(A)
ADV:
DF0001508A AIDA DUTRA DANTAS FERREIRA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação da parte autora, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0003377-65.2006.4.01.3504 (2006.35.04.003377-7) / GO
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI/GO
- 5A REGIAO
PROCUR:
GO00017712 MANOEL PEREIRA DIAS JUNIOR E OUTRO(A)
APDO:
ELY RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000652-97.2006.4.01.3700 (2006.37.00.000667-9) / MA (ApR
2004.37.00.003480-0/MA)
APTE:
TERMAC TERRAPLENAGEM MECANIZACAO AGRICOLA E COMERCIO LTDA
ADV:
MA00006145 MAURICIO ARAUJO NORONHA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, homologou a desistência do apelo da União e deu parcial provimento à apelação da Impetrante e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
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Ap

0005205-78.2006.4.01.3801 (2006.38.01.005225-0) / MG (AI
2006.01.00.044889-9/MG)
APTE:
COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO
ADV:
MG00082608 SANDRO COUTO CRUZATO E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0004507-92.2007.4.01.0000 (2007.01.00.002647-2) / MG
AGRTE:
MARCELO TEIXEIRA MARTINS FILHO E OUTRO(A)
ADV:
MG00028474 ROBERTO ARAUJO BRAGA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo dos Executados, nos termos do voto do Relator.
AI
0005622-51.2007.4.01.0000 (2007.01.00.005068-3) / PA
AGRTE:
ESPORTE FABIANO DE CRISTO MAGAZINE LTDA
ADV:
PA00010840 MARCIO ROBERTO MAUES DA COSTA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Executada, nos
termos do voto do Relator.
AI
0008914-44.2007.4.01.0000 (2007.01.00.007672-7) / DF (AI
2006.01.00.009362-7/DF)
AGRTE:
BOMBRIL S/A
ADV:
SP00119651 JORGE A I CHAMI E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Autora, nos termos
do voto do Relator.
AI
0010352-08.2007.4.01.0000 (2007.01.00.011387-6) / BA
AGRTE:
PIRELLI PNEUS S/A
ADV:
SP00020309 HAMILTON DIAS DE SOUZA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0012222-88.2007.4.01.0000 (2007.01.00.012038-1) / MG
AGRTE:
WALDIR MARTINS DA SILVEIRA - ESPOLIO
ADV:
MG00016128 BRAZ MOREIRA HENRIQUES E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.
AI
0012222-88.2007.4.01.0000 (2007.01.00.012038-1) / MG
AGRTE:
WALDIR MARTINS DA SILVEIRA - ESPOLIO
ADV:
MG00016128 BRAZ MOREIRA HENRIQUES E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500863

AI
0011963-93.2007.4.01.0000 (2007.01.00.012964-1) / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
ALAOR NAVARRO MORAES JUNIOR
AGRDO:
MANUFATURA DE CALCADOS SUNIR LTDA
ADV:
MG00041855 FERNANDO LUIZ SILVEIRA
AGRDO:
JOSE NUNES
AGRDO:
WALDEMAR NUNES NAVAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
AI
0018375-40.2007.4.01.0000 (2007.01.00.018619-6) / BA (Ap
2003.33.00.000130-3/BA)
AGRTE:
BRASKEM S/A
ADV:
RS00044441 FABIO BRUN GOLDSCHMIDT E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental, por perda de objeto, nos
termos do voto da Relatora.
AI
0027611-16.2007.4.01.0000 (2007.01.00.027673-9) / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
RAFAEL DE ANDRADE E OUTROS(AS)
ADV:
MG00030107 JOSE MARCIO PEIXOTO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
do Relator.
AI
0034993-60.2007.4.01.0000 (2007.01.00.034918-2) / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
AVESMAR IMPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRDO:
RAIMUNDO BASTOS DE OLIVEIRA
ADV:
BA00019797 GILDASIO RODRIGUES ALVES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do
Relator.
AI
0054569-39.2007.4.01.0000 (2007.01.00.054298-0) / GO
AGRTE:
ALCA FOODS LIMITADA
ADV:
GO00024592 FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, com efeito infringente e negou provimento ao agravo de instrumento da Executada,
nos termos do voto do Relator.
AI
0054569-39.2007.4.01.0000 (2007.01.00.054298-0) / GO
AGRTE:
ALCA FOODS LIMITADA
ADV:
GO00024592 FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, com efeito infringente e negou provimento ao agravo de instrumento da Executada,
nos termos do voto do Relator.
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Ap
APTE:

0005144-37.2007.4.01.3300 (2007.33.00.005143-6) / BA
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS CRECI DA 9
REGIAO
PROCUR:
BA00026776 WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS E OUTRO(A)
APDO:
EDSON LUIZ DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0005165-13.2007.4.01.3300 (2007.33.00.005164-5) / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 9A REGIAO- CRECI
PROCUR:
BA00026776 WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS E OUTRO(A)
APDO:
FERNANDO MIRANDA BARRETTO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001201-97.2007.4.01.3304 (2007.33.04.001201-5) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
4M IND E COM DE CONF DISTRIB E REPRESENTACAO LTDA ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003692-77.2007.4.01.3304 (2007.33.04.003692-2) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JONATHAS FELICIO MATOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003960-34.2007.4.01.3304 (2007.33.04.003960-2) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
NORTE SUL ELETRONICA E TELECOMUNICACAO LTDA ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004086-84.2007.4.01.3304 (2007.33.04.004086-4) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
COMERCIAL DE MIUDEZAS BARRETO LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006160-14.2007.4.01.3304 (2007.33.04.006160-0) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CRIACOES SUPERLEVE INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006285-79.2007.4.01.3304 (2007.33.04.006285-6) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LACTO FRIO FARIAS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500864

Ap
0006287-49.2007.4.01.3304 (2007.33.04.006287-3) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LETICIA CONFECCOES LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0007756-33.2007.4.01.3304 (2007.33.04.007756-1) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AUTO PECAS GUANABARA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0008521-04.2007.4.01.3304 (2007.33.04.008521-2) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ZENNATTI E CIA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0009790-78.2007.4.01.3304 (2007.33.04.009790-2) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CLEUSA GONCALVES LEITE
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0009943-14.2007.4.01.3304 (2007.33.04.009943-3) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
INDUSTRIA DE SABAO E VELAS BRASIL LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003103-88.2007.4.01.3400 (2007.34.00.003122-0) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MUNICIPIO DE MURITIBA - BA
PROCUR:
BA00014879 ISABELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003103-88.2007.4.01.3400 (2007.34.00.003122-0) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MUNICIPIO DE MURITIBA - BA
PROCUR:
BA00014879 ISABELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 20A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Ap
0013204-87.2007.4.01.3400 (2007.34.00.013281-4) / DF (Ap
2000.34.00.024167-7/DF)
APTE:
MARCOS ANTONIO FEIJO DE MELLO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00019808 CLEONICE LOURENCO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
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APDO:
MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA - BA
ADV:
DF00033039 CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0044270-85.2007.4.01.3400 (2007.34.00.044605-2) / DF (AI
2008.01.00.011299-8/DF)
APTE:
MARIA VALERIA VASCONCELOS PADRAO FREIRE
ADV:
DF00020600 ARTHUR OCTAVIO BELLENS PORTO MARCIAL E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003998-10.2007.4.01.3801 (2007.38.01.004206-1) / MG
APTE:
ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA S/A
ADV:
MG00086397 WEBERTE GIOVAN DE ALMEIDA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001771-23.2007.4.01.3809 (2007.38.09.001770-3) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS TUBULARES ARFREY LTDA
ADV:
MG00053558 DOROTEIA SIMONE MARTINS BUENO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0002723-02.2007.4.01.3809 (2007.38.09.002722-8) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CHURRASCARIA TEIXEIRA DE VARGINHA LTDA
ADV:
MG00108510 CLAUBER ANTONIO CORREA CARDOSO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
AI
0009668-49.2008.4.01.0000 (2008.01.00.009108-6) / DF
AGRTE:
VENEZA CHOPARIA CHURRASCARIA E GALETO NA BRASA LTDA E
OUTRO(A)
CURAD.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Executada, nos
termos do voto do Relator.
AI
0009668-49.2008.4.01.0000 (2008.01.00.009108-6) / DF
AGRTE:
VENEZA CHOPARIA CHURRASCARIA E GALETO NA BRASA LTDA E
OUTRO(A)
CURAD.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Executada, nos
termos do voto do Relator.

ApReeNec
0013426-55.2007.4.01.3400 (2007.34.00.013507-0) / DF
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
RJ00075413 CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
APTE:
JORIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP E OUTROS(AS)
ADV:
SC00007987 TANIA REGINA PEREIRA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações da Fazenda Nacional e da Eletrobras e à remessa oficial e deu parcial provimento ao recurso adesivo da Autora, nos
termos do voto do Relator. BRASÍLIA, 27/06/2014.
A Turma, à unanimidade, retificou o julgamento e deu parcial provimento às apelações da
Autora e da Eletrobras e negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO EM 27/06/2014.
ApReeNec
0017627-90.2007.4.01.3400 (2007.34.00.017724-1) / DF
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
PROCUR:
DF00023740 EDUARDO FROES RIBEIRO DE OLIVA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
VENTUROSO VALENTINI CIA LTDA
ADV:
DF00008469 HAMILTON JOSE CORDOVA E OUTROS(AS)
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial às apelações da Autora, das Rés e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0030091-49.2007.4.01.3400 (2007.34.00.030229-2) / DF (MC
2007.01.00.059746-2/DF)
APTE:
CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG SA
ADV:
SP00151852 GUILHERME VON MULLER LESSA VERGUEIRO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Ap
0035568-53.2007.4.01.3400 (2007.34.00.035721-7) / DF (AI
2007.01.00.050007-4/DF)
APTE:
POSTO 81 LTDA
ADV:
GO00021324 DANIEL PUGA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0035568-53.2007.4.01.3400 (2007.34.00.035721-7) / DF (AI
2007.01.00.050007-4/DF)
APTE:
POSTO 81 LTDA
ADV:
GO00021324 DANIEL PUGA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0038954-91.2007.4.01.3400 (2007.34.00.039181-6) / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500865
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AI
0013041-88.2008.4.01.0000 (2008.01.00.011758-2) / MG
AGRTE:
OURO NOVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADV:
MG00032812 MOAL PARACLITO CARNEIRO E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Retirado de pauta por indicação do Relator.
AI
0019247-21.2008.4.01.0000 (2008.01.00.018404-5) / AC
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ACREVELINDA - ACRE VEICULOS LTDA
AGRDO:
RECOL - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator. BRASÍLIA, 30/05/2014
A Turma, à unanimidade, retificou o julgamento e negou provimento aos embargos de declaração da União, nos termos do voto do Relator.
RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO EM 30/05/2014.
AI
0024223-71.2008.4.01.0000 (2008.01.00.024363-1) / DF
AGRTE:
BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA
ADV:
GO00013905 DALMO JACOB DO AMARAL JUNIOR E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da Autora, nos termos
do voto do Relator.
AI
0031533-31.2008.4.01.0000 (2008.01.00.031231-0) / DF
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
INVEST COMPANY INCORPORACOES
AGRDO:
ROGERIO PEREIRA TORRES
ADV:
DF00011161 ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
AI
0032542-28.2008.4.01.0000 (2008.01.00.031947-8) / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RS00031531 LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
AGRDO:
GABRIELA FRANKLIN SECCHIN TRISTAO
ADV:
MG00083930 DANIEL SALIMENA DE CARVALHO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0041915-83.2008.4.01.0000 (2008.01.00.040370-8) / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RS00031531 LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
AGRDO:
MOVIMENTOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
AGRDO:
LUIS BERNARDO GRAPPI
AGRDO:
NELIDA DELICIA GASPARUTTI DE GRAPPI
ADV:
BA00011005 FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500866

AI
0040723-18.2008.4.01.0000 (2008.01.00.040658-7) / BA
AGRTE:
SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADV:
BA00021136 LUCIANA RAMOS TORRES E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator.
AI
0049772-83.2008.4.01.0000 (2008.01.00.050011-9) / MG
AGRTE:
SOCIEDADE DE PETROLEO TIRADENTES LTDA
ADV:
MG00073427 JOAO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0055416-07.2008.4.01.0000 (2008.01.00.054007-1) / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
BRASKEM S/A
ADV:
RJ00128762 DANIELA DE SOUSA SATURNINO BRAGA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0056138-41.2008.4.01.0000 (2008.01.00.055116-3) / DF
AGRTE:
ANTONIO GRACIANO DA SILVA
DEFEN.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento do Executado, nos
termos do voto do Relator.
AI
0065151-64.2008.4.01.0000 (2008.01.00.065225-3) / BA (AI
2005.01.00.058541-2/BA)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ALA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator. BRASÍLIA, 30/05/2014
A Turma, à unanimidade, retificou o julgamento e negou provimento aos embargos de declaração da União, nos termos do voto do Relator.
RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO EM 30/05/2014.
AI
0065151-64.2008.4.01.0000 (2008.01.00.065225-3) / BA (AI
2005.01.00.058541-2/BA)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ALA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator. BRASÍLIA, 30/05/2014
A Turma, à unanimidade, retificou o julgamento e negou provimento aos embargos de declaração da União, nos termos do voto do Relator.
RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO EM 30/05/2014.
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ApReeNec
0022822-22.2008.4.01.3400 (2008.34.00.022918-5) / DF
APTE:
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - MT
PROCUR:
MG00065948 SIMONE MARIA NADER CAMPOS E OUTROS(AS)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração do Autor,
com efeito infringente e negou provimento aos embargos de declaração da União, nos termos do voto do Relator.
Ap
0026543-79.2008.4.01.3400 (2008.34.00.026679-3) / DF
APTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO E DO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DF - SINDJUS/DF
ADV:
DF00021006 JEAN PAULO RUZZARIN E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos
do voto do Relator.
ApReeNec
0001638-92.2008.4.01.3502 (2008.35.02.001664-0) / GO
APTE:
NASA VEICULOS LTDA
ADV:
DF00025020 MARCOS RODRIGUES PEREIRA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ANAPOLIS - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000459-20.2008.4.01.3504 (2008.35.04.000459-5) / GO
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI/GO
- 5A REGIAO
PROCUR:
GO00017712 MANOEL PEREIRA DIAS JUNIOR E OUTRO(A)
APDO:
CESAR CAMILO DOMINGUES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0018025-82.2008.4.01.3600 (2008.36.00.018025-8) / MT
APTE:
S NORTON DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP
ADV:
MT0011482B DEMERCIO LUIZ GUENO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0018025-82.2008.4.01.3600 (2008.36.00.018025-8) / MT
APTE:
S NORTON DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP
ADV:
MT0011482B DEMERCIO LUIZ GUENO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.

AI
0069013-43.2008.4.01.0000 (2008.01.00.068793-7) / GO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MANOEL SOUZA BORGES
AGRDO:
CORINA FERREIRA BORGES
AGRDO:
JOAO VIEIRA BORGES
AGRDO:
LUIZ HILARIO NETO
AGRDO:
MARIA DE LOURDES MENDES FERREIRA HILARIO
ADV:
GO00016291 SILVIO ARANTES DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
AI
0000313-78.2009.4.01.0000 (2008.01.00.070820-0) / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
NILTON NUNES MARTINS
ADV:
MG00044989 LIOPINO LOURENCO ARAUJO NETO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0005211-74.2008.4.01.3200 (2008.32.00.005323-2) / AM
APTE:
SIEMENS ELETROELETRONICA S/A E OUTRO(A)
ADV:
SP00173362 MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0013726-80.2008.4.01.3400 (2008.34.00.013792-3) / DF
APTE:
QUALISTEEL - FUNDICAO DE PRECISAO LTDA
ADV:
DF00025221 SILVIO LUIZ DE COSTA E OUTROS(AS)
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
DF00023740 EDUARDO FROES RIBEIRO DE OLIVA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial às apelações da Autora, da Fazenda Nacional, da Eletrobras e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
0013918-13.2008.4.01.3400 (2008.34.00.013984-1) / DF
AUTOR:
JOSE LEONOR FERREIRA DOS SANTOS E CONJUGE
AUTOR:
SONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS
ADV:
DF00010696 FRANCISCO VIEIRA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0013918-13.2008.4.01.3400 (2008.34.00.013984-1) / DF
AUTOR:
JOSE LEONOR FERREIRA DOS SANTOS E CONJUGE
AUTOR:
SONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS
ADV:
DF00010696 FRANCISCO VIEIRA SILVA
ADV:
DF00009785 GEORGE PEIXOTO LIMA
REU:
UNIAO FEDERAL FAZENDA NACIONAL
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 11A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500867
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ApReeNec
0008667-84.2008.4.01.3700 (2008.37.00.008880-7) / MA
APTE:
MUNICIPIO DE SAO BERNADO - MA
PROCUR:
MA0007631A JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração do Autor, nos
termos do voto do Relator.Pedido de preferência: Fabio Penteado.
Ap
0002193-94.2008.4.01.3701 (2008.37.01.002226-3) / MA
APTE:
AGROPECUARIA VALE DO MUTUM LTDA
ADV:
PI00003993 MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0030140-20.2008.4.01.3800 (2008.38.00.031011-3) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SONIA MANCHESTER PEREIRA DE MELLO GONCALVES
ADV:
MG00057563 ANTONIO DIVINO GONCALVES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001577-13.2008.4.01.3801 (2008.38.01.001582-5) / MG
APTE:
TRANSPORTE CORUJAO LTDA
ADV:
MG00089111 MEIRE MATOS VALE E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0010884-82.2008.4.01.3900 (2008.39.00.010913-3) / PA (AI
2008.01.00.068005-7/PA)
APTE:
C BORDALO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0010884-82.2008.4.01.3900 (2008.39.00.010913-3) / PA (AI
2008.01.00.068005-7/PA)
APTE:
C BORDALO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500868

AI
0004196-33.2009.4.01.0000 (2009.01.00.003364-0) / RR
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
ADV:
RR0000297B ANDRE LUIS GALDINO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0009681-14.2009.4.01.0000 (2009.01.00.010359-1) / MT
AGRTE:
AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT E OUTRO(A)
ADV:
MT00005222 EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo dos Executados, nos termos do voto do Relator.
AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
ADV:
AGRDO:
AGRDO:
RELATOR:
Retirado de pauta

0015362-62.2009.4.01.0000 (2009.01.00.017099-3) / RO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
COMETA INDUSTRIAL MADEIRAS LTDA
RO00001541 KINDERMAN GONCALVES E OUTROS(AS)
JOSE APARECIDO DA SILVA
JANETH APARECIDA DA COSTA SILVA
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
por indicação do Relator.

AI

0020000-41.2009.4.01.0000 (2009.01.00.019858-5) / MG (AI
2009.01.00.003328-3/MG)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
PROMINEX MINERACAO LTDA E OUTROS(AS)
ADV:
MG00080726 DENIZE DE CASTRO PERDIGAO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração dos Executados,
com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator.
AI
AGRTE:
PROCUR:
AGRDO:
ADV:
AGRDO:
ADV:
RELATOR:
A Turma, à
nos termos

0031747-85.2009.4.01.0000 (2009.01.00.033592-1) / MT (AI
2007.01.00.043506-3/MT)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DIRETORIO REGIONAL DO DEMOCRATAS DE MATO GROSSO
MT00008056 DIOGO GALVAN E OUTRO(A)
HUMBERTO DE MELO BOSAIPO
MT0005176B NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional,
do voto do Relator.

AI
0034316-59.2009.4.01.0000 (2009.01.00.035273-6) / PI
AGRTE:
AGROPECUARIA MUCAMBO SA
ADV:
PI00005164 GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS E OUTROS(AS)
AGRDO:
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM
PROCUR:
MARCELO MELLO ALVES PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Executada, nos
termos do voto do Relator.
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PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOFRAMM AUTO PECAS LTDA
ADV:
MG00022092 JOSE HUMBERTO MACHADO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da União, nos termos do
voto do Relator.
AI
0070123-43.2009.4.01.0000 (2009.01.00.072617-5) / TO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
HUMBERTO PERGOLA FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da União, nos termos do
voto do Relator.
AI
0072305-02.2009.4.01.0000 (2009.01.00.073909-6) / BA (Ap
2008.33.00.007474-9/BA)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MARIA JOSE COUTO DOS SANTOS
AGRDO:
MARIA JOSE COUTO DOS SANTOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0075098-11.2009.4.01.0000 (2009.01.00.077415-9) / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
AMECO ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
ADV:
MG00060467 ILIDIO ANTONIO SOARES JUNIOR
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Retirado de pauta por indicação do Relator.
Ap
0064312-53.2009.4.01.9199 (2009.01.99.066763-3) / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AGRO INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA
ADV:
MT00010397 GISELE RAQUEL ZULLI E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0001103-56.2009.4.01.3300 (2009.33.00.001104-2) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
EMMANUEL OLYMPIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR
ADV:
BA00020199 EBERTE DA CRUZ MENEZES
ADV:
BA00020394 DANIEL MEDINA ATAIDE
ADV:
BA00021441 EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
ADV:
BA00016696 RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação da Ré, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001472-41.2009.4.01.3400 (2009.34.00.001474-2) / DF (AI
2009.01.00.051665-2/DF)
APTE:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA E OUTROS(AS)
ADV:
ES00009579 LEONARDO NUNES MARQUES
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

AI

0039182-13.2009.4.01.0000 (2009.01.00.039322-4) / MG (AI
2009.01.00.038791-6/MG)
AGRTE:
DELTA CHEMICALS LTDA EPP
ADV:
ES00015163 PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, de ofício, acolheu a questao de ordem para anular os julgamentos
realizados em 25/02/2011 e 07/10/2011, nos termos do voto do Relator.
AI
0040925-58.2009.4.01.0000 (2009.01.00.040248-0) / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOSE LUIZ PEREIRA MATTOS
AGRDO:
ADILSON LUIZ SANTOS SOUZA
AGRDO:
ALFREDO FERNANDES RAMOS
AGRDO:
MARIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRDO:
JOSE CARLOS SCALDAFERRI
ADV:
PR00011852 CIRO CECCATTO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0038754-31.2009.4.01.0000 (2009.01.00.040579-8) / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
SIDERURGIA SANTO ANTONIO LTDA
ADV:
MG00098405 ANTONIO CESAR MARQUES FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da União, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0049240-75.2009.4.01.0000 (2009.01.00.050148-8) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FIBRA PAPELARIA E EDITORA GRAFICA LTDA
ADV:
MG00104174 CIRINO RAIMUNDO DO NASCIMENTO E OUTRO(A)
APDO:
ILTON CONCEICAO DOS SANTOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
AI
0052543-97.2009.4.01.0000 (2009.01.00.052973-4) / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
BRASKEM S/A
ADV:
RJ00102041 DANIELA PEREIRA DA SILVA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0065347-97.2009.4.01.0000 (2009.01.00.065445-6) / MA
AGRTE:
LOJAS GABRYELLA LTDA
ADV:
PE00022045 AMANDA FERREIRA KOURY E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental da Agravante, nos termos
do voto do Relator.
AI
0063815-88.2009.4.01.0000 (2009.01.00.066132-8) / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500869
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Ap
APTE:

0009653-13.2009.4.01.3600 (2009.36.00.009656-6) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
ALFREDO CARLOS PIRES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0011019-87.2009.4.01.3600 (2009.36.00.011022-4) / MT (AI 002218178.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
RICARDO YASSUHIRO MAMOSE E OUTROS(AS)
ADV:
MT0008187B PEDRO GARCIA TATIM E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0012048-75.2009.4.01.3600 (2009.36.00.012052-3) / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
APDO:
EDWARD DO NASCIMENTO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0012050-45.2009.4.01.3600 (2009.36.00.012054-0) / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTROS(AS)
APDO:
FRANCISCO MOREIRA DE CAMPOS FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0012845-51.2009.4.01.3600 (2009.36.00.012849-0) / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
ROBERTO WILLIANS GONCALVES RODRIGUES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0012854-13.2009.4.01.3600 (2009.36.00.012858-0) / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTROS(AS)
APDO:
PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.

ApReeNec
0014292-92.2009.4.01.3400 (2009.34.00.014378-7) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALBERTO KIYOTO SUENAGA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00031766 CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTRO(A)
APDO:
ALBINO FELIPE DE ALMEIDA E OUTRO(A)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação da União e à Remessa Oficial,
nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec

0025766-60.2009.4.01.3400 (2009.34.00.026228-2) / DF (AI
2009.01.00.056896-2/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DE NADAI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA E OUTROS(AS)
ADV:
SP00223886 THIAGO TABORDA SIMOES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto do Relator.
ApReeNec
0034993-74.2009.4.01.3400 (2009.34.00.035831-9) / DF
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
DF00022433 JORGE CARLOS SILVA LUSTOSA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
ORGANIZACAO INDUSTRIAL CENTENARIO LTDA E OUTROS(AS)
ADV:
SC00007987 TANIA REGINA PEREIRA E OUTROS(AS)
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração das Rés, nos
termos do voto do Relator.
Ap
APTE:

0009637-59.2009.4.01.3600 (2009.36.00.009640-1) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
APDO:
AMIRTO ANANIAS NETO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Ap
APTE:

0009653-13.2009.4.01.3600 (2009.36.00.009656-6) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
ALFREDO CARLOS PIRES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500870
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APDO:
DIRCEU ANTONIO ZANCHI
ADV:
GO00024155 EMERSON JOSE DO COUTO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000366-89.2010.4.01.3503 (2010.35.03.000139-0) / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
HILARIO MATIAS HENKES - ESPOLIO E OUTRO(A)
ADV:
SP00027141 JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000464-74.2010.4.01.3503 (2010.35.03.000160-6) / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ADERSON LEAO BARROS
ADV:
GO00028881 MURILO COUTO LACERDA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002606-51.2010.4.01.3600 (2010.36.00.001968-4) / MT (AI 002371035.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ELAINE KRAMPE GILIOLI
ADV:
MT00011150 LUCIANO APARECIDO CUBA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e deu parcial provimento à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003423-18.2010.4.01.3600 (2010.36.00.002561-2) / MT (AI 001464091.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PAULO YOSIAKI HASHIMOTO
APDO:
ROBERTO HIROSHI HASHIMOTO
ADV:
MT00008547 CAMILA SILVA COIMBRA DE ABREU FERREIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0005932-19.2010.4.01.3600 (2010.36.00.004392-2) / MT (AI 002705254.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
NATASHA PREZA SACHETTI
ADV:
MT00006939 ROBSON AVILA SCARINCI E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005932-19.2010.4.01.3600 (2010.36.00.004392-2) / MT (AI 002705254.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
NATASHA PREZA SACHETTI
ADV:
MT00006939 ROBSON AVILA SCARINCI E OUTROS(AS)

Ap
APTE:

0012938-14.2009.4.01.3600 (2009.36.00.012942-7) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
ADV:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTROS(AS)
APDO:
REGINALDO ALVES GRANJA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0014555-88.2009.4.01.3800 (2009.38.00.015013-0) / MG
APTE:
MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA
ADV:
MG00097744 RONALDO DE SOUZA SANTOS E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0022384-23.2009.4.01.3800 (2009.38.00.023041-8) / MG
APTE:
CONSTRUTORA COWAN S/A
ADV:
MG00008541 JOSE DE ASSIS SILVA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0000542-81.2009.4.01.3801 (2009.38.01.000550-2) / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG
PROCUR:
MG00107272 HELIDA MARQUES ABREU SILVA E OUTROS(AS)
APDO:
WALKIRIA DE SOUZA PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0007402-92.2009.4.01.3900 (2009.39.00.007406-3) / PA
APTE:
KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação do Impetrante e deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0010746-04.2010.4.01.3300 (2010.33.00.003596-3) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SILVIO ROBERTO DE MORAES COELHO
ADV:
BA00015060 MARCONE SODRE MACEDO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0000343-46.2010.4.01.3503 (2010.35.03.000131-1) / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

LITIS PA:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADV:
SP00174987 DANIELLA VITELBO APARICIO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE JI-PARANA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração do SENAR e rejeitou
os embargos de declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002059-60.2010.4.01.4101 (2010.41.01.001176-0) / RO (AI 002585564.2010.4.01.0000/RO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GUSTAVO JOSE SARTOR
ADV:
RO00002305 MARIO CESAR TORRES MENDES E OUTRO(A)
APDO:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADV:
SP00174987 DANIELLA VITELBO APARICIO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000024-27.2014.4.01.3604 / MT
APTE:
DILCEU CALEGARO
ADV:
MT0015536B FELIPE AUGUSTO STUKER E OUTROS(AS)
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação do Autor, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000030-68.2013.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RODRIGO ZANUZZI
ADV:
GO00027218 LORENA FERREIRA BARBOSA RAGAGNIN E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0000061-88.2013.4.01.3604 / MT (AI 0033508-15.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
CEZAR ROBERTO TIRLONI E OUTROS(AS)
ADV:
MT0013412A TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000087-96.2012.4.01.3806 / MG (AI 0009803-22.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OLIVEIROS MARTINS DE ANDRADE E OUTROS(AS)
ADV:
MG00119560 PAULO HENRIQUE RABELO DA SILVEIRA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS
DE MINAS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0000087-96.2012.4.01.3806 / MG (AI 0009803-22.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OLIVEIROS MARTINS DE ANDRADE E OUTROS(AS)

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0001209-48.2010.4.01.3602 (2010.36.02.000614-4) / MT
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA
MT00007666 ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA E
OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002291-11.2010.4.01.3701 (2010.37.01.000544-9) / MA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANTIDIO PASQUAL SANDRI E OUTRO(A)
ADV:
MA0009686A CLEO FELDKIRCHER E OUTRO(A)
REC ADES:
ANTIDIO PASQUAL SANDRI E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001361-51.2010.4.01.3811 (2010.38.11.000894-0) / MG
APTE:
SINDICATO DO PRODUTORES RURAIS DE ALPINOPOLIS
ADV:
MG00083608 ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap

0001831-82.2010.4.01.3811 (2010.38.11.001208-0) / MG (AI 006432907.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
IRLEI SOARES DAS NEVES
ADV:
MG00089759 ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0000709-37.2010.4.01.4101 (2010.41.01.000441-8) / RO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
CARLOS JOSE SPEROTTO
MT00007001 MARILZA SERRA
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE JI-PARANA
- RO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0001191-82.2010.4.01.4101 (2010.41.01.000564-6) / RO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR
SP00269191 DUCLER FOCHE CHAUVIN E OUTROS(AS)
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ADV:
REMTE:

MG00119560 PAULO HENRIQUE RABELO DA SILVEIRA
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS
DE MINAS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0000091-39.2012.4.01.3805 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LAUDELINO ALVES DO NASCIMENTO
ADV:
MG00083757 EVARISTO LEMOS FREIRE E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO
DO PARAISO - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000106-35.2012.4.01.3311 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
ADV:
BA00004777 ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR
APDO:
MARCOS MIRANDO CARVALHO LIMA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
AI
0000119-05.2014.4.01.0000 / MG (AI 0001012-64.2012.4.01.0000/MG)
AGRTE:
FILADELFIA COMUNICACAO LTDA
ADV:
MG00118674 DAFNE CASSIA BERGAMO ROMERO LOPES E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000120-19.2012.4.01.3311 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
ADV:
BA00028380 EDSON PONZANI
APDO:
ALEXANDRO RIBEIRO DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
0000150-71.2013.4.01.3100 / AP
AUTOR:
DIULIANA DOS SANTOS MENDES
ADV:
AP00001460 JOELMA SOUSA CHAGAS
REU:
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO AMAPA
CRF/AP
PROCUR:
AP0001168B GISELE COUTINHO BESERRA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - AP
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000230-18.2013.4.01.4302 / TO (AI 0011574-98.2013.4.01.0000/TO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
VANDERLEI STREFLING
ADV:
SP00261141 RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500873
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0000241-25.2013.4.01.3307 / BA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DA BAHIA CRMV/BA
BA00034490 THIAGO MATTOS DA SILVA E OUTROS(AS)
COUROPEL SOCIEDADE COMERCIAL DE COUROS LTDA
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
0000265-84.2012.4.01.3308 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
PAULO DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
0000271-91.2012.4.01.3308 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
CLAUDIA MOTTA SANTOS
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
0000274-46.2012.4.01.3308 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
MADELON MOTA FAGUNDES
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
0000278-74.2012.4.01.3311 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
BA00028380 EDSON PONZANI
GILDALTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
0000278-83.2012.4.01.3308 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
FABIANO PACHECO DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
0000283-08.2012.4.01.3308 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
ANTONIO CARLOS ARAUJO DE ALMEIDA
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
0000283-08.2012.4.01.3308 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
ANTONIO CARLOS ARAUJO DE ALMEIDA
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
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PROCUR:
MG00073644 DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0000474-39.2011.4.01.4100 / RO (AI 0017008-39.2011.4.01.0000/RO)
AUTOR:
ANTONIO CESARA SILVEIRA
ADV:
GO00026394 RODOLFO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES
REU:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000503-91.2013.4.01.3818 / MG
APTE:
OLIVIR ANTONIO GREGORIO
ADV:
MG00101112 ARTUR ALVARENGA MAGALHAES
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000564-46.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
VICTELINO NAVARINI
ADV:
SC00021093 JOAO QUINTINO DA SILVA
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000574-90.2012.4.01.3604 / MT (AI 0047499-92.2012.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE FESTL
ADV:
MT0013827A ALEX BRESCOVIT MACIEL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0000575-44.2013.4.01.3603 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FABIO LUIS BRATZ
ADV:
MT0015812A GREGORI MADALOZZO E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SINOP - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à remessa oficial,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0000588-40.2013.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIS FELIPE MANSO LOMBARDI
ADV:
GO00027218 LORENA FERREIRA BARBOSA RAGAGNIN E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0000655-64.2014.4.01.9199 / GO
APTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI

Ap
APTE:

0000308-21.2012.4.01.3308 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APDO:
MENEZES LIMA REPRESENTACOES LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000315-13.2012.4.01.3308 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APDO:
FENIX COM E REPRES DE PROD HOSPITALARES LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000317-14.2011.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
ADV:
GO00023507 LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0000380-08.2012.4.01.3308 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCUR:
BA00004777 ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR E OUTRO(A)
APDO:
BRIGUILIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
AI
0000400-29.2012.4.01.0000 / GO
AGRTE:
JOSE NAKAMURA E OUTRO(A)
ADV:
GO00007735 JOAO BOSCO PINTO DE CASTRO
ADV:
GO00007954 ADEBAR OSORIO DE SOUZA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0000430-82.2013.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GILBERTO CARLOS DE CARVALHO - ESPOLIO E OUTROS(AS)
ADV:
GO00018605 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA BARBOSA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
ReeNec
0000435-98.2013.4.01.3800 / MG
AUTOR:
KAREM SUELEM VIANA
ADV:
MG00122271 LEANDRO GOMES DE RESENDE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0000435-98.2013.4.01.3800 / MG
AUTOR:
KAREM SUELEM VIANA
ADV:
MG00122271 LEANDRO GOMES DE RESENDE
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS - COREN/MG
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500874
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APDO:
ODALIRA NELSON CRUZEIRO
ADV:
DF00014282 MARIO DE PINHO COSTA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000731-69.2012.4.01.3311 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APDO:
SANMARLON REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA
APDO:
MARLON SANTOS CRUZ
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000787-62.2013.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIS FERNANDO CANADA SALIONI
ADV:
GO00027218 LORENA FERREIRA BARBOSA RAGAGNIN E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
ReeNec
0000795-06.2013.4.01.4100 / RO
AUTOR:
ELESSANDRA NASCIMENTO RIBEIRO
ADV:
RO00004452 ANDRE ROBERTO V SOARES
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA - COREN/RO
PROCUR:
RO00003901 CARLA MARIA ZAMARCHI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000808-55.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIZ CARLOS NEUMANN E OUTRO(A)
ADV:
GO00028881 MURILO COUTO LACERDA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000898-86.2013.4.01.3817 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CELIO VIEIRA CORDEIRO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000898-86.2013.4.01.3817 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CELIO VIEIRA CORDEIRO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500875

ApReeNec
0000900-90.2011.4.01.3602 / MT (AI 0020882-32.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PLINIO LUIZ BASSO
ADV:
MT0003533A VANDERLEI CHILANTE E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000929-24.2012.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAO LUIZ BRANDAO
ADV:
GO00020326 JULIANA CAIADO AMARAL DE AZEVEDO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0000931-76.2012.4.01.3311 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
ADV:
BA00028380 EDSON PONZANI E OUTRO(A)
APDO:
LUIZ CARLOS ALVES MOREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000945-75.2012.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAO OTONI CARVALHO JUNIOR
ADV:
GO00011419 MARIA SELESTE VIANA DOS SANTOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0000971-10.2011.4.01.3500 / GO
APTE:
JOAO PEREIRA DA SILVA
ADV:
GO00023262 LUCIANO MACHADO PACO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0000979-35.2012.4.01.3311 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000979-35.2012.4.01.3311 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI
APDO:
PEREIRA MONTARGIL LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

875

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
APDO:
MARA ANSELMA CUNHA PENA - ME E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001167-85.2013.4.01.3604 / MT
APTE:
ELZA JULIA FICAGNA
ADV:
MT0013412A TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001252-58.2010.4.01.3804 / MG
APTE:
CARLOS ROBERTO MAIA
ADV:
MG00030135 ADILSON SALVIANO DE PAULA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação do Autor, nos termos do voto
do Relator.
ApReeNec
0001305-69.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAO FELIPE GUERREIRO
ADV:
GO00021670 ARTUR DE CASTRO MEIRELLES FRANCA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001329-67.2010.4.01.3804 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MAURIDES DE SOUZA ANDRADE
ADV:
MG00083757 EVARISTO LEMOS FREIRE E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União, nos termos do voto
do Relator.
ApReeNec
0001339-02.2010.4.01.3808 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ADAUTO DE ABREU REIS
ADV:
MG00103623 DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001339-02.2010.4.01.3808 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ADAUTO DE ABREU REIS
ADV:
MG00103623 DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.

Ap
APTE:

0001010-46.2012.4.01.3314 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI
APDO:
ROMUALDO FERREIRA DE LIMA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
0001019-17.2012.4.01.3602 / MT (AI 0045167-55.2012.4.01.0000/MT)
AUTOR:
AGNALDO FROHLICH
ADV:
MT0009724B SERGIO HENRIQUE GUARESCHI E OUTROS(AS)
REU:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001020-90.2012.4.01.3314 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI
APDO:
JOAO BAPTISTA DE SOUZA CALDEIRA FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001079-30.2011.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
WALTER DIVINO CRUVINEL
ADV:
GO00027826 DJAN GOULART MORAIS E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001150-49.2013.4.01.3604 / MT
APTE:
PAULO CESAR GALVAN
ADV:
MT0011068B FERNANDO DE MATOS BORGES E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001157-94.2011.4.01.3803 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL - CRESS 6A REGIAO
PROCUR:
MG00087349 MICHELLE ARAÚJO RODRIGUES PEREIRA
APDO:
ANADIR APARECIDA VIEIRA DE MELO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001157-94.2011.4.01.3803 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL - CRESS 6A REGIAO
PROCUR:
MG00087349 MICHELLE ARAÚJO RODRIGUES PEREIRA
APDO:
ANADIR APARECIDA VIEIRA DE MELO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001161-75.2013.4.01.3605 / MT
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500876
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ADV:
REMTE:

PA0013039A ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS - PA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0001598-56.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RENATO INACIO CARDOSO
ADV:
GO00028852 SEBASTIÃO ALEXANDRE DE FARIA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001607-18.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OLIDOMAR JOSE PALUDO E OUTROS(AS)
ADV:
GO00016579 MILTON DANTAS PIRES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0001615-92.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA
ADV:
GO00022097 LEANDRO MELO DO AMARAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
ApReeNec
0001624-54.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MIGUEL LUSIANO VIEIRA E OUTRO(A)
ADV:
GO00010464 EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, à remessa oficial e ao agravo retido, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001661-18.2011.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001661-18.2011.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RUBENS BOTELHO MARTINS VIEIRA NETO
ADV:
GO00025184 EDUARDO JAILTON PRADO NAVES E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO DE DIREIRO DA ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E
CIVEL DA COMARCA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Ap
APTE:

0001349-41.2012.4.01.3302 / BA
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DA BAHIA - CORE-BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI
APDO:
ALEX FABIANO GUIMARAES DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001362-57.2010.4.01.3804 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE IRIS MARQUETTI
ADV:
MG00083608 ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001377-73.2012.4.01.3701 / MA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALEXSANDER LOSS
ADV:
MA0007898A IGOR GERARD DE FRANCA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001426-55.2010.4.01.3808 / MG (AI 0018540-77.2013.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ROBSON MOSCARDINI
ADV:
MG00103623 DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001445-61.2010.4.01.3808 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ESPOLIO DE ROQUE ALVES BARBOSA REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE TAIS TERESA VILELA BARBOSA
ADV:
GO00020510 ANTONIO ROBERTO DE REZENDE E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001446-08.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GELSO CARAFFINI
ADV:
GO00028204 MARISSOL RIVERA IRINEU
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0001566-81.2013.4.01.3906 / PA (AI 0040782-30.2013.4.01.0000/PA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
TARCIZIO COSTA BURIN JUNIOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500877
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AI
0001809-11.2010.4.01.0000 / DF
AGRTE:
BANCO ALVORADA SA
ADV:
SP00172548 EDUARDO PUGLIESE PINCELLI E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001815-48.2011.4.01.3600 / MT (AI 0026817-53.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FABIANO YAMASHITA
ADV:
MT00011555 CARLOS CESAR MAMUS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001854-65.2013.4.01.3603 / MT (AI 0029090-34.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
LEONIR CHENET
ADV:
MT0011307A JORGE LEANDRO RENZ E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação do Autor, nos termos do voto
do Relator.
ReeNec
0001901-03.2013.4.01.4100 / RO
AUTOR:
REGIVANIA DA SILVA MENEZES GUIMARAES
ADV:
RO00005489 ANGELO FLORINDO DA SILVA
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA - COREN/RO
PROCUR:
RO00003901 CARLA MARIA ZAMARCHI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001944-42.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
ROGERIO JUNQUEIRA DE CARVALHO E OUTROS(AS)
ADV:
MG00047822 JOAO CARLOS DE PAIVA E OUTROS(AS)
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
0001986-86.2013.4.01.4100 / RO
AUTOR:
RAFAEL ALVES PEREIRA
ADV:
RO00002930 EDER TIMOTIO P BASTOS
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA - COREN/RO
PROCUR:
RO00003901 CARLA MARIA ZAMARCHI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0001987-87.2012.4.01.4300 / TO (AI 0027263-22.2012.4.01.0000/TO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AUMIR EUGENIO SCARAMAL

ApReeNec
0001709-29.2010.4.01.3501 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
EDU CRISTOVAO MARTINI
ADV:
GO00013472 ADRIANA PERDOMO SALVIANO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LUZIANIA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação da União e à Remessa Oficial,
para reduzir o valor da condenação ao pagamento de honorários, nos termos do voto da
Relatora.
ApReeNec
0001739-98.2014.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS CRC/MG
PROCUR:
MG00144810 GUILHERME ABREU MEZZETTI E OUTROS(AS)
APDO:
ANA PAULA SANTOS VAZ
ADV:
MG00108248 THIAGO BARROSO DE VASCONCELOS
REC ADES:
ANA PAULA SANTOS VAZ
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação do CRC/MG e negou provimento ao
recurso adesivo da Autora e à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0001765-40.2012.4.01.3906 / PA (AI 0064827-35.2012.4.01.0000/PA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FABIO ENEIAS CANEPPELE
ADV:
PA0013039A ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS - PA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001791-09.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
MORVAN ALOYSIO ACAYABA DE REZENDE
ADV:
MG00005428 MORVAN ALOYSIO ACAYABA DE REZENDE
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
0001805-94.2013.4.01.4000 / PI
AUTOR:
JAMES RICARDO SOARES DE BRITO
ADV:
PI00002567 JOSE PEREIRA LIBERATO
REU:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUI CRM/PI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0001805-94.2013.4.01.4000 / PI
AUTOR:
JAMES RICARDO SOARES DE BRITO
ADV:
PI00002567 JOSE PEREIRA LIBERATO
REU:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUI CRM/PI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500878
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ADV:
TO0002335A ISAIAS GRASEL ROSMAN
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - TO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0001994-68.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ROGERIO GOMES DE LIMA
ADV:
MG00090190 FRANZ WOLNEY BERNARDES LOPES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
0002005-31.2013.4.01.3603 / MT
AUTOR:
MAYARA DOMINGUES
ADV:
MT00016561 DIEGO LUIS DA SILVA
ADV:
MT00017798 LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO - COREN/MT
PROCUR:
MT00007671 HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002095-08.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
RONALDO NAIME
ADV:
MG00035855 EMERSON JADER FREITAS E ANDRADE
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002101-12.2010.4.01.4101 / RO (AI 0026698-29.2010.4.01.0000/RO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DISTRIBOI INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA LTDA
ADV:
RO00002305 MARIO CESAR TORRES MENDES E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002101-12.2010.4.01.4101 / RO (AI 0026698-29.2010.4.01.0000/RO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DISTRIBOI INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA LTDA
ADV:
RO00002305 MARIO CESAR TORRES MENDES E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002111-50.2010.4.01.3812 / MG
APTE:
CARLOS HUMBERTO JACOMINI E OUTROS(AS)
ADV:
SP00165345 ALEXANDRE REGO E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500879

APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002180-91.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
ALEXANDRE DA SILVA ALVES
ADV:
MG00092503 VINICIUS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002221-06.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DANILO COSTA CARVALHO
ADV:
GO00024202 LEONARDO MELO DO AMARAL E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002295-89.2012.4.01.3600 / MT (AI 0016517-95.2012.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MAURICIO BALDIN MARTINS
ADV:
MT00011395 RODRIGO CARRIJO FREITAS E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002305-24.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SAIBIA CHEILA SCHULER HOFFMANN
ADV:
GO00011403 EGYDIO JOSÉ PACHECO MARTINS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
AUTOR:
ADV:
REU:

0002335-12.2014.4.01.3500 / GO
JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS
GO00015922 WANDERSON FERREIRA DE MEDEIROS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO GOIAS CRMV/GO
ADV:
GO00018736 MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002412-45.2010.4.01.3602 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALCINDO JORGE SCHINOCA
ADV:
MT00003608 ARI BORBA DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Ré, nos termos do voto do Relator.
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APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002613-92.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PAULO PEREIRA DA SILVA
ADV:
MG00077371 NEWTON SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002625-09.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA
ADV:
MG00054057 AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002634-48.2012.4.01.3600 / MT (AI 0014680-05.2012.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ADVASSON PRETTO
ADV:
MT00013150 MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0002638-08.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
JOSE ACCACIO VILLELA
ADV:
MG00054057 AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002638-08.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
JOSE ACCACIO VILLELA
ADV:
MG00054057 AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002644-15.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
MADEUS BONIFACIO - ESPOLIO
ADV:
MG00077371 NEWTON SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Ap
0002415-55.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE NATERCIA E OUTRO(A)
ADV:
MG00102422 RODRIGO STUSSI DE VASCONCELLOS
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002528-09.2010.4.01.3810 / MG (AI 0038670-93.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
LAERCIO REATTO FILHO
ADV:
RS00052344 LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002566-23.2011.4.01.3701 / MA (AI 0020054-36.2011.4.01.0000/MA)
APTE:
COMARIVE MAQUINAS AGRICOLAS MARANHAO LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IMPERATRIZ - MA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações e deu parcial provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002600-93.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE FARIA
ADV:
MG00054057 AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002601-78.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0002601-78.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIZ FERNANDO RIBEIRO
ADV:
MG00054057 AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002606-03.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
ISMEIA DOS SANTOS BARROSO
ADV:
MG00077371 NEWTON SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500880
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Ap
0002672-31.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CLOVIS ANTONIO CESCA
ADV:
GO00026480 ALINE MENDONCA GERALDINO LEAO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002677-47.2010.4.01.3602 / MT (AI 0072932-69.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
WILMAR TRENTINI E OUTRO(A)
ADV:
MT0011033B CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002693-56.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
BENEDITO PEREIRA DOS REIS
ADV:
MG00082995 SIMONE FONSECA RIBEIRO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ap
0002728-16.2010.4.01.3810 / MG (Ap 0002415-55.2010.4.01.3810/MG)
APTE:
SINDICATO RURAL DE HELIODORA
ADV:
MG00102422 RODRIGO STUSSI DE VASCONCELLOS E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0002731-13.2010.4.01.3602 / MT
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
PAULO EDUARDO BEER
MG00102422 RODRIGO STUSSI DE VASCONCELLOS E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0002842-03.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FABIANO VIEIRA DOS SANTOS E OUTRO(A)
ADV:
GO00019724 VINICIUS FONSECA CAMPOS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.

A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002701-75.2010.4.01.3602 / MT (AI 0000321-84.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JULIANE MARIA SCHOENBERGER
ADV:
PR00015665 ANGELA MARIA RUBINI DO PRADO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002701-75.2010.4.01.3602 / MT (AI 0000321-84.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JULIANE MARIA SCHOENBERGER
ADV:
PR00015665 ANGELA MARIA RUBINI DO PRADO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002727-31.2010.4.01.3810 / MG (Ap 0002415-55.2010.4.01.3810/MG)
APTE:
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE NATERCIA
ADV:
MG00102422 RODRIGO STUSSI DE VASCONCELLOS E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500881

Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0002844-40.2010.4.01.3804 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OILTON INACIO DE FARIA
MG00083608 ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0002844-40.2010.4.01.3804 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OILTON INACIO DE FARIA
MG00083608 ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002846-92.2010.4.01.3809 / MG (Ap 0003140-13.2011.4.01.3809/MG)
APTE:
JOSE CARLOS DOS REIS E OUTROS(AS)
ADV:
MG00104313 RENATO CANDIDO PEREIRA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
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APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002941-64.2010.4.01.3602 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ARTEMIO LUIZ BAPTISTELLA E OUTRO(A)
ADV:
MT00007542 FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002971-12.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RODRIGO BRUNOZI ATAGUILE
ADV:
GO00029883 WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003021-34.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RS00031531 LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APDO:
IRENE LEAO BARROS E OUTRO(A)
ADV:
GO00028881 MURILO COUTO LACERDA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e deu parcial provimento à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003021-34.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RS00031531 LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APDO:
IRENE LEAO BARROS E OUTRO(A)
ADV:
GO00028881 MURILO COUTO LACERDA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e deu parcial provimento à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003022-13.2010.4.01.3602 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DIONE MARIA GOELLNER - ESPOLIO
ADV:
MT00006256 SEBASTIAO GERALDO DE LIMA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Ré e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003027-07.2011.4.01.3503 / GO
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SECAO DE GOIAS
PROCUR:
GO00018736 MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
APDO:
FLAVIA RITA FERREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

ReeNec
0002867-72.2013.4.01.4000 / PI
AUTOR:
LAYANA DAMASCENO RODRIGUES
ADV:
PI00000014 ARMANDO FERRAZ NUNES
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI - COREN-PI
PROCUR:
PI00005743 CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0002908-84.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
NERI DE ALCANTARA
ADV:
GO00017074 MAURICIO BATISTA DE MELO E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002912-20.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
IVAN MOSCONI
ADV:
GO00015511 JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002914-08.2010.4.01.3303 / BA (AI 0071341-72.2010.4.01.0000/BA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RONI EWERT
ADV:
PR00010011 SADI BONATTO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE BARREIRAS - BA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002914-08.2010.4.01.3303 / BA (AI 0071341-72.2010.4.01.0000/BA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RONI EWERT
ADV:
PR00010011 SADI BONATTO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE BARREIRAS - BA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002939-66.2011.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PEDRO ENRIQUE MUNHOZ DA SILVA
ADV:
GO00020645 SILVANIO BARCELOS FERREIRA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002940-49.2010.4.01.3806 / MG (AI 0036904-05.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
NILSON GONCALVES FERREIRA
ADV:
MG00115524 DEYSE SUELLEM FELIPE AMARAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500882
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APDO:
FRANCISCO JOSE ZALTRON E OUTRO(A)
ADV:
GO00028881 MURILO COUTO LACERDA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida por
interpsota, nos termos do voto do Relator.
AI
0003189-35.2011.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
LAURO JOSE SAMPAIO
ADV:
BA00013901 EDILENE COELHO REINEL
AGRDO:
EMBASER EMPRESA BAIANA DE SERVICOS DE CONST CIVIL LTDA
AGRDO:
JOSE OLIVIERI SANTOS SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0003229-12.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
IVAGRO AGROPECUARIA LTDA
ADV:
MG00057527 VINICIO KALID ANTONIO
ADV:
MG00089368 HENRIQUE MACHADO RODRIGUES DE AZEVEDO
ADV:
MG00121526 PEDRO LUIZ PATELLI ATERJE
ADV:
MG00063564 TERCIO TULIO NUNES MARCATO
ADV:
MG00093064 ALEXANDRE RAMOS AUAD
ADV:
MG00097507 ANA PAULA PENA CALCAGNON
ADV:
MG00111823 ANNA CAROLINA AZEVEDO
ADV:
MG00097887 AUREA RIOS BARBOSA
ADV:
MG00121794 FERNANDA CAROLINE MIRANDA REZENDE
ADV:
MG00124159 LILIAN DUARTE BICALHO
ADV:
DF00035514 DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
AGRDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
do Relator.Pedido de preferência: Jéssica Bertolde.
AI
0003246-48.2014.4.01.0000 / AM
AGRTE:
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
J DA CONCEICAO PEREIRA
AGRDO:
JOSE DA CONCEICAO PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0003268-19.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
VICTOR HUGO ALVARENGA
ADV:
GO00023627 LUIZ GUSTAVO MOURAO GONCALVES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0003327-95.2013.4.01.3600 / MT
APTE:
ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN
ADV:
MT00012102 MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Ap
0003029-74.2011.4.01.3503 / GO
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SECAO DE GOIAS
PROCUR:
GO00018736 MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
APDO:
MARCIA DE FREITAS MARTINS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003041-25.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
VALDIR PAULO MARKMANN
ADV:
GO00012033 HOMERO ERNANE POHLMANN E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0003045-62.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ZELMA AMORIM MARTINS DINIZ
ADV:
GO00012033 HOMERO ERNANE POHLMANN E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União, nos termos do voto do
Relator.
ApReeNec
0003077-61.2010.4.01.3602 / MT (AI 0072930-02.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
HELBER HENRIQUE IRGANG
ADV:
PR00007209 IRAN NEGRAO FERREIRA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0003077-61.2010.4.01.3602 / MT (AI 0072930-02.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
HELBER HENRIQUE IRGANG
ADV:
PR00007209 IRAN NEGRAO FERREIRA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0003089-65.2012.4.01.4100 / RO
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/RO
PROCUR:
RO00004410 MARIUZA KRAUSE
PROCUR:
RO0000303B ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO
APDO:
FLAVIA ACURCIO VENTURA
ADV:
RO00002457 SILAINE DE OLIVEIRA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0003096-73.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RS00031531 LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500883
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AI
0003410-13.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
AGOSTINHO FLAUZINO PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
Ap
0003412-35.2010.4.01.3811 / MG (AI 0037072-07.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
JOAO BOSCO MARTINS DE ABREU
ADV:
MG00121483 OMAR LINCOLN MATOSO MARQUES E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003425-02.2012.4.01.3605 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
BRAZ BUOZI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Exequente, nos termos do voto
do Relator.
ApReeNec
0003471-79.2012.4.01.3802 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
EDUARDO MACHADO DE BRITO
ADV:
MG00111939 MARCELO OLIVEIRA BARCELOS FILHO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto do Relator.
ApReeNec
0003545-80.2010.4.01.4101 / RO (AI 0050534-31.2010.4.01.0000/RO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ROBERTO TISOTT
ADV:
RO00002305 MARIO CESAR TORRES MENDES E OUTRO(A)
APDO:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADV:
DF00014887 ELIZIANE DE SOUZA CARVALHO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JI-PARANA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração do SENAR e rejeitou
os embargos de declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003552-29.2010.4.01.3307 / BA (AI 0048124-97.2010.4.01.0000/BA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
NICANOR SOARES COELHO FILHO
ADV:
BA00019023 KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
AI
0003600-73.2014.4.01.0000 / GO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOSE DEMITO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500884

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0003620-46.2010.4.01.3802 / MG (AI 0036549-92.2010.4.01.0000/MG)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
SEBASTIAO MARTINS TEIXEIRA FILHO
PR0040045A MUNIR KASSEM HAMDAN E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto da Relatora.
ApReeNec
0003827-18.2010.4.01.3811 / MG (AI 0038332-22.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RENOVADORA SEGURANCA LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
REC ADES:
RENOVADORA SEGURANCA LTDA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso adesivo e deu parcial provimento à
apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003887-60.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
ADV:
DF00004337 ROGERIO AVELAR
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0003890-94.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAO MANUEL DINIZ JUNQUEIRA
ADV:
GO00022771 RENATA FERREIRA SILVA WEIRING E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0003893-43.2014.4.01.0000 / AM
AGRTE:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
MARCOS MONTEIRO DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0004029-11.2012.4.01.0000 / MG
AGRTE:
JULICAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADV:
SP00178344 RODRIGO FREITAS DE NATALE
ADV:
SP00227704 PATRICIA MADRID BALDASSARE
ADV:
SP00157281 KAREN RINDEIKA SEOLIN
ADV:
SP00187746 CERES PRISCYLLA DE SIMOES MIRANDA
ADV:
MG00093642 FLAVIA FERREIRA AZARIAS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Executada, nos
termos do voto do Relator.
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Ap
0004043-06.2010.4.01.3802 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARCOS ANTONIO CAVATAO
ADV:
PR0040045A MUNIR KASSEM HAMDAN
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0004043-14.2012.4.01.3906 / PA (AI 0045269-77.2012.4.01.0000/PA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JAIR BUZZI
ADV:
PA0014904A TIAGO BAGGIO LINS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS - PA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0004044-96.2012.4.01.3906 / PA (AI 0045263-70.2012.4.01.0000/PA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RENAN BUSNELLO
ADV:
PR00044389 TIAGO BAGGIO LINS E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS - PA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0004046-08.2012.4.01.3311 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA
BAHIA - CRMV/BA
PROCUR:
BA00034490 THIAGO MATTOS DA SILVA E OUTROS(AS)
APDO:
DANIEL LESSA PIMENTEL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
ApReeNec
0004072-29.2010.4.01.3811 / MG (AI 0056762-22.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
WAYNE FRANCO DOS SANTOS
ADV:
MG00061006 IGOR ALEXANDER MIRANDA CARVALHAES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0004078-46.2013.4.01.4000 / PI
AUTOR:
LIA RAISSA BEZERRA ANGELIM CRISANTO
ADV:
PI00006986 TIAGO VALE DE ALMEIDA
ADV:
PI00009361 CARLOS ADRIANO CRISANTO LELIS
ADV:
PI00006986 TIAGO VALE DE ALMEIDA
ADV:
PI00008629 JUSTINA VALE DE ALMEIDA
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI - COREN-PI
PROCUR:
PI00005743 CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500885

ReeNec
AUTOR:
ADV:
REU:

0004101-03.2014.4.01.3500 / GO
EDUARDO BARBOSA DA SILVA - ME
GO00032519 ADEMIR GOMES DE SOUZA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO GOIAS CRMV/GO
PROCUR:
GO00018736 MAX WILSON FERREIRA BARBOSA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0004240-82.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
GIVANILDO GEHRKE
ADV:
GO00027218 LORENA FERREIRA BARBOSA RAGAGNIN E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
APDO:
OS MESMOS
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, tida por interposta e deu provimento à apelação do Autor, nos termos do voto da
Relatora.
ApReeNec
0004265-71.2010.4.01.3802 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LAZARO ANCELMO DE SOUZA - ESPOLIO
ADV:
MG00094824 REYTON CLEY FREITAS LEAL
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004265-71.2010.4.01.3802 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LAZARO ANCELMO DE SOUZA - ESPOLIO
ADV:
MG00094824 REYTON CLEY FREITAS LEAL
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004272-63.2010.4.01.3802 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
VANILDO GIANSANTE - ESPOLIO
ADV:
MG00094824 REYTON CLEY FREITAS LEAL
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, conheceu, em parte, da apelação e, na parte conhecida, assim
como à remessa oficial, deu parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0004274-56.2011.4.01.0000 / AP (AI 2009.01.00.071968-7/AP)
AGRTE:
VILMAR LAURINDO
ADV:
AP0001275A ROBERTO ARMOND FERREIRA DA SILVA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
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AI
AGRTE:

0004399-19.2014.4.01.0000 / MG
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ANTONIO AFONSO LUIZ CUNHA
ADV:
MG00098589 TIAGO DE SANTANA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0004525-93.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
AIRTON COSTA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APTE:
ARLETE FAVA DOS REIS E OUTROS(AS)
ADV:
DF00031766 CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação dos Exequentes e da Fazenda Nacional, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0004555-19.2011.4.01.3813 / MG
APTE:
DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A E OUTROS(AS)
ADV:
MG00074441 VINICIUS MATTOS FELICIO E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
ApReeNec
0004555-19.2011.4.01.3813 / MG
APTE:
DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A E OUTROS(AS)
ADV:
MG00074441 VINICIUS MATTOS FELICIO E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
AI
0004726-61.2014.4.01.0000 / PA (AI 0001413-63.2012.4.01.0000/PA)
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ANTONIO FRANCISCO HENRIQUE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0004761-03.2010.4.01.3802 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIZ AUGUSTO CIPRIANI COELHO
ADV:
MG0000989A JOSE CARNEIRO NETO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500886

AI
0004780-27.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA
AGRDO:
SOLANGE RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental da Fazenda Nacional, no
que divergiu o Desembargador Marcos Augusto de Sousa, pediu vista a Exma. Sra. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso.
Ap
0004830-74.2010.4.01.3304 / BA (AI 0070269-50.2010.4.01.0000/BA)
APTE:
BRASFRUT - FRUTOS DO BRASIL LTDA
APTE:
MOTOPEL MOTOS E PECAS LTDA
APTE:
OLDESA OLEO DE DENDE LTDA
APTE:
HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
APTE:
SERRA GRANDE BEBIDAS LTDA
APTE:
ICOFORT AGROINDUSTRIAL LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004852-57.2010.4.01.3814 / MG (CC 0027429-54.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CARLOS HENRIQUE GARDINGO
ADV:
MG00081444 RENATO BARTOLOMEU FILHO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004852-57.2010.4.01.3814 / MG (CC 0027429-54.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CARLOS HENRIQUE GARDINGO
ADV:
MG00081444 RENATO BARTOLOMEU FILHO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004872-84.2010.4.01.3802 / MG (AI 0024030-51.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
EDSON BARRETO MOUTINHO E OUTROS(AS)
ADV:
MG00128990 GLAUBER DE FREITAS SILVA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficil, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004914-44.2012.4.01.4100 / RO
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA - COREN/RO
PROCUR:
RO00003901 CARLA MARIA ZAMARCHI
APDO:
VANESSA SIMARA SILVA DE SOUZA
ADV:
RO00003716 WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA
ADV:
RO00003801 ELIS REGINA MENEZES BARBOSA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
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APDO:
HANDEL CORTES GONCALVES
ADV:
GO00027218 LORENA FERREIRA BARBOSA RAGAGNIN E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005219-95.2011.4.01.3507 / GO (ApR 0005220-80.2011.4.01.3507/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARIANA VILELA CARDOSO
ADV:
GO00025184 EDUARDO JAILTON PRADO NAVES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO DE DIREIRO DA ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E
CIVEL DA COMARCA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005222-50.2011.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANA CRISTINA TOMBINI DE MORAES
ADV:
GO00025184 EDUARDO JAILTON PRADO NAVES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO DE DIREIRO DA ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E
CIVEL DA COMARCA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005275-09.2013.4.01.4300 / TO
APTE:
VALDECIR DE SA
ADV:
SP00282073 DONIZETI APARECIDO MONTEIRO
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005275-09.2013.4.01.4300 / TO
APTE:
VALDECIR DE SA
ADV:
SP00282073 DONIZETI APARECIDO MONTEIRO
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005306-97.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARCELO VALLES BENTO
ADV:
GO00024227 MARCELO VALLES BENTO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Ap
APTE:

0005010-35.2011.4.01.3505 / GO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO GOIAS CRMV/GO
PROCUR:
GO00018736 MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
APDO:
URUACU LEILOES RURAIS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005024-95.2010.4.01.3200 / AM (AI 0076969-42.2010.4.01.0000/AM)
APTE:
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação do Impetrante e deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005152-33.2011.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
REGINALDO PAIXAO JUNIOR
ADV:
GO00023507 LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005154-35.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO - MA
PROCUR:
MA0007631A JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, vencido o Relaor, deu provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, que lavrará o acórdão.
Ap
0005154-35.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO - MA
PROCUR:
MA0007631A JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, vencido o Relaor, deu provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, que lavrará o acórdão.
ReeNec
0005172-24.2011.4.01.3507 / GO
AUTOR:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REU:
FERNANDO INACIO CARDOSO
ADV:
GO00025184 EDUARDO JAILTON PRADO NAVES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005187-90.2011.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500887
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ADV:
PI00007272 ROBERTO NAPOLEAO DO REGO MOURA
APDO:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUI - CRC/PI
PROCUR:
PI00008417 EDUARDO DE CARVALHO MENESES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0005631-72.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MILTON FRIES - ESPOLIO
ADV:
GO00022265 LAURIANA COPETTI DO AMARAL E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0005660-75.2013.4.01.3905 / PA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO
PARA - CRMV/PA
PROCUR:
PA00004441 PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR
APDO:
ANA PAULA LEITE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0005759-87.2013.4.01.3600 / MT (AI 0041018-79.2013.4.01.0000/MT)
AUTOR:
INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA
ADV:
MT00010121 LEONARDO MENDES VILAS BÔAS
ADV:
MT00017655 DAIANY ALLERSDORFER
REU:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REU:
BANCO DO BRASIL S/A
ADV:
DF00007459 ROBERTO JESUS DA SILVA
ADV:
MT00003770 ROMEU AQUINO NUNES
ADV:
MT0013571B ANELY DE MORAES PEREIR MERLIN
ADV:
MT00008521 CINARA CAMPOS CARNEIRO
ADV:
RS00057752 HELENISE SESTI REGHELIN
ADV:
MT00010847 GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0005759-87.2013.4.01.3600 / MT (AI 0041018-79.2013.4.01.0000/MT)
AUTOR:
INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA
ADV:
MT00010121 LEONARDO MENDES VILAS BÔAS
ADV:
MT00017655 DAIANY ALLERSDORFER
REU:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REU:
BANCO DO BRASIL S/A
ADV:
DF00007459 ROBERTO JESUS DA SILVA
ADV:
MT00003770 ROMEU AQUINO NUNES
ADV:
MT0013571B ANELY DE MORAES PEREIR MERLIN
ADV:
MT00008521 CINARA CAMPOS CARNEIRO
ADV:
RS00057752 HELENISE SESTI REGHELIN
ADV:
MT00010847 GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS
ADV:
MT00009847 JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA
ADV:
MT0010962B JOAO BATISTA FERREIRA
ADV:
MT0011945B DARIEL ELIAS DE SOUZA
ADV:
MT0011887B KAMIL SANTANA CASTRO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.

Ap
0005342-30.2010.4.01.3701 / MA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ONEIDE LUIZ BRUM FUCINA E OUTRO(A)
ADV:
MA0009686A CLEO FELDKIRCHER E OUTRO(A)
REC ADES:
ONEIDE LUIZ BRUM FUCINA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005380-68.2012.4.01.3605 / MT (AI 0074900-66.2012.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JONAS CARVALHO NETO
ADV:
MT0005880A SIMIRAMY BUENO DE CASTRO E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0005428-69.2012.4.01.3300 / BA (AI 0021006-78.2012.4.01.0000/BA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
APDO:
REFRIGERANTES DA BAHIA LTDA
APDO:
FAZENDA REUNIDAS SANTA MARIA LTDA
APDO:
PETROALCOOL - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
ADV:
BA00024290 NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
BA00025251 VICTOR HUGO NUNES MOREIRA
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 11A VARA - BA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União e à remessa oficial, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0005486-29.2013.4.01.3400 / DF
APTE:
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
PROCUR:
DF00016275 OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR
APDO:
NOE ANGELO DE MELLO DE ANGELO
ADV:
DF00029498 ANDRÉ BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
ADV:
RS00079517 GUSTAVO DADALT
ADV:
RS00053804 FERNANDO JOSE GRACIOLI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005546-90.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
WANDER LUIZ MARQUES
ADV:
GO00029297 GABRIELA MOREIRA ARANTES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo retido, à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005597-56.2013.4.01.4000 / PI
APTE:
HONORATO GOMES MARTINS NETO
ADV:
PI00006456 LEONEL LUZ LEAO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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APDO:
MUNICIPIO DE MATEUS LEME - MG
PROCUR:
MG00096236 GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto do Relator.
ApReeNec
0006061-70.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PAULO ROGERIO ARAUJO
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0006076-39.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
RAFAEL SILVA
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0006178-77.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0006200-67.2014.4.01.0000 / RR (AI 0075248-50.2013.4.01.0000/RR)
AGRTE:
OURO VERDE AGROSILVOPASTORIL LTDA
ADV:
DF00016286 ANTONIO CORREA JUNIOR E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do Executado, nos termos do voto do Relator.
AI
0006200-67.2014.4.01.0000 / RR (AI 0075248-50.2013.4.01.0000/RR)
AGRTE:
OURO VERDE AGROSILVOPASTORIL LTDA
ADV:
DF00016286 ANTONIO CORREA JUNIOR E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do Executado, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006280-77.2010.4.01.3813 / MG
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO:
JOAO ROCETTO
ADV:
MG00105231 SILVANA FERREIRA ANDRADE E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

AI
0005780-62.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
KAROLMEC MECANICA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0005797-47.2010.4.01.3813 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ZALMIR NUNES ZAGNE E OUTRO(A)
ADV:
MG00121982 WILGOR DA SILVA COSTA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0005888-33.2010.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
PUGA CIA LTDA
AGRDO:
MANOEL PUGA LOPEZ
AGRDO:
TOMAS PUGA LOPEZ
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento
da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0005922-66.2014.4.01.0000 / PA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MONTACASA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
AGRDO:
HERMINIA OFELIA CAVALCANTE NETA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0005958-90.2010.4.01.3802 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAO HUMBERTO BONADIO
ADV:
MG00103721 LEANDRO PACIFICO SOUZA OLIVEIRA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União, nos termos do voto
do Relator.
ReeNec
0005976-50.2011.4.01.3811 / MG
AUTOR:
CYNTIA DE SOUSA E SILVA
ADV:
MG00076429 GIULIANO PEREIRA GOMES E OUTRO(A)
REU:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS CRC/MG
PROCUR:
MG00061314 WILLIAN FERNANDO DE FREITAS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0005998-11.2011.4.01.3811 / MG (AI 0015917-74.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0006726-35.2013.4.01.3600 / MT (AI 0029874-11.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DIOGO HENRIQUE BIAZAO BASSO
ADV:
MT0011210A GABRIEL GAETA ALEIXO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0006727-68.2010.4.01.4200 / RR (AI 0068655-10.2010.4.01.0000/RR)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO ESTADO
DE RORAIMA - SINDSEP/RR
ADV:
RR00000467 RONALD ROSSI FERREIRA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - RR
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0006849-84.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LIBERIO JOSE FERREIRA
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0006858-73.2010.4.01.3802 / MG (AI 0024443-30.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DJALMA INACIO DE OLIVEIRA
ADV:
MG00111939 MARCELO OLIVEIRA BARCELOS FILHO
REC ADES:
DJALMA INACIO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e deu provimento ao
recurso adesivo do Autor, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006858-73.2010.4.01.3802 / MG (AI 0024443-30.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DJALMA INACIO DE OLIVEIRA
ADV:
MG00111939 MARCELO OLIVEIRA BARCELOS FILHO
REC ADES:
DJALMA INACIO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e deu provimento ao
recurso adesivo do Autor, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006891-55.2013.4.01.3803 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCUR:
MG00075359 BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA E OUTROS(AS)
APDO:
ROSIANE MARTINS PEREIRA ARCIPRETT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:

0006367-63.2010.4.01.3803 / MG
FLAVIO ALVES VASCONCELOS
MG00089233 FABYOLA MARIA COSTA NEVES E OUTRO(A)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0006372-85.2010.4.01.3803 / MG (AI 0036575-56.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APTE:
RAULINO RODRIGUES NAVES NETO
ADV:
MG00122817 JOAO NASCIMENTO GODOY NETO
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial às apelações do Autor, da Fazenda Nacional e à remessa oficial e deu provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do
Relator.
ApReeNec
0006415-67.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CILMARA DO ROCIO MENDES LOURENCO
APDO:
MARIA CECILIA KASPERBAUER
APDO:
MARCO ANTONIO KLEINOWSKI
APDO:
ELIAS GUIMARAES FONSECA
APDO:
SUEMEY WONG MA SHIH
APDO:
HUDSON DE AZEVEDO
APDO:
MARIA CARDOSO GOMES PRATES
APDO:
MARIA LIGIA ORSI NEVES CAMPOS
APDO:
RICARDO FERNANDES CONDE
ADV:
DF00017184 MARCOS ANTONIO ZIN ROMANO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à remessa oficial,
nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0006449-94.2010.4.01.3803 / MG
APTE:
WALMIR DONIZETI RIBEIRO VILELA
ADV:
MG00117182 ROGERIO TEODORO TANNUS E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento às apelações do Autor e do INSS e deu parcial
provimento à apelação da União e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006501-66.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
ALONCO GERALDO DA SILVA E OUTRO(A)
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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APDO:
ADV:
REMTE:

DOMINALDO LUIZ BERNARDO
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Ap
0006902-09.2012.4.01.3807 / MG
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE JANUARIA
PROCUR:
MG00135385 FELLIPE DE CASTRO MENDES E SILVA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação da União, nos termos do voto da Relatora.

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0007100-05.2010.4.01.3811 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
LAERCIO SANTIAGO
MG00123667 NAIARA FERNANDA DE FARIA E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Ap
APTE:

0006909-76.2013.4.01.3803 / MG
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCUR:
MG00072777 REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA E OUTROS(AS)
APDO:
AGROFARO LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0006944-63.2013.4.01.3600 / MT (AI 0032603-10.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIZ GUERREIRO JUNIOR
ADV:
MT00004910 CARLOS ALBERTO DO PRADO
ADV:
MT00004575 MARCOS TOMAS CASTANHA
ADV:
MT00006939 ROBSON AVILA SCARINCI
ADV:
MT00011050 LUCIANO APARECIDO CUBA
ADV:
MT00008353 DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO
ADV:
MT00009012 FERNANDO OLIVEIRA MACHADO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.

Ap
0007203-58.2013.4.01.3600 / MT
APTE:
ELIO MARIUSSI
ADV:
MT00002869 SERGIO HEMING
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
0007245-71.2013.4.01.4000 / PI
AUTOR:
ROSA ALICE DA SILVA MARTINS
ADV:
PI00007163 JEILON PEREIRA MARTINS DE CARVALHO
REU:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUI - CRC/PI
PROCUR:
PI00002182 CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.

Ap
0006946-11.2010.4.01.3803 / MG (AI 0041890-02.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
GETULIO FELICIANO GUIMARAES
ADV:
MG00109616 LEANDRO NAVES DIAS E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

AI
0007271-07.2014.4.01.0000 / MA
AGRTE:
MARIA ANTONIETA LEITE DA SILVA
ADV:
MA00005396 WALTER CASTRO E SILVA FILHO
ADV:
MA00005652 CARLOS BRONSON COELHO DA SILVA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental da Fazenda Nacional e deu
provimento ao agravo de instrumento da Executada, nos termos do voto do Relator.

Ap
0006987-51.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
ANTONIO FRANCISCO NETO
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006987-51.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
ANTONIO FRANCISCO NETO
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:

AI
0007271-07.2014.4.01.0000 / MA
AGRTE:
MARIA ANTONIETA LEITE DA SILVA
ADV:
MA00005396 WALTER CASTRO E SILVA FILHO
ADV:
MA00005652 CARLOS BRONSON COELHO DA SILVA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental da Fazenda Nacional e deu
provimento ao agravo de instrumento da Executada, nos termos do voto do Relator.

0006990-06.2010.4.01.3811 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500891
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Ap
APTE:

0007282-10.2013.4.01.3803 / MG
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCUR:
MG00072777 REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA E OUTROS(AS)
APDO:
JULIANA FERREIRA DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0007334-15.2013.4.01.3800 / MG
AUTOR:
THATYANE ROCHA RIBEIRO
ADV:
MG00122252 MICHELLE ROCHA ANDRADE
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS - COREN/MG
PROCUR:
MG00073644 DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007403-90.2012.4.01.3700 / MA
APTE:
MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA
PROCUR:
MA0007631A JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO E OUTROS(AS)
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, vencido o Relaor, deu provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, que lavrará o acórdão.
ApReeNec
0007443-98.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AGOSTINHO JOSE SANTOS
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007446-53.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
MARIO OHANA
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007462-07.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
ENIO ALONSO DA SILVA
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0007469-96.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ISMAR ARAUJO COSTA
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500892

ApReeNec
0007479-15.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
AGROVETERINARIA ESPLANADA LTDA
ADV:
DF00025136 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
DF00020812 ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE
ADV:
DF00029509 LEANDRO DAROIT FEIL
ADV:
DF00023037 LUIZA FONTOURA DA CUNHA
ADV:
DF00023768 TALITHA DIZIOLOSZYNSKI BONATO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações das partes e deu parcial provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0007602-64.2012.4.01.3813 / MG (AI 0070502-76.2012.4.01.0000/MG)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
MOACIR JOSE DE CERQUEIRA
MG00044644 WILSON BRASIL COSTA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007660-44.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
JAIR SALVIANO DA SILVA
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0007674-28.2010.4.01.3811 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ANTONIO SOARES DE ANDRADE
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0007674-28.2010.4.01.3811 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ANTONIO SOARES DE ANDRADE
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
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Ap
0007767-88.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
MARIA MADALENA SILVA
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.

ApReeNec
0007728-74.2012.4.01.3600 / MT (AI 0042327-72.2012.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AGROPECUARIA GALO LTDA
ADV:
SP00132649 FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA E OUTROS(AS)
ADV:
SP00281907 RAFAELA BORRAJO COSTA BLANCO CALÇADA
ADV:
SP00107950 CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES
ADV:
SP00198248 MARCELO AUGUSTO DE BARROS
ADV:
SP00227702 ORLANDO QUINTINO MARTINS NETO
ADV:
SP00228151 MOHAMAD FAMAD HASSAN
ADV:
SP00236237 VINICIUS DE BARROS
ADV:
SP00136805 LUCIANO MARCHETTO SILVA
ADV:
SP00242379 MAISA DE FREITAS MANICARDI AMOROZINI
ADV:
SP00311978 THAIS DE SOUZA FRANÇA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, não conheceu do agravo retido e negou provimento à apelação e
à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0007769-58.2010.4.01.3811 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ANTONIO CARLOS
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTROS(AS)
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0007774-80.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
GUILHERME ANTONIO DE MESQUITA
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0007779-05.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE TEOTONIO GONTIJO
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0007792-04.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
CRISTIANO JOSE TEIXEIRA
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0007794-71.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
ORLANDO FRANCISCO DA SILVA
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007794-71.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
ORLANDO FRANCISCO DA SILVA
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA

Ap
APTE:

0007740-54.2013.4.01.3600 / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APDO:
FRIPAN INDUSTRIA COM E DISTRIB DE CARNES E FRIOS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
APTE:

0007745-76.2013.4.01.3600 / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APDO:
WILMA NERES DA SILVA CAMPOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0007751-91.2010.4.01.3502 / GO (AI 0010386-41.2011.4.01.0000/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CARLOS EDUARDO TUNES
ADV:
GO00030972 CHARLESMAN DA COSTA SILVANO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
APTE:

0007759-60.2013.4.01.3600 / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APDO:
LUCIANA NOGUEIROL VIEIRA PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
APTE:

0007759-60.2013.4.01.3600 / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APDO:
LUCIANA NOGUEIROL VIEIRA PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500893

893

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007799-93.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
EDWARD LUIS CARDOSO
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007800-78.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
JOSE GERALDO DE AZEVEDO
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0007930-26.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAO CORREA CAIXETA
ADV:
GO00022325 LEONARDO COELHO AVELAR
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0008030-53.2010.4.01.3801 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LATICINIOS MADRE DE DEUS DE MINAS LTDA - ME
ADV:
MG00048944 IVANA LAUAR CLARET
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ
DE FORA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0008155-22.2013.4.01.3314 / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE DE JESUS SANTOS DE ALAGOINHAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou a sentença e julgou prejudicada a Apelação, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0008156-27.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
EDGARD COSENTINO
ADV:
MT0011903A CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação do Autor, nos termos do voto
do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500894

Ap
APTE:
ADV:

0008156-27.2010.4.01.3600 / MT
EDGARD COSENTINO
MT0011903A CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação do Autor, nos termos do voto
do Relator.
Ap
0008192-18.2010.4.01.3811 / MG (AI 0013603-24.2013.4.01.0000/MG)
APTE:
JOSE ANTONIO SOARES E OUTRO(A)
ADV:
MG00113326 PAULO HENRIQUE CANCADO DE OLIVEIRA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0008196-03.2014.4.01.0000 / PA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
OCTAVIO PERDIGAO SINIMBU
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0008238-07.2010.4.01.3811 / MG (AI 0068366-09.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
CLAUDIO ANTONIO FERNANDES
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0008416-53.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
JOSE ANTONIO DE ARAUJO
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
APTE:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
APDO:
PROCUR:
RELATOR:
Retirado de pauta
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0008708-10.2010.4.01.3400 / DF (AI 0014305-72.2010.4.01.0000/DF)
FIRE BELL COMERCIAL LTDA
DF00019764 RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO
SP00220567 JOSE ROBERTO MARTINEZ DE LIMA
SP00046455 BERNARDO MELMAN
SP00096947 ARLINDO MIRANDA PEREIRA
DF00020234 WENDEL JUNIOR DE SOUZA MEIRELES
DF00019569 RICARDO DAVID RIBEIRO
DF00019914 JOAO DE CARVALHO LEITE NETO
DF00019467 ERIC DA SILVA ANDRADE MENDES
DF00025672 LEONARDO TAVARES
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
por indicação do Relator.
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Ap
0008787-63.2013.4.01.3600 / MT
APTE:
MARINEZ RODRIGUES
ADV:
MT00008095 ANDERSON MELLO ROBERTO
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0008871-34.2012.4.01.0000 / AP
AGRTE:
PAULO ADOLFO DA COSTA
ADV:
AP0001275A ROBERTO ARMOND FERREIRA DA SILVA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0008943-51.2013.4.01.3600 / MT (AI 0052891-76.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MOACYR BRUNETTA E OUTRO(A)
ADV:
MT00009240 GISELE SORENSEN
ADV:
MT00010772 MAURO PORTES JUNIOR
ADV:
MT00012206 PEDRO EMILIO BARTOLOMEI
ADV:
MT00007366 SANDRA ROBERTA MONTANHER
ADV:
MT00014059 DAIANE LUZA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0009112-96.2013.4.01.3807 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
RAISSA DIAS DE GODOY MAIA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0009115-51.2013.4.01.3807 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
JOSE RACINE DE FREITAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0009117-21.2013.4.01.3807 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
GERALDA CRISTINA GOMES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0009132-87.2013.4.01.3807 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
HAROLDO SERGIO CHAVES PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500895

Ap
APTE:

0009132-87.2013.4.01.3807 / MG
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
HAROLDO SERGIO CHAVES PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0009461-10.2010.4.01.4000 / PI (AI 0070488-63.2010.4.01.0000/PI)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DINIZ E MOURA LTDA
ADV:
PI0004373B EDUARDO MARCELO SOUSA GONCALVES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Remessa Oficial e negou provimento à
Apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0009685-81.2011.4.01.4300 / TO
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE GOIASCRMV-GO
PROCUR:
GO00018736 MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
APDO:
ELSON PEREIRA BUENO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0010058-85.2010.4.01.3900 / PA (AI 0051103-95.2011.4.01.0000/PA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
REC ADES:
SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso adesivo e deu parcial provimento à
apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0010191-52.2013.4.01.3600 / MT (AI 0047478-82.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
GUEORGUE REUTOW
ADV:
MT00012102 MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0010674-81.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
GELSON BRITO DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
AI
0010841-98.2014.4.01.0000 / PA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
CELIO CEZAR CAMPOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
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ADV:
RO0000001B ARQUILAU DE PAULA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.

AI
0010841-98.2014.4.01.0000 / PA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
CELIO CEZAR CAMPOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0010860-35.2013.4.01.3300 / BA (AI 0026053-96.2013.4.01.0000/BA)
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DA BAHIA CRMV/BA
PROCUR:
BA00034490 THIAGO MATTOS DA SILVA
APDO:
SILVEIRA MARON PET CENTER LTDA
ADV:
BA00014470 JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA
ADV:
BA00020723 LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS
ADV:
BA00014134 CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE
ADV:
BA00033180 ANA PAULA RIBEIRO MARTINS
ADV:
BA00027346 PEDRO IVO FECHINE LOMBARDI DE FARIAS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - BA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0011106-09.2010.4.01.3600 / MT (AI 0038680-40.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI JUNIOR
ADV:
MT0008265A ISAIAS GRASEL ROSMAN
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
0011629-50.2012.4.01.3600 / MT
AUTOR:
ENIZETH TEIXEIRA DE AMORIM OLIVEIRA
ADV:
MT00004635 JACKSON MARIO DE SOUZA
ADV:
MT0002693B NELSON JOSE GASPARELO
ADV:
MT00006740 FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA
ADV:
MT00011864 ROSELY AMARAL DE SOUZA
ADV:
MT00011866 LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF
REU:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MATO
GROSSO - CRC/MT
PROCUR:
MT00010885 MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA
PROCUR:
MT00011360 TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
AI
0011966-72.2012.4.01.0000 / GO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
NILDOMAR PEREIRA DE FREITAS BORGES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0011973-54.2010.4.01.4100 / RO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO EX TERRITORIO FEDERAL DE
RONDONIA - RO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500896

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:

0011973-54.2010.4.01.4100 / RO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO EX TERRITORIO FEDERAL DE
RONDONIA - RO
ADV:
RO0000001B ARQUILAU DE PAULA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0011999-97.2010.4.01.3600 / MT (AI 0037852-10.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REC ADES:
ALVARO FERREIRA JUNIOR
ADV:
MT00006686 FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0012029-35.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
VILMAR RIEDIGER E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à remessa oficial e
deu provimento à apelação dos Autores, nos termos do voto do Relator.
Ap
0012041-49.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIZ CARLOS CIARINI
APDO:
ROBERTO CELESTE MAURO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0012063-10.2010.4.01.3600 / MT (AI 0044070-88.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CRISTIAN BOEING
ADV:
MT00009610 ROBSON PEREIRA SANTOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
APTE:
ADV:
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0012157-28.2010.4.01.3803 / MG
REGINALDO JUNQUEIRA REIS
MG00121733 THAIS MARTINS FATURETO E OUTROS(AS)
o
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APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0012157-28.2010.4.01.3803 / MG
APTE:
REGINALDO JUNQUEIRA REIS
ADV:
MG00121733 THAIS MARTINS FATURETO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0012157-57.2011.4.01.3200 / AM
APTE:
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO NAVAL DE MANAUS
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
PA00027739 RODRIGO OTAVIO ACCETE
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
AM0000704A KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN
ADV:
AM00007222 AMANDA GOUVEIA MOURA
ADV:
BA00024143 SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial e negou provimento à apelação do Impetrante, nos termos do voto do Relator.
Ap
0012219-95.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
DORIVAL AGULHON
ADV:
MT00009206 JOHNAN AMARAL TOLEDO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0012317-80.2010.4.01.3600 / MT (AI 0042273-77.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LAURA BATTISTI NARDES
ADV:
MT00008547 CAMILA SILVA COIMBRA DE ABREU FERREIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0012505-09.2010.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
RONALDO SANTANA FRANCA
AGRDO:
TEREZINHA VIANA DE OLIVEIRA
DEFEN.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRDO:
ANIEL NASCIMENTO ALMEIDA
AGRDO:
BETEL BAHIA ELETRONICA E ELETRICA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração dos Executados,
nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500897

ApReeNec
0012669-92.2011.4.01.3700 / MA
APTE:
MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - BA
PROCUR:
MA0007631A JOAO ULISSES DE BRITO AZÊDO
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Prosseguindo no julgamento, a Turma, à unanimidade deu parcial provimento à apelação da
União e à remessa oficial e deu provimento à apelação do Município, vencido em parte o
Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa no que se refere aos honorários e vencido, em parte, o Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, quanto à legitimidade
da Associação de Classe.
Ap
0012742-10.2010.4.01.3600 / MT (AI 0045867-02.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
OSMAR BRUNETTA E OUTROS(AS)
ADV:
MT0005698A DIVANIR MARCELO DE PIERI E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0012762-61.2012.4.01.4301 / TO (AI 0018513-94.2013.4.01.0000/TO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALBERT SCHERER
ADV:
TO00005007 LEONARDO DE CASTRO VOLPE
ADV:
TO00001317 JOAQUIM GONZAGA NETO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - TO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0013013-95.2010.4.01.3801 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RIO BONITO SERVICOS DE APOIO RODOVIARIO LTDA
ADV:
RJ00049430 CLAUDIA MARIA FERRARI BARBOSA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ
DE FORA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
ReeNec
0013203-11.2012.4.01.3600 / MT
AUTOR:
JOSE ORTEGA
ADV:
MT00015126 FABIO GONÇALVES ORTEGA
REU:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRC/MT
PROCUR:
MT00010885 MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA
REMTE:
SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0013341-93.2012.4.01.3400 / DF (AI 0027706-70.2012.4.01.0000/DF)
APTE:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS ABCR
ADV:
DF0001496A ARNOLDO WALD FILHO E OUTROS(AS)
APDO:
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN
PROCUR:
DF00030111 FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração da Autora e acolheu, parcialmente, os embargos de declaração do COFEN, nos termos do voto do Relator.
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ADV:
DF00014005 CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0014222-70.2012.4.01.3400 / DF (AI 0023987-80.2012.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ATLANTICO SUL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
PNEUMATICOS LTDA
ADV:
DF00030946 PETERSON DE JESUS FERREIRA
ADV:
DF00014005 CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
AI
0014912-46.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM
PROCUR:
PA00007934 ALEXANDRE SAADY DIAS
AGRDO:
CIA RIO DAS PEDRAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ReeNec
0015113-30.2013.4.01.3700 / MA
AUTOR:
RUBIA SILVA DINIZ
ADV:
MA00009272 FRANCYENNY MORAES CRUZ COSTA
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHAO - COREN/MA
ADV:
MA00008245 JOHELSON OLIVEIRA GOMES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0015251-94.2013.4.01.3700 / MA
AUTOR:
SAMANTA FONSECA FIGUEIREDO
ADV:
MA00008809 CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHAO - COREN/MA
PROCUR:
MA00008245 JOHELSON OLIVEIRA GOMES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0015428-38.2011.4.01.3600 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CUIABA SIGN E SERIGRAFIAS LTDA
ADV:
PR00023291 CHARLES DA SILVA RIBEIRO
ADV:
MT00012024 OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO
ADV:
PR00028829 ELIZANGELA ABIGAIL SOCIO RIBEIRO
ADV:
PR00034859 LOUISE BENFICA DA CAMARA PINTO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0015445-63.2010.4.01.4100 / RO (AI 0013035-76.2011.4.01.0000/RO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER

Ap
0013341-93.2012.4.01.3400 / DF (AI 0027706-70.2012.4.01.0000/DF)
APTE:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS ABCR
ADV:
DF0001496A ARNOLDO WALD FILHO E OUTROS(AS)
APDO:
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN
PROCUR:
DF00030111 FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração da Autora e acolheu, parcialmente, os embargos de declaração do COFEN, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
AUTOR:
ADV:
ADV:
REU:

0013380-29.2013.4.01.3700 / MA
JACIARA PESTANA CHAVES E OUTRO(A)
MA00005336 EDGARD CARVALHO SALES NETO
MA00008488 ANA CAROLINA CARVALHO DIAS
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHAO - COREN/MA
PROCUR:
MA00008245 JOHELSON OLIVEIRA GOMES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0013568-29.2012.4.01.4000 / PI
AUTOR:
LEONARDO PINHEIRO TEIXEIRA
ADV:
PI00007515 MAVIO SILVEIRA CARVALHO
ADV:
PI00007784 RUBENS PAULO FERREIRA LIMA
REU:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUI - CRM/PI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0013633-49.2010.4.01.3400 / DF (AI 0028018-17.2010.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MINORU INAGAKI
ADV:
SP0270216A GRACIELE MOCELLIN
ADV:
SP0240451A LETICIA VOGT MEDEIROS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto da Relatora.
ApReeNec
0013750-22.2010.4.01.3600 / MT (AI 0047782-86.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SIMONE DE MORAES
ADV:
MT00007133 LUIS FELIPE LAMMEL E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:

0014222-70.2012.4.01.3400 / DF (AI 0023987-80.2012.4.01.0000/DF)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
ATLANTICO SUL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
PNEUMATICOS LTDA
DF00030946 PETERSON DE JESUS FERREIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500898
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APDO:
IVEL VEICULOS LTDA
ADV:
GO00021324 DANIEL PUGA E OUTROS(AS)
REMTE:
SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE RONDONIA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto do Relator.
AI
0015659-93.2014.4.01.0000 / PI
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MCM SISTEMAS LTDA
AGRDO:
HENRIQUE SILVA CAMARCO
AGRDO:
ANGELO FERRAZ MENDES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0015809-74.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
IDELMARIO DE ARAUJO COSTA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0016148-52.2013.4.01.3400 / DF (AI 0024545-18.2013.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANA CLAUDIA BORGES DE ALMEIDA COELHO
ADV:
GO00025183 SAMANTHA BALTIERI CARVALHO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
0016551-08.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
ELISEU DE ALMEIDA FERRAZ
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0016561-52.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
NORMA ESTHER NEGRETE CALPINERO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0016604-86.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500899

AI
AGRTE:

0016879-63.2013.4.01.0000 / PA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
NELSON NAZARENO PEREIRA NAHUM
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0016879-63.2013.4.01.0000 / PA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
NELSON NAZARENO PEREIRA NAHUM
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0016885-07.2012.4.01.0000 / AP
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOSIAS NOGUEIRA HAGEM CARDOSO
ADV:
PA00008362 MARGARETH DOS SANTOS ABDON
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0017112-95.2011.4.01.3600 / MT (AI 0054372-45.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ILDO MIGUEL MALDANER
ADV:
RS00007461 HORACIO GUAGLIARIELLO FILHO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0017129-34.2011.4.01.3600 / MT (AI 0060249-63.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MOACIR LUIZ GIACOMELLI
ADV:
MT0010843A DIOGO TADEU DAL AGNOL
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0017317-83.2013.4.01.3300 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA
BAHIA - CRMV/BA
PROCUR:
BA00023966 PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA
APDO:
SL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0017318-68.2013.4.01.3300 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA
BAHIA - CRMV/BA
PROCUR:
BA00023966 PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA
APDO:
LEANDRO DE ANDRADE SILVA VAREJISTA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
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ADV:
MT00004624 MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUH
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.

Ap
0017756-58.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
CARMEN MARIA DE ALMEIDA TEIXEIRA
ADV:
MA00010048 ANA RITA NEVES MOREIRA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
BRASÍLIA, 13/06/2014
A Turma, por maioria, retificou o julgamento e negou provimento à apelação e julgou prejudicado o agravo retido, nos termos do voto da Relatora.
RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO EM 13/06/2014.
Ap
0017756-58.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
CARMEN MARIA DE ALMEIDA TEIXEIRA
ADV:
MA00010048 ANA RITA NEVES MOREIRA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
BRASÍLIA, 13/06/2014
A Turma, por maioria, retificou o julgamento e negou provimento à apelação e julgou prejudicado o agravo retido, nos termos do voto da Relatora.
RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO EM 13/06/2014.
Ap
0017949-91.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
ALMIR DE ANGELI
ADV:
GO00022325 LEONARDO COELHO AVELAR
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação do Autor, nos termos do voto do Relator.
Ap
0017963-66.2013.4.01.3600 / MT (AI 0002381-25.2014.4.01.0000/MT)
APTE:
DANIEL HENRIQUE FURLAN
ADV:
MT00014059 DAIANE LUZA
ADV:
MT00009240 GISELE SORENSEN
ADV:
MT00010772 MAURO PORTES JUNIOR
ADV:
MT00012206 PEDRO EMILIO BARTOLOMEI
ADV:
MT00007366 SANDRA ROBERTA MONTANHER
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, para conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0018121-58.2012.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APDO:
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0018147-90.2011.4.01.3600 / MT (AI 0067757-60.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALCIDIR DA CUNHA
ADV:
MT0005719A IRINEU PEDRO MUHL
ADV:
PR00014573 IVALDIR PAULO MUHL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500900

Ap
APTE:

0018183-98.2012.4.01.3600 / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES E OUTROS(AS)
APDO:
MARIA INES WITZ
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
APTE:

0018183-98.2012.4.01.3600 / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES E OUTROS(AS)
APDO:
MARIA INES WITZ
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
APTE:

0018184-83.2012.4.01.3600 / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES E OUTROS(AS)
APDO:
ROGER DONZELINI DESTRI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
AI
0018337-81.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
CALCINACAO IMPERIAL LTDA
ADV:
MG00086748 WANDER BRUGNARA
ADV:
MG00096769 MAGNUS BRUGNARA
ADV:
MG00080348 THAIS FERNANDA SANTOS DA SILVA
ADV:
MG00088945 GIZELLE MOREIRA PINTO ROZENSVAIG
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental, nos termos do voto do
Relator.
AI
AGRTE:

0018392-03.2012.4.01.0000 / MG
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
AILTON OLIMPIO DE FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
AGRTE:

0018425-61.2010.4.01.0000 / MG
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
BRISS COMERCIO E INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.
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Ap
APTE:

0018530-34.2012.4.01.3600 / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES E OUTROS(AS)
APDO:
ELBERS DE JESUS E SILVA DE JESUS LTDA ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
AI
0018531-18.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
EDUARDO DOS SANTOS M MACHADO E OUTRO(A)
ADV:
BA00019015 MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI
ADV:
BA00027220 TIAGO KREJCI
ADV:
BA00024002 LUCAS ANDRADE KREJCI
ADV:
BA00023746 VITOR GOMES MADEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0018531-18.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
EDUARDO DOS SANTOS M MACHADO E OUTRO(A)
ADV:
BA00019015 MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI
ADV:
BA00027220 TIAGO KREJCI
ADV:
BA00024002 LUCAS ANDRADE KREJCI
ADV:
BA00023746 VITOR GOMES MADEIRA
ADV:
BA00027099 RICARDO ARAÚJO SILVA
ADV:
BA00023860 PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ReeNec
0018644-72.2013.4.01.3200 / AM
AUTOR:
CLAUDIA VALERIA NASCIMENTO DE PAIVA CROCETTI
ADV:
AM00007159 TIBIRIÇA VALÉRIO DE HOLANDA FILHO
REU:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS-CRC/AM
ADV:
SP00046428 RUY MIRAGLIA DA SILVEIRA
ADV:
AM00005496 ROBERTO NONATO PAIVA DE SOUSA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - AM
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0019321-75.2013.4.01.3500 / GO (AI 0040300-82.2013.4.01.0000/GO)
APTE:
JULIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTRO(A)
ADV:
GO00026422 DENISE MESQUITA DE SOUZA CARNEIRO
ADV:
GO00025723 FERNANDO MESQUITA DE SOUZA
APDO:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS - CREMEGO
APDO:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO GOIAS CRMV/GO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação e negou provimento à remessa oficial,
nos termos do voto da Relatora.
Ap
0019637-05.2010.4.01.3400 / DF (AI 0044941-21.2010.4.01.0000/DF)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
JULIO CESAR ANTONUCCI RODRIGUES
ADV:
DF00019992 RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500901

Ap
APTE:

0019827-74.2010.4.01.3300 / BA
SINDICATO DA INDUSTRIA DE FIACAO E TECELAGEM NO ESTADO
DA BAHIA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
AI
0020194-65.2014.4.01.0000 / PA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
LOCADORA DE MAO DE OBRA 3 PARENTES LTDA ME
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0020249-40.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
GERDAU SA
ADV:
RS00049540 EDUARDO ALVES PAIM E OUTROS(AS)
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
PA0014578B ARIELTON DIAS DOS SANTOS
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial às apelações da Autora, da União, da Eletrobrás e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.Sustentação oral: Eduardo Alves
Paim.
Ap
0020473-41.2011.4.01.3400 / DF (AI 0022219-56.2011.4.01.0000/DF)
APTE:
COLEGIO ARQUIDIOCESANO SAGRADO CORACAO DE JESUS
ADV:
PE00022278 MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE JUNIOR E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Autora, nos
termos do voto do Relator.
ReeNec
0020665-73.2013.4.01.3700 / MA
AUTOR:
JANAINA SOUSA SILVA
ADV:
MA00009939 LUCAS ALENCAR DA SILVA
ADV:
MA00011641 MATEUS ALENCAR DA SILVA
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHAO - COREN/MA
ADV:
MA00008245 JOHELSON OLIVEIRA GOMES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0020823-63.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
CELTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADV:
GO00003270 PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA E OUTROS(AS)
APDO:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
PA0014578B ARIELTON DIAS DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
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PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0020978-13.2012.4.01.0000 / MG
AGRTE:
TUBOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADV:
MG00048447 ANTONIO NOVAIS CAIAFA
ADV:
MG00066095 MARIA JOSE GOMES
ADV:
MG00119688 MICHELLE OLIVEIRA LIMBORCO
ADV:
MG00128088 GIZELE BOTTREL REIS OLIVEIRA
ADV:
MG00083696 MONIQUE D ALMEIDA PASSOS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0021072-58.2012.4.01.0000 / MG (AI 0042788-15.2010.4.01.0000/MG)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ROSANE KENEA CAETANO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0021091-93.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
DOCAS VEICULOS LTDA
ADV:
BA00017007 LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES
ADV:
BA00023824 THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS
ADV:
BA00019538 ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental, nos termos do voto do
Relator.
Ap
0021103-27.2012.4.01.3800 / MG (AI 0031479-26.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
NAPOLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADV:
MG00096207 BRUNO ALVARENGA NASCIMENTO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Retirado de pauta por indicação do Relator.
ApReeNec
0021148-92.2011.4.01.3500 / GO
APTE:
JOSE STABILLE JUNIOR
ADV:
GO00024626 VICTOR LUIZ FONSECA DIAS E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ReeNec
0021331-81.2012.4.01.4000 / PI
AUTOR:
EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO
ADV:
PI00007976 EROS SILVESTRE DA SILVA VILARINHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500902

ADV:
PI00004503 ADRIANO MOURA DE CARVALHO
ADV:
PI00005456 UANDERSON FERREIRA DA SILVA
REU:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUI - CRM/PI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0021401-71.2011.4.01.3600 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CLOVIS DOS SANTOS
ADV:
MT0003677A JOSE DOS SANTOS NETTO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
AI
0021488-60.2011.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
IND E COM DE BISCOITOS S JORGE LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do Exequente, nos termos
do voto do Relator.
AI
0021614-08.2014.4.01.0000 / RO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
SUPERMERCADO SW LTDA - ME
AGRDO:
WANDERLEY FERREIRA LIMA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0021672-35.2010.4.01.3400 / DF (AI 0065345-93.2010.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MUNICIPIO DE WESTFALIA
PROCUR:
RS00023997 YASCHA PEREIRA COSTA GOLUBCIK
PROCUR:
RS00037269 JOSE RAIMUNDO TRAMONTINI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, não conheceu do agravo retido e deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
AI
0021809-90.2014.4.01.0000 / PA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
I C F INDUSTRIA E COM DE FERRAGENS LTDA
AGRDO:
ANDRE EMIRY SACCHESE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0021877-64.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
SINDIBRAS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
CARGAS DO DISTRITO FEDERAL
ADV:
DF00025136 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
DF00020812 ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE
ADV:
DF00029509 LEANDRO DAROIT FEIL
ADV:
DF00023037 LUIZA FONTOURA DA CUNHA
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ADV:
DF00023768 TALITHA DIZIOLOSZYNSKI BONATO
ADV:
DF00027041 DANIEL AGOSTINHO SOARES
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à remessa oficial e
negou provimento à apelação da Impetrante, nos termos do voto do Relator.
Ap
0022047-36.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
POLIALMI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP E
OUTROS(AS)
ADV:
SC00007987 TANIA REGINA PEREIRA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
APDO:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0022047-36.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
POLIALMI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP E
OUTROS(AS)
ADV:
SC00007987 TANIA REGINA PEREIRA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
APDO:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
DF00023740 EDUARDO FROES RIBEIRO DE OLIVA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
AI
0022116-78.2013.4.01.0000 / RO
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
C MIRANDA - ME
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0022470-20.2014.4.01.9199 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
APARECIDA ALVES DE MELO - ME
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0022762-54.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ROBERTO GOMES FERREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0022851-77.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JAIRO JOAO DE CARVALHO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500903

Ap
0022877-02.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
PETROLINA - PE
PROCUR:
DF00020013 BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO E OUTROS(AS)
APTE:
MUNICIPIO DE PETROLINA
PROCUR:
BRUNO ROMERRO PEDROSA MONTEIRO
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação do Autor, nos termos do voto do
Relator.Pedido de preferência: Fábio Penteado.
AI
0022898-51.2014.4.01.0000 / PA (AI 0054074-53.2011.4.01.0000/PA)
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
CARMEN DA SILVA BOGA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0022898-51.2014.4.01.0000 / PA (AI 0054074-53.2011.4.01.0000/PA)
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
CARMEN DA SILVA BOGA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0023033-63.2014.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
EGON ALOISIO JUNG
ADV:
MT00007526 MARCIO ROGERIO PARIS
ADV:
MT00003608 ARI BORBA DE OLIVEIRA
ADV:
MT00009918 MELCHIOR FULBER CAUMO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.
AI
0023175-67.2014.4.01.0000 / GO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MARIA CARMELINDA FERNANDES
ADV:
GO00032879 ADRIANO ALVES DE PAULA E SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0023218-04.2014.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
EUDER IGNACIO
ADV:
MT00012224 GLEISE FULBER CAUMO IGNÁCIO
ADV:
MT00009918 MELCHIOR FULBER CAUMO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.
AI
0023223-26.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
TERVAL DE JESUS PAIVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
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PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial e deu parcial provimento à apelação da Autora e da Eletrobras, nos termos do voto
do Relator.
Ap
0026755-70.2012.4.01.3300 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
PROCUR:
BA00020568 EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APDO:
F C K COM ADM E REPRESENTACOES LTDA
APDO:
ALBERTINA FLAMIANO COSTA
APDO:
LENITA LUIZA MENEZES DA COSTA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
AI
0026761-20.2011.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
RIBEIRO E FILHOS MOVEIS P ESCRIT E RESIDENCIAIS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional,
para deferir a penhora eletrônica, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0026832-61.2012.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
HELIO FRUTUOSO DE ASSIS
ADV:
GO00029493 IURE DE CASTRO SILVA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do voto da Relatora.
AI
0027815-16.2014.4.01.0000 / MA (Ap 1999.37.00.000002-2/MA)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOAO AMARO DO NASCIMENTO
ADV:
MA00005189 ANTONIO ERNESTO CARNEIRO GOMES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0027832-35.2013.4.01.3800 / MG
APTE:
UNIFORT LTDA
ADV:
MG00138628 MARCIO DA ROCHA MEDINA
ADV:
MG00127422 VITOR DANTAS DIAS
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.Pedido de preferência: Alexandre Bassi.
AI
0027921-75.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
NADIR DOS SANTOS CARNEIRO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.

AI
0023245-84.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JAILSON DOS SANTOS FERREIRA
AGRDO:
ADEMAR GOMES FERREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0023326-33.2014.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOVENILO PAGLIOCCHI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0023326-33.2014.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOVENILO PAGLIOCCHI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0024406-37.2011.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
FABIO ALEXANDRE BATISTA SELIM ASFORA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0024459-03.2011.4.01.3400 / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
BRASILIA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
DF00025729 ALEXANDRA ISABEL TRENTINI
ADV:
DF00020812 ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE
ADV:
DF00015539 TATIANA ZUCONI VIANA
ADV:
DF00029509 LEANDRO DAROIT FEIL
ADV:
DF00023768 TALITHA DIZIOLOSZYNSKI BONATO
ADV:
DF00027041 DANIEL AGOSTINHO SOARES
ADV:
DF00026327 JULIANA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA
ADV:
DF00033515 FELIPE ALVES RIBEIRO DE SOUZA
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial às apelações das partes e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0026136-05.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
AGEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS(AS)
ADV:
SC00007987 TANIA REGINA PEREIRA E OUTRO(A)
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
RJ00075413 CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
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Ap
0028147-31.2014.4.01.9199 / PA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AUGUSTO MOREIRA DE ARAUJO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0028156-90.2014.4.01.9199 / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARIA ZILDA MACEDO COSTA
APDO:
NILSON MORAIS DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0028168-07.2014.4.01.9199 / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0028168-07.2014.4.01.9199 / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIZ GONZAGA DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0028219-67.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
IVO BUENO DE PAIVA JUNIOR
ADV:
MG00049104 ANTONIO AUGUSTO AMARANTE JUNIOR
ADV:
MG00081666 JULIANO COMUNIAN
ADV:
MG00108882 ROBERTO CARLOS RAMOS
ADV:
MG00116175 HELEN PEREIRA DE SOUZA
ADV:
MG00115611 GABRIELLE LEONEL GONCALVES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0028254-51.2010.4.01.3400 / DF (AI 0068843-03.2010.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE ALBERTO COSTACURIA DE AZEVEDO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00022098 MARCONI MIRANDA VIEIRA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0028280-49.2010.4.01.3400 / DF (AI 0049687-29.2010.4.01.0000/DF)
APTE:
SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial às apelações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.

AI
0027969-34.2014.4.01.0000 / PA (AI 0034832-40.2013.4.01.0000/PA)
AGRTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
AGRDO:
MUNICIPIO DE SALINOPOLIS E OUTRO(A)
ADV:
PE00021690 CLAUDIO ROCHA DE MORAES
ADV:
PA00010370 RONALDO LUIZ VEIGA FONTELLES DE LIMA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto da
Relatora.
AI
0027994-47.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
CATUCHA CELI MELO TEIXEIRA
AGRDO:
JEFERSON SILVA ANDRADE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
AI
0027994-47.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
CATUCHA CELI MELO TEIXEIRA
AGRDO:
JEFERSON SILVA ANDRADE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
ApReeNec
0028037-08.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A E OUTROS(AS)
ADV:
SC00007987 TANIA REGINA PEREIRA E OUTROS(AS)
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
PROCUR:
DF00023740 EDUARDO FROES RIBEIRO DE OLIVA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator. BRASÍLIA, 27/06/2014.
A Turma, à unanimidade, retificou o julgamento e deu parcial provimento às apelações e à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO EM 27/06/2014.
AI
0028091-47.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOSEMIRO DE JESUS DOS SANTOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
ApReeNec
0028129-83.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DILSON CRUZ PAIVA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00003078 SAMUEL TENORIO CORREIA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, não conheceu da apelação e deu provimento parcial à Remessa
Oficial, nos termos do voto da Relatora.
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ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
REMTE:
RELATOR:

AI
0029077-35.2013.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
RECANTO AGRO-FLORESTAL LTDA - ME
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0029301-36.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA ALMEIDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
Ap
0029349-19.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVICOS LTDA
ADV:
SP00098385 ROBINSON VIEIRA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0029401-15.2010.4.01.3400 / DF (AI 0048670-55.2010.4.01.0000/DF)
APTE:
V-8 VEICULOS LTDA
ADV:
DF00025136 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial às apelações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0029401-15.2010.4.01.3400 / DF (AI 0048670-55.2010.4.01.0000/DF)
APTE:
V-8 VEICULOS LTDA
ADV:
DF00025136 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial às apelações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0029415-87.2010.4.01.3500 / GO (AI 0059936-39.2010.4.01.0000/GO)
APTE:
SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE CONFECCOES DE ROUPAS EM
GERAL DE GOIANIA - SINROUPAS
ADV:
GO00027024 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SP0252084A RODRIGO OTAVIO ACCETE BELINTANI
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
SP00277097 MATHEUS PALMEIRA FIGUEIREDO
ADV:
GO00031827 PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESQUITA
ADV:
GO00022466 BRUNO SCHETTINI DANTAS
ADV:
MG00120932 LUIZ PIMENTA MARTINS
ADV:
GO00024256 BRUNA CADIJA VIANA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.

0028608-76.2010.4.01.3400 / DF (AI 0080778-40.2010.4.01.0000/DF)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
POLIEDRO INFORMATICA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
DF00012051 LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA
DF00018736 CECILIA ROLIM DE PONTES VIEIRA
DF00020298 RAFAEL HENRIQUE DE MELO LIMA
PE00018547 RANULPHO MIGEL DE OLIVEIRA LIMA NETO
DF00020919 OLDAIR GERALDO GOMES
DF00027490 CLÁUDIO ARÊDES DA CUNHA
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0028693-62.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS DE AUTOMOVEIS FIAT
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0028693-62.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS DE AUTOMOVEIS FIAT
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0028915-21.2010.4.01.3500 / GO (AI 0046861-30.2010.4.01.0000/GO)
APTE:
A SOLUCAO - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA
APTE:
SOLUCAO - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
SP0252084A RODRIGO OTAVIO ACCETE BELINTANI
ADV:
SP00277097 MATHEUS PALMEIRA FIGUEIREDO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0028967-07.2011.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
UNICA VEICULOS LTDA
AGRDO:
ALOISIO SILVEIRA MOREIRA SOARES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional,
para deferir a penhora eletrônica, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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APDO:
JOSE RIBAMAR COIMBRA ALVES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos
do voto da Relatora.
AI
0030534-68.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ANA LUIZA SERRAVALLE COUTO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0030711-80.2014.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SUPORTE ASSESSORIA CONTABIL LTDA E OUTRO(A)
ADV:
MG00081835 LUCIANO CARLOS PIVA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0031454-13.2012.4.01.0000 / BA (AI 2009.01.00.039474-7/BA)
AGRTE:
DIBEPI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIRAJA LTDA
ADV:
BA0001203A GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI
ADV:
BA00021977 ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES
ADV:
BA00020129 TIAGO CORREIA SCHUBACH DE OLIVEIRA
ADV:
BA00030125 ALBERTO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA ARGOLO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0031535-88.2014.4.01.0000 / RO
AGRTE:
AKRAM MUHDEL ABED IBRAHIM
ADV:
RO00000243 AIRTON PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do Executado, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0032023-67.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
ATLANTIC INDUSTRIAL DE CONSERVAS SA
ADV:
GO00003270 PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
RJ00116830 LIANA FERNANDES DE JESUS E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0032339-66.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MURILO DE PAULA MARTINS

Ap
0029466-10.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LEONARDO LINZMAYER NOIVO
ADV:
DF00033534 LIVIA MARIA MARQUES MELO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0029467-92.2010.4.01.3400 / DF (AI 0045898-22.2010.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RAFAEL MORAES NOIVO
ADV:
DF00033534 LIVIA MARIA MARQUES MELO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0029568-59.2011.4.01.3800 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARCOS TEIXEIRA E OUTROS(AS)
ADV:
MG00098721 HUGO SOARES PORTO FONSECA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo retido, à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0029903-42.2010.4.01.3500 / GO (AI 0049022-13.2010.4.01.0000/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RONALDO CESAR SESTARI E OUTROS(AS)
ADV:
GO00017827 DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0030115-48.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
CRISTIANA DE MENEZES MASCARENHAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0030387-13.2012.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MINASFER S/A
ADV:
MG00035431 PAULO ACIRIO DE AMARIZ SOUZA
ADV:
MG00043636 AMANAJOS PESSOA DA COSTA
ADV:
MG00058743 ANAHI PESSOA DA COSTA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0030530-79.2014.4.01.9199 / MA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500907
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ADV:
GO00032687 CRISTIANO MORAES DE LEMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0032348-28.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE CELIAC FILHO
ADV:
GO00019834 KIEVER CHARTEN DE OLIVEIRA CARRIJO E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
ApReeNec
0032680-09.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
TITO LIVIO DE CASTRO URZEDA
ADV:
GO00003270 PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA E OUTROS(AS)
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
RJ00075413 CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração da Eletrobrás, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0032680-09.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
TITO LIVIO DE CASTRO URZEDA
ADV:
GO00003270 PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA E OUTROS(AS)
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
RJ00075413 CLEBER MARQUES REIS E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 14A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração da Eletrobrás, nos termos do voto do Relator.
Ap
0032746-86.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
SOLL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA ME
ADV:
DF00015720 ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS E OUTRO(A)
APDO:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADV:
DF00023740 EDUARDO FROES RIBEIRO DE OLIVA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Eletrobrás, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0032807-48.2013.4.01.3300 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA
BAHIA - CRMV/BA
PROCUR:
BA00023966 PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA
APDO:
CARLOS ANTONIO DANTAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500908

AI
0032853-09.2014.4.01.0000 / GO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
HORTENCIO VIANA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0032869-84.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
PA0014578B ARIELTON DIAS DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APDO:
USINA MANDU SA
ADV:
SP00209957 MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial às apelações da Fazenda Nacional, da
Eletrobras e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
AI
0033378-88.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
SEBASTIANA MARIA DE ANDRADE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0033378-88.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
SEBASTIANA MARIA DE ANDRADE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ReeNec
0033427-42.2013.4.01.3500 / GO
AUTOR:
LAIMAR DE SOUZA PASSOS
ADV:
GO00030009 SILVIO CARDOSO DO NASCIMENTO
REU:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIAS - CRC/GO
ADV:
GO00005876 SEBASTIAO MELQUIADES BRITES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0033474-68.2012.4.01.3300 / BA (AI 0008831-18.2013.4.01.0000/BA)
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
ADV:
BA00020568 EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APDO:
FRANCISLEIDE ANDRADE DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0033488-52.2012.4.01.3300 / BA (AI 0008840-77.2013.4.01.0000/BA)
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
ADV:
BA00020568 EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APDO:
LUIS ANTONIO CHAVES MAGALHAES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
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AI
0033542-58.2011.4.01.0000 / AC
AGRTE:
MARIA JURANDIR PEREIRA DE AZEVEDO
ADV:
AC00001137 ROBERTO DUARTE
ADV:
AC00002485 ROBERTO DUARTE JUNIOR
ADV:
AC00002525 MARCIA CRISTHINY COSTA BARBOSA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo da Executada, nos termos do voto do Relator.
AI
0033685-42.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E
SIMILARES DO TRIANGULO ALTO PARANAIBA E NOROESTE DE MINAS - SINDTUR
ADV:
MG00111939 MARCELO OLIVEIRA BARCELOS FILHO
ADV:
MG00138452 DEBORA MARIA BORGES NASCIMENTO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0033816-85.2012.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOSE AMANCIO HENRIQUES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0033816-85.2012.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOSE AMANCIO HENRIQUES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0033982-49.2014.4.01.0000 / RO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ROBERTO MACHADO
AGRDO:
ANGELO CELESTINO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
AI
0034010-17.2014.4.01.0000 / RR
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
RIBEIRO CIA LTDA - ME E OUTRO(A)
ADV:
RR00000149 MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUZA
AGRDO:
ODILANDIA DOS SANTOS RIBEIRO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0034129-22.2012.4.01.3500 / GO
APTE:
SEBASTIAO PEREIRA DE ALCANTARA
ADV:
GO00020326 JULIANA CAIADO AMARAL DE AZEVEDO
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, para conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500909

ApReeNec
0034167-75.2010.4.01.3800 / MG (AI 0002637-70.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
MUNICIPIO DE TRES CORACOES - MG
PROCUR:
MG00134105 MARYANGELA VIEIRA SANTOS
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 19A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, acolheu a questão de ordem proposta pelo Relator e anulou o julgamento.
CauInom
0034207-69.2014.4.01.0000 / DF (AI 0029023-06.2012.4.01.0000/DF)
REQTE:
ATANOR S C A
ADV:
DF00015524 ROBERTO GEAN SADE E OUTROS(AS)
REQDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
Relator.Pedido de preferência: Roberto Jean Sade.
AI
0034478-78.2014.4.01.0000 / BA (AI 2007.01.00.037817-0/BA)
AGRTE:
PONTO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADV:
BA00018822 JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0034608-49.2011.4.01.3500 / GO
APTE:
AUGUSTO URIAS DA CRUZ JUNIOR
ADV:
PR00022076 LUIZ FERNANDO PEREIRA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial,deu provimento à apelação do Autor e não conheceu do Agravo Retido, nos termos
do voto do Relator.
AI
0034916-07.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
PAULO AFONSO PIRES FERREIRA MACIEL
AGRDO:
ELIZABETE BARRETO MACIEL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
Ap
0035088-70.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0035508-22.2012.4.01.0000 / MG (AI 0035027-59.2012.4.01.0000/MG)
AGRTE:
JOAQUIM JOSE MARTINS BORGES
ADV:
MG00089126 BRUNO CAMPOS SILVA
ADV:
MG00114152 ALVARO FARIA DUTRA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
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APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial e deu provimento à apelação do Autor, nos termos do voto do Relator.
AI
0036645-68.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ALMIR MENEZES GIFFONI
AGRDO:
JURANDIR DE FIGUEIREDO GIFFONI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
AI
0036947-68.2012.4.01.0000 / PA
AGRTE:
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
COOPERATIVA DOS EVANGELICOS DE BELEM - CODEB
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0037028-90.2012.4.01.3500 / GO
APTE:
LUIS FERNANDO DELA CORTE
ADV:
GO00031417 HELIO BERNARDES PIRES E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0037028-90.2012.4.01.3500 / GO
APTE:
LUIS FERNANDO DELA CORTE
ADV:
GO00031417 HELIO BERNARDES PIRES E OUTRO(A)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0037142-92.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIAS - CRC/GO
ADV:
GO00005876 SEBASTIAO MELQUIADES BRITES
APDO:
SORAIA ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO
ADV:
GO00005674 EDIS MERENCIANO RODRIGUES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0037420-34.2014.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SIDERAL VEICULOS LTDA
APDO:
CELIO SANTOS FONSECA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou a sentença e julgou prejudicada a Apelação, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0037509-37.2013.4.01.3300 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA
BAHIA - CRMV/BA
PROCUR:
BA00034490 THIAGO MATTOS DA SILVA E OUTRO(A)

ApReeNec
0035594-39.2012.4.01.3800 / MG
APTE:
ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADV:
MG00107878 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração das partes, nos
termos do voto do Relator.
AI
0035897-36.2014.4.01.0000 / AC
AGRTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ACRE
PROCUR:
AC00003102 ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR
PROCUR:
AC00003138 ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO
PROCUR:
AC00003055 ERICK VENANCIO LIMA DO NASCIMENTO
PROCUR:
AC00003880 VANDRE DA COSTA PRADO
AGRDO:
ROZIMEIRY FILGUIRAS DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0035907-80.2014.4.01.0000 / AC
AGRTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ACRE
PROCUR:
AC00003102 ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR
PROCUR:
AC00003138 ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO
PROCUR:
AC00003055 ERICK VENANCIO LIMA DO NASCIMENTO
PROCUR:
AC00003880 VANDRE DA COSTA PRADO
AGRDO:
CLAYTON RENATO FONTENELE PESSOA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0035909-50.2014.4.01.0000 / AC
AGRTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ACRE
PROCUR:
AC00003102 ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR
PROCUR:
AC00003055 ERICK VENANCIO LIMA DO NASCIMENTO
PROCUR:
AC00003138 ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO
PROCUR:
AC00003880 VANDRE DA COSTA PRADO
AGRDO:
AUREO JOSE DE MELO MAIA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
ReeNec
0036026-33.2013.4.01.3700 / MA
AUTOR:
CASSIA REJANE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS(AS)
ADV:
MA00009939 LUCAS ALENCAR DA SILVA
ADV:
MA00011641 MATEUS ALENCAR DA SILVA
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHAO - COREN/MA
PROCUR:
MA00008245 JOHELSON OLIVEIRA GOMES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0036095-20.2012.4.01.3500 / GO (Ap 0037028-90.2012.4.01.3500/GO)
APTE:
LUIS FERNANDO DELA CORTE
ADV:
GO00003566 ALOIZIO DE SOUZA COUTINHO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500910
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APDO:
MARIA NERI MORAIS DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0037510-96.2011.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
IVAN CHAVES DE JESUS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, não conheceu dos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0037709-84.2012.4.01.0000 / PA (AI 0036947-68.2012.4.01.0000/PA)
AGRTE:
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
COOPERATIVA DOS EVANGELICOS DE BELEM - CODEB - MASSA
FALIDA
AGRDO:
DOMINGOS DE SENA ROSA
AGRDO:
ALDENI DE JESUS DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0037751-70.2011.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MAX BOGEA PASSOS
ADV:
BA00004266 ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0037751-70.2011.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MAX BOGEA PASSOS
ADV:
BA00004266 ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA
ADV:
BA00018921 BRUNO DE ALMEIDA MAIA
ADV:
BA00027819 LUCAS DE ALMEIDA MAIA
ADV:
BA00017839 FLAVIA MILENA LIMA BARBOSA
ADV:
BA00021646 JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES
ADV:
BA00022237 ARY FONSECA BASTOS FILHO
ADV:
BA00024540 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0038052-36.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0038054-06.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00022162 LUIS FERNANDO BELEM PERES
PROCUR:
DF00015234 MÁRIO HERMES TRIGO DE LOUREIRO FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500911

PROCUR:
DF00016531 ANGELO BARBOSA LOVIS
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
PROCUR:
DF00028377 RAFAEL SANTOS DE BARROS E SILVA
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0038055-88.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0038167-14.2011.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ROBSON CRISTIANO ROSSO
ADV:
GO00017074 MAURICIO BATISTA DE MELO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0038291-69.2012.4.01.3400 / DF (AI 0055513-65.2012.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JORGE LUIZ PINTO SALDANHA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0038291-69.2012.4.01.3400 / DF (AI 0055513-65.2012.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JORGE LUIZ PINTO SALDANHA E OUTROS(AS)
ADV:
RS00072617 DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0038624-55.2011.4.01.3400 / DF (AI 0012122-60.2012.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
BRASILWAGEN COMERCIO DE VEICULOS S/A E OUTROS(AS)
ADV:
DF00020272 KARINA GOIS GADELHA DIAS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do
voto da Relatora.Pedido de preferência: Dr. Henrique da Costa.
AI
0039506-27.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ROBERTO VILACA LOPES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
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AI
0042302-88.2014.4.01.0000 / BA (AI 2009.01.00.009198-4/BA)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MARCIA ANGELICA CHAVES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0042410-25.2011.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
BAMBUI MERCANTIL LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0042789-05.2012.4.01.3500 / GO (AI 0002263-83.2013.4.01.0000/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
EDSON LOPES FILHO
ADV:
GO00029297 GABRIELA MOREIRA ARANTES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
AI
0042987-32.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
VITORIA AUGUSTA TELES NETTO PIRES
ADV:
MG00039084 JOSE GERALDO HEMETRIO
ADV:
MG00116850 WEVERSON RODRIGUES SILVA
ADV:
MG00141140 PEDRO ELIAS DE SOUZA SANTOS
ADV:
MG00129759 GIZELLE DA SILVA LUCAS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0043174-34.2013.4.01.3300 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA
BAHIA - CRMV/BA
PROCUR:
BA00034490 THIAGO MATTOS DA SILVA E OUTRO(A)
APDO:
LUCIANA DE PINHO E SOUZA D CARLOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0043817-49.2010.4.01.3800 / MG
APTE:
CNH LATIN AMERICA LTDA
ADV:
MG00093835 OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONCA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios do Impetrante como agravo regimental e negou provimento aos agravos regimentais das partes, nos termos do voto do Relator.
Ap
0043876-14.2012.4.01.3300 / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
HOSPITAL JOSE RAMOS NETO LTDA - EPP
ADV:
BA00023926 MARCIO ANTONIO ROCHA LOPES E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Ap
0040873-37.2014.4.01.9199 / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SISALEIRA BANCO DE AREIA LTDA
ADV:
BA00014357 VERBENA MOTA CARNEIRO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, de ofício, anulou a sentença e julgou prejudicada a apelação, nos
termos do voto da Relatora.
ReeNec
0041328-43.2013.4.01.3700 / MA
AUTOR:
ALANA NISIA MAIA CHAGAS
ADV:
MA00006992 LIERKA CAROLINA GOMES ROMANO
REU:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHAO - COREN/MA
PROCUR:
MA00008245 JOHELSON OLIVEIRA GOMES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
AI
0041466-52.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
DINA DA SILVA MENEZES
AGRDO:
LUIZ CARLOS DA SILVA MENEZES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0041757-42.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
MUNICIPIO DE BATALHA/PI
PROCUR:
TO0004111B KLEDSON DE MOURA LIMA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração do Autor, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0041757-42.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
MUNICIPIO DE BATALHA/PI
PROCUR:
TO0004111B KLEDSON DE MOURA LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração do Autor, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0042201-77.2012.4.01.3700 / MA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHAO - COREN/MA
PROCUR:
MA00008245 JOHELSON OLIVEIRA GOMES
APDO:
PAMELA ALVES DE SOUSA E OUTRO(A)
ADV:
MA00010737 ALESSANDRO LUIS RODRIGUES GOMES
ADV:
MA00005961 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GOMES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500912
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APDO:
A ESCOLARI E CIA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator.
Ap
0046354-54.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0046363-16.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0046456-86.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
CARLOS ALBERTO ANDRADE FREITAS
ADV:
BA00037764 NICOLE DOS SANTOS DIAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
Ap
0046534-65.2012.4.01.9199 / TO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator.
Ap
0046534-65.2012.4.01.9199 / TO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do
Relator.
AI
0046798-68.2011.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA
ADV:
MT00002492 JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0046799-53.2011.4.01.0000 / MT
AGRTE:
REFRIGERANTES UNIAO S/A
ADV:
MT00011987 IRAIA REZENDE DE LACERDA
ADV:
MT00011802 FERNANDA TAVARES CALAZANS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.

AI
0044466-60.2013.4.01.0000 / PI
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
SEBASTIAO CID PONTE DE MORAES VERAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0044897-48.2010.4.01.3800 / MG (AI 0066103-72.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
LAZARO JANUARIO FILHO
ADV:
MG00120455 JULIANA RESENDE FERREIRA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0045181-05.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
JOSE MARCOS SANTOS COSTA REPRESENTACOES LTDA
ADV:
MG00071720 ENIO CESAR GONCALVES PIMENTA
ADV:
MG00068441 ROSILENE DE FREITAS SANTOS GUIMARAES
ADV:
MG00066901 LUDMILA DE MATTOS PAIM
ADV:
MG00073735 FLAVIA MARIA LEOCADIO
ADV:
MG00097744 RONALDO DE SOUZA SANTOS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0045491-11.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
OTICA ERNESTO LTDA
ADV:
BA00009398 MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
ADV:
BA00017521 IZAAK BRODER
ADV:
BA00036212 SINÉSIO CYRINO DA COSTA NETO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0045491-11.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
OTICA ERNESTO LTDA
ADV:
BA00009398 MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
ADV:
BA00017521 IZAAK BRODER
ADV:
BA00036212 SINÉSIO CYRINO DA COSTA NETO
ADV:
BA00028308 ROBERTA DE ALMEIDA MAIA
ADV:
BA00027819 LUCAS DE ALMEIDA MAIA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0045493-49.2011.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
TAURUS REPRESENTACOES TECNICAS LTDA E OUTRO(A)
AGRDO:
CELSO SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0046217-67.2012.4.01.9199 / TO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500913
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APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0049094-82.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0049101-74.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0049340-73.2012.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
VW DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e, de ofício, extinguiu o processo,
por fundamento diverso, com resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
AI
0049744-76.2012.4.01.0000 / TO
AGRTE:
CONFECIL - COMERCIO DE FERRO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
ADV:
TO00002188 FERNANDO MARCHESINI
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0050168-21.2012.4.01.0000 / DF (AI 0008268-92.2011.4.01.0000/DF)
AGRTE:
OUROLAC INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA
ADV:
SP00098953 ACHILES AUGUSTUS CAVALLO
ADV:
DF00014963 ANTHONY DE SOUZA SOARES
ADV:
DF00017163 WAGNER DE SOUZA SOARES
ADV:
GO00018808 ADRIANO DINIZ
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental da Fazenda Nacional, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0050943-55.2011.4.01.3400 / DF (AI 0063372-69.2011.4.01.0000/DF)
APTE:
CGGVERITAS SERVICES SA
ADV:
RJ00123433 LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, de ofício, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos à
3ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e julgou prejudicada a apelação,
nos termos do voto do Relator.Sustentação oral: Francisco Carlos Giardino.

AI
AGRTE:

0046933-46.2012.4.01.0000 / MG
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
HARDWEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADV:
MG00040041 MARIA DE FATIMA CELESTINO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
CauInom
0047024-05.2013.4.01.0000 / DF (AI 0027706-70.2012.4.01.0000/DF)
REQTE:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS
ABCR
ADV:
DF0001474A ARNOLDO WALD E OUTROS(AS)
REQDO:
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN
PROCUR:
DF00030111 FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, nos termos do
voto da Relatora.
AI
0047680-93.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FARMACIA REMEDIO BARATO LTDA
ADV:
BA00010999 JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO
ADV:
BA00003839 JOAO OLIVEIRA MAIA
ADV:
BA00017710 AROLDO MOITINHO FERRAZ
ADV:
BA00018011 ALAN MOITINHO FERRAZ
ADV:
BA00023830 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CERQUEIRA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da
Relatora.
AI
0048515-47.2013.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ALVARO NAVARRO RODRIGUES
AGRDO:
GIANNE SEAWRIGHT ROWE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da
Relatora.
Ap
0049077-46.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
ADV:
GO00022820 LEANDRO SAVASTANO VALADARES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0049082-68.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0049092-15.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500914
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AI
AGRTE:
ADV:
ADV:
ADV:
ADV:
AGRDO:
ADV:

0051604-49.2011.4.01.0000 / MT (Ap 2005.36.00.007163-2/MT)
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT / UNIVAG
SP00189435 EMERSON MALAMAN TREVISAN
SP00191334 DENIZE MALAMAN TREVISAN LARGUEZA
SP00153798 VILSON ZANONI TREVISAN
MT00005967 GUSTAVO TOMAZETI CARRARA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
RJ00024720 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PINTO SEABRA FAGUNDES
ADV:
RJ00091121 VLADIA VIANA REGIS
ADV:
RJ00081244 ANNE MARGARITA CUNHA BAPTISTA
ADV:
RJ00079650 JULIO CESAR ESTRUC VERBICARIO DOS SANTOS
ADV:
RJ00081558 MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADV:
RJ00075413 CLEBER MARQUES REIS
ADV:
RJ00099028 ALFREDO MELLO MAGALHAES
ADV:
RJ00094533 JOSE ADIMAR ARRAIS ROSAL FILHO
ADV:
RJ00082845 MARCELO THOMPSON LANDGRAF
ADV:
RJ00060900 DANIELA GUIMARAES FERNANDES
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
RJ00116830 LIANA FERNANDES DE JESUS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0051662-18.2012.4.01.0000 / DF
AGRTE:
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A
ADV:
ES00011444 FABIANO CARVALHO DE BRITO
ADV:
RJ00103883 BRUNO OLIVEIRA CARDOSO
ADV:
ES00011117 NEIMAR ZAVARIZE
ADV:
ES00011323 RAFAEL LIBARDI COMARELA
ADV:
ES00017096 RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
ADV:
ES00018185 LUIZA GOMES LIMA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.
AI
0051662-18.2012.4.01.0000 / DF
AGRTE:
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A
ADV:
ES00011444 FABIANO CARVALHO DE BRITO
ADV:
RJ00103883 BRUNO OLIVEIRA CARDOSO
ADV:
ES00011117 NEIMAR ZAVARIZE
ADV:
ES00011323 RAFAEL LIBARDI COMARELA
ADV:
ES00017096 RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
ADV:
ES00018185 LUIZA GOMES LIMA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental, nos termos do voto do
Relator.
AI
0051788-68.2012.4.01.0000 / MG (Ap 1998.38.00.036288-4/MG)
AGRTE:
ANTONIO ORLANDO GRECO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADV:
MG00075357 DANIEL MOREIRA DO PATROCINIO
ADV:
MG00110461 HENRIQUE AVELINO RODRIGUES DE PAULA LANA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500915

AI
0052449-13.2013.4.01.0000 / PA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
S S L NASCIMENTO
AGRDO:
SHEILA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO DE PAIVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0052488-63.2011.4.01.3400 / DF (AI 0060653-17.2011.4.01.0000/DF)
APTE:
IMPORTED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E OUTRO(A)
ADV:
MG00092772 ERICO MARTINS DA SILVA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0053599-29.2013.4.01.0000 / DF
AGRTE:
LENANY MOTORSPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS AUTOPROPULSADOS LTDA ME
ADV:
MG00092772 ERICO MARTINS DA SILVA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0054379-22.2011.4.01.3400 / DF (AI 0068208-85.2011.4.01.0000/DF)
APTE:
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
DF00038065 ALINE THOMAZ FERREIRA
ADV:
DF00029509 LEANDRO DAROIT FEIL
ADV:
DF00027041 DANIEL AGOSTINHO SOARES
ADV:
DF00033515 FELIPE ALVES RIBEIRO DE SOUZA
ADV:
DF00025729 ALEXANDRA ISABEL TRENTINI
ADV:
DF00034970 ARLESSON PEREIRA DA MATA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0054379-22.2011.4.01.3400 / DF (AI 0068208-85.2011.4.01.0000/DF)
APTE:
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
DF00038065 ALINE THOMAZ FERREIRA
ADV:
DF00029509 LEANDRO DAROIT FEIL
ADV:
DF00027041 DANIEL AGOSTINHO SOARES
ADV:
DF00033515 FELIPE ALVES RIBEIRO DE SOUZA
ADV:
DF00025729 ALEXANDRA ISABEL TRENTINI
ADV:
DF00034970 ARLESSON PEREIRA DA MATA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0054650-75.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ELZA GOMES SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
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APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056311-79.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056313-49.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00017387 VINICIUS SILVA PACHECO
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056314-34.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00029145 GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056316-04.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00017387 VINICIUS SILVA PACHECO
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056321-26.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056322-11.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00022162 LUIS FERNANDO BELEM PERES
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056324-78.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
ADV:
DF00020158 VIVIANE AMARAL SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.

AI
0055250-33.2012.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MARTHA MENEZES RODRIGUES
AGRDO:
CAMILO ELIOTERIO DA SILVA FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0055315-91.2013.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
WALTER GIOVELLI
ADV:
MT0011307A JORGE LEANDRO RENZ
ADV:
MT00013076 ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental da União, nos termos do
voto do Relator.
AI
0055839-88.2013.4.01.0000 / RO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
EUSTAQUIO DA SILVEIRA VARGAS
AGRDO:
FABIENNE IGNACHITI VARGAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0056295-28.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0056309-56.2012.4.01.0000 / GO (Ap 0000481-73.2011.4.01.3504/GO)
AGRTE:
CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
ADV:
GO00025858 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS BARROS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.
AI
0056309-56.2012.4.01.0000 / GO (Ap 0000481-73.2011.4.01.3504/GO)
AGRTE:
CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
ADV:
GO00025858 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS BARROS
ADV:
GO00022788 ANTONIO LUIS DOS SANTOS BARROS
ADV:
GO00021396 JULIANA TEIXEIRA
ADV:
GO00034066 LÚCIA MARIA RIBEIRO BARROS
ADV:
GO00025374 RODRIGO LOURENÇO DA SILVA
ADV:
GO00034005 RUSSELE RIBEIRO BARROS
ADV:
DF00026775 PATRICIA LIMONGI PINTO COELHO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.
Ap
0056310-94.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00014003 CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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APDO:
PAULO AECIO DA SILVA NEIVA
ADV:
MG00062575 JESUS NATALICIO DE SOUZA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0058130-12.2013.4.01.9199 / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OSVALDO MIRANDA DA PAZ
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
AI
0058427-05.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
VALDIVIO BARBOSA FERREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0058485-42.2011.4.01.0000 / MT
AGRTE:
LOJAS AVENIDA LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
SP00219649 THIAGO TOLEDO ARAGÃO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental da Impetrante, nos termos
do voto do Relator.
AI
0058485-42.2011.4.01.0000 / MT
AGRTE:
LOJAS AVENIDA LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
SP00219649 THIAGO TOLEDO ARAGÃO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental da Impetrante, nos termos
do voto do Relator.
AI
0060177-42.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
BENVINDO SOUSA FERREIRA FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0060369-72.2012.4.01.0000 / PA
AGRTE:
CONSTRUTORA TUPAIU LTDA E OUTRO(A)
ADV:
PA00013881 ERICK ROMMEL GOMES COTA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial ao agravo da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0061280-50.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER

Ap
0056326-48.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00029547 ADAMIR DE AMORIM FIEL
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056329-03.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00028377 RAFAEL SANTOS DE BARROS E SILVA
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056330-85.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00017387 VINICIUS SILVA PACHECO
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056331-70.2010.4.01.3400 / DF (Ap 0056295-28.2010.4.01.3400/DF)
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00016531 ANGELO BARBOSA LOVIS
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0056828-45.2013.4.01.9199 / PA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CIMMACO LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0057405-72.2013.4.01.0000 / RO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
HELIO ADIR TAVARES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0057519-45.2012.4.01.0000 / PA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PINHEIROS LTDA EPP
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
ApReeNec
0058063-50.2010.4.01.3800 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ODILON DE JESUS SILVA
APDO:
CLENIO ALVES COSTA
APDO:
PATRICIA CARNEIRO CALDAS DE LIMA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500917
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AGRDO:
ANDERSON GERALDO DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0061403-19.2011.4.01.0000 / MT
AGRTE:
EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADV:
MT00004635 JACKSON MARIO DE SOUZA
ADV:
MT0002693B NELSON JOSE GASPARELO
ADV:
SP00269239 MARCOS ROBERTO DE LACERDA
ADV:
SP00168499 LUIZ RODOLFO CABRAL
ADV:
SP00116409 RAUL MARCOS DE BRITO LOBATO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0061420-84.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
MARIA DA APARECIDA COSTA
ADV:
MG00036521 FERNANDA ALVES DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0062100-69.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
AI
0062100-69.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
FRANCISCO KOMMISAR DEL CAMPO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
AI
0062123-15.2013.4.01.0000 / PA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ANTONIO BARBOSA DE SOUSA FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0062212-21.2012.4.01.3800 / MG
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APTE:
ELIANE MELO SCHALL
DEFEN.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental da Executada, para dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.
AI
0063599-25.2012.4.01.0000 / PA (AI 0025272-11.2012.4.01.0000/PA)
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500918

AGRDO:
INDUSTRIA E COMERCIO TAIRA LTDA EPP -- COMERCIAL TAIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
Ap
0063846-52.2012.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APDO:
RUY KIYOSHI ASSO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0064074-78.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
JUSCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0064078-18.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
LOURIVALDO DE ALMEIDA PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0064078-18.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
LOURIVALDO DE ALMEIDA PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0064079-03.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
FRANCISCO BARBOSA FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0064081-70.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
INDUSTRIA CERAMICA PROGRESSO MARTINS LTDA ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0064084-25.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
CERAMICA SAGRES LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
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AGRDO:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.

AI
AGRTE:

0064144-95.2012.4.01.0000 / BA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
VALDELICE RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.

AI
0065263-91.2012.4.01.0000 / RO
AGRTE:
DJM INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADV:
RO00001575 LUISA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.

AI
AGRTE:

0064330-21.2012.4.01.0000 / BA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
EDERJOI ROCHA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.

AI
0065398-69.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
EXPRESSO NEPOMUCENO S/A
ADV:
MG00087786 ANTONIO ROBERTO WINTER DE CARVALHO
ADV:
MG00114838 HEITOR DIAS BARBOSA
ADV:
MG00112840 KELI CAMPOS DE LIMA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

AI
AGRTE:

0064450-64.2012.4.01.0000 / BA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
AGRTE:

0064450-64.2012.4.01.0000 / BA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
MARINALVA NEVES DOS SANTOS MACEDO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.

AI
AGRTE:

0065562-34.2013.4.01.0000 / MG
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
EDSON GONCALVES PINHEIRO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.

AI
AGRTE:

0064674-36.2011.4.01.0000 / MG
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.

AI
0066115-18.2012.4.01.0000 / TO
AGRTE:
ARAGUAINA DROGAS LTDA
ADV:
TO00002188 FERNANDO MARCHESINI
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos do
voto da Relatora.

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:

0065004-79.2011.4.01.3800 / MG (AI 0034844-88.2012.4.01.0000/MG)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
SINDILEQ - SINDICATO DOS LOCADORES DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS DE MINAS GERAIS
ADV:
MG00052334 DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 18A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.
AI
AGRTE:
ADV:
ADV:
ADV:

AI
AGRTE:

0066294-49.2012.4.01.0000 / BA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
JOSE ERMIVALDO DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
Ap
APTE:

0066559-63.2013.4.01.3800 / MG
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APDO:
PRISCILLA REGINA SILVA BARBOSA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

0065097-59.2012.4.01.0000 / MG
PRO CALCAREO LTDA
MG00093184 PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA
MG00096511 MAYRA FONSECA COUTO SOUZA CARMO
MG00132681 NATALIA COUTO CARNEIRO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500919

919

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
AI
0066649-59.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
ELEONORA MARIA COSTA SANTOS
ADV:
BA00014734 IBSEN NOVAES JUNIOR
ADV:
BA00014766 SERGIO LUCIANO ROCHA DE MELO
ADV:
BA00035379 ISRAEL SACRAMENTO GALVÃO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0066916-31.2012.4.01.0000 / TO
AGRTE:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
TERCINO DIAS CARDOSO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0067333-47.2013.4.01.0000 / PA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
RAIMUNDO NONATO PINTO DE OLIVEIRA
ADV:
PA00010852 NILSON ROCHA NEGRAO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0067333-47.2013.4.01.0000 / PA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
RAIMUNDO NONATO PINTO DE OLIVEIRA
ADV:
PA00010852 NILSON ROCHA NEGRAO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0067387-13.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ALEXANDRE HUGO DA SILVA RESENDE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0068957-80.2013.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APDO:
WIVIANI PATRICIA JANUARIO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0068959-50.2013.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APDO:
GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500920

AI
0071919-98.2011.4.01.0000 / MG
AGRTE:
AROALDO ALVES DOS SANTOS
ADV:
MG00116021 ANDRE GUIMARAES CANTARINO
ADV:
MG00119889 FREDERICO GOMES DARES
ADV:
MG00126040 LUCAS DE CASTRO BEGUNCI
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da
Relatora.
AI
0072142-17.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
CAMPO FORMOSO MARMORES LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0072951-70.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
MARINALVO JACOB DA COSTA
ADV:
MG00027665 HELTON GERALDO DE BARROS
ADV:
MG00032833 GILSON FONSECA
ADV:
MG00085167 MARCELO OLIVEIRA BARROS
ADV:
MG00115533 GUSTAVO MOTA FONSECA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da
Relatora.
AI
0072951-70.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
MARINALVO JACOB DA COSTA
ADV:
MG00027665 HELTON GERALDO DE BARROS
ADV:
MG00032833 GILSON FONSECA
ADV:
MG00085167 MARCELO OLIVEIRA BARROS
ADV:
MG00115533 GUSTAVO MOTA FONSECA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da
Relatora.
Ap
APTE:

0073036-05.2013.4.01.3800 / MG
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APDO:
SIMONE ARAUJO CAMPOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
AGRTE:

0073095-78.2012.4.01.0000 / AM
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
MAURICIO DE PAULA GONDIM
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
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AI
AGRTE:

0073349-51.2012.4.01.0000 / AM
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ANTONIO DA SILVA NUNES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0073357-28.2012.4.01.0000 / AM
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
OSVALDO GOMES DE ANDRADE
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0073368-57.2012.4.01.0000 / AM
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
VANILDO FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0073372-94.2012.4.01.0000 / AM
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0073372-94.2012.4.01.0000 / AM
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
BENEDITO MALTA RIBEIRO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
0073658-09.2011.4.01.0000 / DF
AGRTE:
ALUME COMERCIO DE BOX LTDA EPP
ADV:
DF00032023 WILLER TOMAZ DE SOUZA
ADV:
DF00028685 ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da
Relatora.
AI
0073721-34.2011.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
LUCIANO ARGOLO NOBRE CUNHA
ADV:
BA00018321 DANIELE BORGES LIMA
ADV:
BA00026694 EMMANUEL MOTA PELLEGRINI FREITAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.

AI
AGRTE:

0073303-62.2012.4.01.0000 / AM
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ANTONIO SOCORRO ALVES XAVIER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
AGRTE:

0073304-47.2012.4.01.0000 / AM
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
MANOEL PEREIRA DE LIMA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
AGRTE:

0073306-17.2012.4.01.0000 / AM
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
SANDOCAM RODRIGUES DOURADO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
AGRTE:

0073308-84.2012.4.01.0000 / AM
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
AGRTE:

0073308-84.2012.4.01.0000 / AM
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
EDUARDO SILVA DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
AGRTE:

0073309-69.2012.4.01.0000 / AM
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ARNOLDO MARINHO PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
AI
AGRTE:

0073313-09.2012.4.01.0000 / AM
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ELIAS FERREIRA LEITE
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental do Exequente, pediu vista
o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500921
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AGRDO:
PLATINA COSMETICOS LTDA
AGRDO:
ANFIBIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRDO:
MASTER LINE DO BRASIL LTDA
AGRDO:
OSCAR JOSE DE CASTRO LACERDA
AGRDO:
ARMANDO RICCIOPPO JUNIOR
AGRDO:
ANTONIO FERNANDO BONISATTO
AGRDO:
NADIR DE CASTRO NEVES
AGRDO:
SERGIO MORAES SAMPAIO
AGRDO:
SOGRAM INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADV:
MG00073478 DANIEL BARROS GUAZZELLI E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
AI
0075408-75.2013.4.01.0000 / GO
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOSE ANTONIO FURTADO DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0075976-91.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
RONALDO GONCALVES PAIZANTE
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0077418-92.2013.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MARIO DO AMARAL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0078830-92.2012.4.01.0000 / MT
AGRTE:
ARLINDO WOBETO
AGRTE:
ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI
AGRTE:
DIOGO WOBETO
AGRTE:
LAUANA WOBETO
AGRTE:
WALDIR ANTONIO WOBETO
AGRTE:
ARNALDO PAULO WOBETO
AGRTE:
MARISTELA QUEIROZ CAMARA WOBETO
ADV:
MT00008106 LIGIA MARIA DONINI
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Retirado de pauta por indicação da Relatora.
Encerrou-se a sessão às quatorze horas e quarenta e sete minutos, tendo sido julgados 689
processos, ficando os demais feitos adiados para a próxima sessão.
Brasília, 22 de agosto de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Presidente
JESUS NARVAEZ DA SILVA
Secretário(a)

Ap
APTE:

0073722-94.2013.4.01.3800 / MG
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APDO:
LUCILIA DE CASTRO AZEVEDO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0073892-20.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
MARISA DUTRA NICACIO
ADV:
MG00122177 FABIO CAMARGOS DE FIGUEIREDO
ADV:
MG00123788 ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0074148-60.2013.4.01.0000 / PA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
A M TRINDADE-ME E OUTRO(A)
ADV:
PA00002616 HAROLDO ALVES DOS SANTOS
ADV:
PA00007820 MONICA DOS SANTOS STORINO
ADV:
PA00013782 PAULO COIMBRA STORINO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0074648-97.2011.4.01.0000 / DF (Ap 1997.34.00.033113-1/DF)
AGRTE:
VIPLAN VIACAO PLANALTO LTDA
ADV:
DF00009466 MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0074648-97.2011.4.01.0000 / DF (Ap 1997.34.00.033113-1/DF)
AGRTE:
VIPLAN VIACAO PLANALTO LTDA
ADV:
DF00009466 MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0074776-20.2011.4.01.0000 / DF
AGRTE:
UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADV:
SP00128214 HENRIQUE FURQUIM PAIVA
AGRDO:
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - CADE
PROCUR:
MARIA ROSA G LOULA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Executada, nos
termos do voto do Relator.
AI
0075253-72.2013.4.01.0000 / MG (AI 0070088-78.2012.4.01.0000/MG)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
LAYFF KOSMETIC LTDA - MASSA FALIDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500922
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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA EM 29 DE AGOSTO DE 2014.
Presidente(s) da Sessão: Exmo(a.) Sr(a). Dr(a). DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO
CARMO CARDOSO
Proc. Reg. da República: Exmo(a). Sr(a).: LUCIANA MARCELINO MARTINS
Secretário(a): JESUS NARVAEZ DA SILVA
Às nove horas, presentes a sessão,o Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova e o
Exmo. Sr.Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa,deu-se início à sessão.
JULGAMENTOS
ApReeNec
0044770-33.1998.4.01.3800 (1998.38.00.045218-0) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
J T INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APDO:
TARCISIO DE PAULA FARIA
ADV:
MG00126432 MARINA CAMARA MOREIRA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 25A VARA - MG
REC ADES:
TARCISIO DE PAULA FARIA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 11/04/2014, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0025341-48.2000.4.01.3400 (2000.34.00.025439-0) / DF (Ap
1998.01.00.055304-7/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ADAIR DOS SANTOS MOURA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
ANDRE ALVIM DE PAULA RIZZO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0027151-58.2000.4.01.3400 (2000.34.00.027268-0) / DF
APTE:
MARCIO FEREZIN CUSTODIO E OUTRO(A)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APTE:
MARCOS MAURICIO CRUZ BARRETO COSTA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00032189 JORGE AUGUSTO MOLINA E OUTROS(AS)
APTE:
SOLEMAR MERINO JORGE
ADV:
DF00031766 CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTRO(A)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0028662-91.2000.4.01.3400 (2000.34.00.028791-1) / DF (Ap
1997.01.00.032172-0/DF)
APTE:
JOSE DANIEL ULBRICH E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
JORGE MARIO DE SOUZA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu parcial provimento à remessa oficial,
tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Ap
0028662-91.2000.4.01.3400 (2000.34.00.028791-1) / DF (Ap
1997.01.00.032172-0/DF)
APTE:
JOSE DANIEL ULBRICH E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500923

APTE:
JORGE MARIO DE SOUZA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu parcial provimento à remessa oficial,
tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002439-59.2000.4.01.3802 (2000.38.02.002392-9) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FORTBOOT IND E COM DE CALCADOS LTDA
ADV:
MG00103432 ANA FLAVIA ALVES CANUTO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 23/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0033718-86.2001.4.01.0000 (2001.01.00.039141-3) / DF (Ap
1999.01.00.099179-4/DF)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RJ00082922 PEDRO CAMARA RAPOSO LOPES
AGRDO:
BERNADETE TOLOCZKO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0003007-83.2001.4.01.3400 (2001.34.00.003006-8) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CARLOS ALBERTO SANTOS NEVES E OUTROS(AS)
ADV:
MARIA OLIVIA MAIA E OUTROS(AS)
APDO:
ADAIR NOGUEIRA COBRA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0006128-22.2001.4.01.3400 (2001.34.00.006134-9) / DF
APTE:
CARLOS ARTUR JUNG E OUTROS(AS)
ADV:
DF00016535 CAROLINA LOUZADA PETRARCA E OUTROS(AS)
APTE:
EVA FAGUNDES DE DEUS E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0010958-31.2001.4.01.3400 (2001.34.00.010971-4) / DF (Ap
1998.01.00.071398-0/DF)
APTE:
DEONER SILVESTRE FRANCESCHETT E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0011134-10.2001.4.01.3400 (2001.34.00.011147-8) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
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APDO:
ARNALDO MARCELLINO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026962 RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0012665-34.2001.4.01.3400 (2001.34.00.012679-3) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RJ00082922 PEDRO CAMARA RAPOSO LOPES
APDO:
ALAOR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
ADV:
ZORANDO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0014032-93.2001.4.01.3400 (2001.34.00.014051-2) / DF
APTE:
ALCIDES ALOISIO MARQUES E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
ANTONIO PARRINI FRANCISCHI E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0019775-84.2001.4.01.3400 (2001.34.00.019804-9) / DF (Ap
1997.01.00.054463-1/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ADAO DA SILVA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00004017 MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0026930-41.2001.4.01.3400 (2001.34.00.026983-0) / DF
APTE:
ADONIRAN AMANCIO RIBEIRO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00032189 JORGE AUGUSTO MOLINA E OUTROS(AS)
APTE:
JOAO QUINTINO NOGUEIRA E OUTRO(A)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006674-59.2001.4.01.3600 (2001.36.00.006674-1) / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
ADV:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTROS(AS)
APDO:
WALDEMIR DE BARROS E SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0002002-87.2001.4.01.3800 (2001.38.00.001997-7) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APDO:
TARCISIO DE PAULA FARIA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 09/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500924

ApReeNec
0002002-87.2001.4.01.3800 (2001.38.00.001997-7) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APDO:
TARCISIO DE PAULA FARIA
ADV:
MG00126432 MARINA CAMARA MOREIRA E OUTROS(AS)
REC ADES:
TARCISIO DE PAULA FARIA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 25A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 09/05/2014, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0032922-12.2002.4.01.9199 (2002.01.99.037017-0) / MG
APTE:
LEONARDO ANACLETO LOPES
PROCUR:
FERNANDO CESAR LOPES
APDO:
CIA ACUCAREIRA RIO BRANQUENSE
ADV:
MG00078332 FLAVIO CRUZ NEVES
ASSIST.:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração do Réu, nos termos do voto do Relator.
Ap
0007030-47.2002.4.01.3300 (2002.33.00.007014-3) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DROGARIA AQUARIO LTDA
APDO:
MARIA ELVIRA SALLES DE ALENCAR
APDO:
MARIO AUGUSTO ALENCAR FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0000286-27.2002.4.01.3400 (2002.34.00.000266-7) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
ANDRO ADRIANO BUENO GONCALVES E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APDO:
SEVERINO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001768-10.2002.4.01.3400 (2002.34.00.001750-2) / DF
APTE:
DEBORA PERFEITO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0008205-67.2002.4.01.3400 (2002.34.00.008209-9) / DF
APTE:
ARY RENATO KERN E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
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Ap
0008205-67.2002.4.01.3400 (2002.34.00.008209-9) / DF
APTE:
ARY RENATO KERN E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0028843-24.2002.4.01.3400 (2002.34.00.028906-9) / DF (Ap
1998.01.00.072368-3/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANTONIA ENI BRAGA DA SILVA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APDO:
ILMA POZZA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0003354-64.2002.4.01.3600 (2002.36.00.003352-5) / MT (Ap
2006.36.00.008531-9/MT)
APTE:
OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO E OUTROS(AS)
ADV:
PR00023858 JORGE JOSE DOMINGOS NETO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação da executada, nos termos do voto do
Relator.Sustentação Oral: Dr. Carlos Eduardo Q. Domingos (OAB/PR: 45295)
ApReeNec
0036844-59.2002.4.01.3800 (2002.38.00.036812-4) / MG (AI
2002.01.00.039769-2/MG)
APTE:
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA
ADV:
PR00017670 MAURO JUNIOR SERAPHIM E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
de ofício e deu parcial provimento à apelação da autora, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002693-69.2003.4.01.3400 (2003.34.00.002677-6) / DF
APTE:
JEOVA BONFIM MACHADO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0004819-92.2003.4.01.3400 (2003.34.00.004803-8) / DF
APTE:
LAURO DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APTE:
HELIO LUCCHESI RIBAS E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RJ00082922 PEDRO CAMARA RAPOSO LOPES
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500925

Ap
0014377-88.2003.4.01.3400 (2003.34.00.014379-9) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CLAIMARILU SALVADORI E OUTRO(A)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APDO:
ARTUR CUSTODIO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0024121-10.2003.4.01.3400 (2003.34.00.024129-0) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA/EMBRAER
ADV:
DF0001530A LYCURGO LEITE NETO E OUTRO(A)
REC ADES:
CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA/EMBRAER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração da Embargada, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0028058-28.2003.4.01.3400 (2003.34.00.028080-6) / DF
APTE:
ARNALDO LADEIRA DE CASTRO E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
NORMA SUELY DA SILVA BARBOSA
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0003413-79.2003.4.01.4000 (2003.40.00.003402-9) / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES FIGUEIREDO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0002676-49.2003.4.01.4300 (2003.43.00.002654-9) / TO (AI
2008.01.00.043377-6/TO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
INST GAUSS DE PESQ SOCIAIS ECON E DE OPINIAO PUB LTDA
APDO:
LAZARO EDUARDO DE BARROS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 23/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0001756-25.2004.4.01.3400 (2004.34.00.001761-6) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CARLOS PEDROSA JUNIOR E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026962 RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
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PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0022820-91.2004.4.01.3400 (2004.34.00.022882-6) / DF
APTE:
CLAUDETE LISE E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APTE:
MANLIO GOMES FREIRE E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0029832-59.2004.4.01.3400 (2004.34.00.029908-4) / DF
APTE:
MARIA ANTONIO GATTI DUMONT E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA
APTE:
AECIO VIEIRA LEITE E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0033232-81.2004.4.01.3400 (2004.34.00.042318-8) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CESAR ZACHARIAS MARTYRES E OUTROS(AS)
ADV:
DF00018451 SANDRA MARINHO COSTA
REC ADES:
CESAR ZACHARIAS MARTYRES E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0035340-83.2004.4.01.3400 (2004.34.00.044435-6) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CLESO ANTONIO PATTO PACHECO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0040382-77.2004.4.01.3800 (2004.38.00.040669-0) / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA/MG
PROCUR:
MG00091396 MARCELO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS(AS)
APDO:
RAMON GARCIA MACELAN
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0008617-79.2004.4.01.3900 (2004.39.00.008616-2) / PA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZONIA - AEBA E OUTROS(AS)
ADV:
PA0006146B PAULO SERGIO WEYL ALBUQUERQUE COSTA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação, nos
termos do voto do Relator.

Ap
0003602-77.2004.4.01.3400 (2004.34.00.003612-6) / DF
APTE:
JOSE EASTON MATOS NETO E OUTRO(A)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0008004-07.2004.4.01.3400 (2004.34.00.008023-6) / DF
APTE:
CARMEN GODA TORLAI E OUTROS(AS)
ADV:
MARIA OLIVEIRA MAIA E OUTROS(AS)
APTE:
LUIZ SERGIO BERNARDINI GODOY E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RJ00082922 PEDRO CAMARA RAPOSO LOPES
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
0008791-36.2004.4.01.3400 (2004.34.00.008811-0) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARCOS JOSE RODRIGUES DE LIMA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00014746 JOSE PEIXOTO GUIMARAES NETO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0008793-06.2004.4.01.3400 (2004.34.00.008813-8) / DF (AI
2004.01.00.027538-3/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
DF00013045 CLAUDIUS FABIO CARAN BRITTO
APDO:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
PROCUR:
DF00037911 LUCAS GOMES DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Desembargador Federal Marcos Augusto
de Sousa e da revisão do voto do Desembargador Federal Novély Vilanova a Turma,por
maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, tida
por interposta, nos termos do voto do Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa,
que lavrará o acórdão.Pedido de preferência: Bruno Miletto
Ap
0019820-83.2004.4.01.3400 (2004.34.00.019862-8) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AFONSO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS(AS)
APDO:
JOSE VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA
APDO:
JOSE CELESTINO E OUTRO(A)
ADV:
DF00031766 CAROLINE DANTE RIBEIRO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0022820-91.2004.4.01.3400 (2004.34.00.022882-6) / DF
APTE:
CLAUDETE LISE E OUTROS(AS)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APTE:
MANLIO GOMES FREIRE E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500926

926

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
APDO:

SINESCONTABIL - MG - SINDICATO DOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE AUDITORIA E PERICIAS CONTABEIS
ADV:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à remessa oficial, tida por interpsota, para julgar
extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito e julgou prejudicados o agravo
retido e a apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001184-93.2005.4.01.3801 (2005.38.01.001171-0) / MG
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APTE:
JOSE MARIO DAS NEVES SANTOS
DEFEN.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001184-93.2005.4.01.3801 (2005.38.01.001171-0) / MG
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APTE:
JOSE MARIO DAS NEVES SANTOS
DEFEN.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0017377-91.2006.4.01.3400 (2006.34.00.017550-8) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALTENIZ FEITOSA DE OLIVEIRA
ADV:
DF00032189 JORGE AUGUSTO MOLINA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0013563-53.2006.4.01.3600 (2006.36.00.013564-2) / MT
APTE:
LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
ADV:
PR00022941 DAPHNIS LELEX PACHECO JUNIOR E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
ApReeNec
0000188-76.2006.4.01.3602 (2006.36.02.000189-1) / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GERALMAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 02/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0006357-67.2006.4.01.3800 (2006.38.00.006407-0) / MG
APTE:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCUR:
MG00050680 ALDA DE ALMEIDA E SILVA
APDO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADV:
MG00054278 DEOPHANES ARAUJO SOARES FILHO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 26A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto da Relatora.

Ap
0030316-40.2005.4.01.3400 (2005.34.00.030598-6) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ADELINO NUNES DA SILVA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00032189 JORGE AUGUSTO MOLINA E OUTROS(AS)
APDO:
ADILZA WANDERLEY SORIANO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0030316-40.2005.4.01.3400 (2005.34.00.030598-6) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ADELINO NUNES DA SILVA E OUTROS(AS)
ADV:
DF00032189 JORGE AUGUSTO MOLINA E OUTROS(AS)
APDO:
ADILZA WANDERLEY SORIANO E OUTRO(A)
ADV:
DF00021261 NATALIA CARNEIRO E ANDRADE E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.
ApReeNec
0032233-94.2005.4.01.3400 (2005.34.00.032581-0) / DF
APTE:
MUNICIPIO DE SANTANA DE MATOS - RN
PROCUR:
RS00021214 SYLVIO CADEMARTORI NETO
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
DF00026645 MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da União, com
aplicação de multa, nos termos do voto do Relator.
Ap
0035571-76.2005.4.01.3400 (2005.34.00.036082-8) / DF
APTE:
JOSE ANTONIO POLINO LUCAS E OUTROS(AS)
ADV:
DF00026192 CARINA RIBEIRO LIMA
APTE:
BASILIO MAZZUCCO E OUTRO(A)
ADV:
DF00002787 IVO EVANGELISTA DE AVILA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento à apelação, nos termos
do voto do Relator.
ApReeNec
0015030-04.2005.4.01.3600 (2005.36.00.015031-2) / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
MT00009542 VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO
APDO:
LUIZ ALBERTO GOELLNER
ADV:
MT00004266 MARCELO ZANDONADI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
APTE:
ADV:

0035979-31.2005.4.01.3800 (2005.38.00.036405-6) / MG (AI
2006.01.00.002722-7/MG)
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - CRC/MG
DF00016650 FREDERICO LOUREIRO COELHO E OUTRO(A)
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AI
0018328-66.2007.4.01.0000 (2007.01.00.018536-9) / DF
AGRTE:
MARCIA CRISTINA ZAHLUTH CENTENO
ADV:
DF00002977 JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e revogou a decisão
antecipatória da tutela recursal, nos termos do voto da Relatora.
AI
0021317-45.2007.4.01.0000 (2007.01.00.020776-5) / MG
AGRTE:
EDSON ANTONIO FIUZA GOUTHIER
ADV:
MG00082929 EVANDRO BRAZ DE ARAUJO JUNIOR E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0021317-45.2007.4.01.0000 (2007.01.00.020776-5) / MG
AGRTE:
EDSON ANTONIO FIUZA GOUTHIER
ADV:
MG00082929 EVANDRO BRAZ DE ARAUJO JUNIOR E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0021790-31.2007.4.01.0000 (2007.01.00.021023-9) / DF
AGRTE:
RICARDO ANDRE ALVES FERREIRA
ADV:
DF00035817 LARISSA VERONA LEMOS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0022072-69.2007.4.01.0000 (2007.01.00.022208-6) / BA
AGRTE:
JORGE SOUZA AZEVEDO E OUTROS(AS)
ADV:
BA00006374 JOSE EUSTAQUIO ROCHAEL DA SILVA PRIMO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
Ap
0023605-63.2007.4.01.0000 (2007.01.00.022552-3) / DF
APTE:
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA
ADV:
DF0000770A DOMINGOS NOVELLI VAZ
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional e
deu parcial provimento ao agravo regimental da Autora, nos termos do voto do Relator.
AI
0028032-06.2007.4.01.0000 (2007.01.00.027584-3) / BA
AGRTE:
ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS E OUTROS(AS)
ADV:
BA00016313 PEDRO LEONARDO SUMMERS CAYMMI E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0028812-43.2007.4.01.0000 (2007.01.00.029959-2) / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER

ApReeNec
0006466-81.2006.4.01.3800 (2006.38.00.006516-0) / MG
APTE:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCUR:
MG00050680 ALDA DE ALMEIDA E SILVA
APDO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADV:
MG00084500 RAQUEL MARTINS OLIVEIRA ZANDONA GUIMARAES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 26A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto da Relatora.
Ap
0007720-89.2006.4.01.3800 (2006.38.00.007771-3) / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APDO:
CARLOS ALBERTO TENORIO CAVALCANTE
ADV:
MG00078016 HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007720-89.2006.4.01.3800 (2006.38.00.007771-3) / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA E OUTROS(AS)
APDO:
CARLOS ALBERTO TENORIO CAVALCANTE
ADV:
MG00078016 HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0014295-16.2006.4.01.3800 (2006.38.00.014408-0) / MG
APTE:
CARLOS ALBERTO CANTAMISSA E OUTRO(A)
ADV:
MG00102356 FERNANDA BARROS DA ROCHA SOARES
APTE:
ORDEM DOS ADVOVOGADOS DO BRASIL- SECAO DE MINAS GERAIS
PROCUR:
MG00025952 JOSE JORGE NEDER E OUTROS(AS)
APDO:
OS MESMOS
APDO:
ROSANE BATISTA CICARINE NACIF E OUTRO(A)
ADV:
MG00070166 FLAVIO CARDOSO AGUIAR E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0005839-44.2006.4.01.3811 (2006.38.11.005841-9) / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
MG00060655 ANDRE LUIZ DA SILVA CRISTINO
APDO:
DIVINOPOLIS DIRECAO HIDRAULICA LTDA ME
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0013662-22.2007.4.01.0000 (2007.01.00.014296-6) / MG
AGRTE:
FERNANDO MIRANDA GONCALVES
ADV:
MG00075668 JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
MG00036980 ARTHUR ROSENBURG FILHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0018452-49.2007.4.01.0000 (2007.01.00.018225-7) / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ANA CARLA DA CRUZ BISPO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500928
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AGRDO:
MACRO PAPELARIA LTDA
AGRDO:
DENIEZE LOPES SILVA
AGRDO:
RICARDO FONSECA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Relator.
AI
0041088-09.2007.4.01.0000 (2007.01.00.037835-8) / MG
AGRTE:
JOSEFINO LOPES VIANA
ADV:
MG00020180 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
MG00093049 MARIA DA PIEDADE ALVES MELO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0041088-09.2007.4.01.0000 (2007.01.00.037835-8) / MG
AGRTE:
JOSEFINO LOPES VIANA
ADV:
MG00020180 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
MG00093049 MARIA DA PIEDADE ALVES MELO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0039533-54.2007.4.01.0000 (2007.01.00.038875-0) / MG
AGRTE:
FARID ASSI JOAO
ADV:
MG00105011 MAURO RENE COSTA FILHO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0040608-31.2007.4.01.0000 (2007.01.00.040804-9) / MG
AGRTE:
HENRIQUE PINTO SALLUM E OUTRO(A)
ADV:
MG00052334 DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0046893-40.2007.4.01.0000 (2007.01.00.047265-4) / BA
AGRTE:
JCP LOCACAO DE FILMES LTDA
ADV:
BA00020782 DANIEL MORENO CASTILLO E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
BA00017608 ELISMARA DE SOUSA FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0047796-75.2007.4.01.0000 (2007.01.00.047492-5) / BA
AGRTE:
VITO CAROZZO
ADV:
BA00005903 ANTONIO FERREIRA LEAL E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0057582-46.2007.4.01.0000 (2007.01.00.056577-8) / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
MARIALICE M O RENO E OUTROS(AS)
ADV:
MG00043080 ENIO CORREA BARBOZA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500929

AI
AGRTE:
ADV:

0057476-84.2007.4.01.0000 (2007.01.00.056630-3) / DF
RODRIGO FONTES FAUSTO DE SOUZA
DF00014967 BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
Ap

0014508-87.2007.4.01.9199 (2007.01.99.014645-9) / RO (Ap
2007.01.99.014645-9/RO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
RS00031531 LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APDO:
SERRARIA IRMAOS CORREIA LTDA
ADV:
RO00002740 ALBERTO BIAGGI NETTO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, de ofício, anulou a sentença e julgou prejudicada a apelação, nos
termos do voto da Relatora.
Ap
0000742-80.2007.4.01.3309 (2007.33.09.000742-4) / BA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS
PROCUR:
BA00016292 VINICIUS MACHADO MARQUES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração da União, nos termos
do voto do Relator.
ApReeNec
0006285-82.2007.4.01.3400 (2007.34.00.006338-1) / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE POCO BRANCO
ADV:
DF00018865 CARLOS EDUARDO VALADARES ARAUJO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - DF
REC ADES:
MUNICIPIO DE POCO BRANCO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa
oficial, deu parcial provimento à remessa oficial do Municiípio e deu provimento ao recurso
adesivo do Município, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0034390-69.2007.4.01.3400 (2007.34.00.034534-6) / DF
APTE:
MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS PREFEITURA
PROCUR:
DF0000183A MARIA TEREZA CALIL NADER
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União e à sua remessa e deu
parcial provimento à apelação do Município e à sua remessa oficial, nos termos do voto da
Relatora.
Ap

0007118-91.2007.4.01.3500 (2007.35.00.007129-5) / GO (Cau
2008.01.00.064999-9/GO)
APTE:
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA
ADV:
GO00018154 CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.
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AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0004778-67.2008.4.01.0000 (2008.01.00.005715-5) / MA
AGRTE:
INDUSTRIA DE CONFECCOES SUDENVESTE S/A
ADV:
MA0007743A FRANCISCO COUTINHO CHAVES E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0006810-45.2008.4.01.0000 (2008.01.00.005767-6) / PA
AGRTE:
AUTOVIARIA BRAGANTINA LTDA
ADV:
PA00008770 BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0014369-53.2008.4.01.0000 (2008.01.00.013874-7) / RR (AI
2007.01.00.005390-8/RR)
AGRTE:
MARIA JOELMA DA SILVA GUERRA
ADV:
DF00015978 ERIK FRANKLIN BEZERRA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
PROCUR:
REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da executada, nos
termos do voto do Relator.
AI
0023683-23.2008.4.01.0000 (2008.01.00.023045-7) / MG
AGRTE:
PRODUTOS TARUMA LTDA
ADV:
MG00096643 FABIO ISAAC DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da executada, nos termos do voto do Relator.
AI
0022425-75.2008.4.01.0000 (2008.01.00.023123-6) / MG
AGRTE:
PAULA DECHICHI BARBAR
ADV:
MG00093904 CRISTIANO CURY DIB E OUTROS(AS)
AGRDO:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00013484 AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0023891-07.2008.4.01.0000 (2008.01.00.023256-7) / MG
AGRTE:
MGC INFORMATICA LTDA E OUTRO(A)
ADV:
MG00087028 WELLINGTON DE OLIVEIRA RAMOS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0023606-14.2008.4.01.0000 (2008.01.00.024275-0) / PA
AGRTE:
EVANDRO DINIZ SOARES JUNIOR
ADV:
PA00000637 EVANDRO DINIZ SOARES

Ap
0018316-28.2007.4.01.3500 (2007.35.00.018376-1) / GO
APTE:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADV:
GO00010682 ASSIR BARBOSA DA SILVA E OUTROS(AS)
APDO:
MUNICIPIO DE GOIANIA - GO
PROCUR:
GO00020688 SABRINA DE MELO ALVES ABBUD E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0022735-64.2007.4.01.3800 (2007.38.00.023139-9) / MG
APTE:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCUR:
MG00050680 ALDA DE ALMEIDA E SILVA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0022735-64.2007.4.01.3800 (2007.38.00.023139-9) / MG
APTE:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCUR:
MG00050680 ALDA DE ALMEIDA E SILVA E OUTROS(AS)
APDO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADV:
MG00084500 RAQUEL MARTINS OLIVEIRA ZANDONA GUIMARAES E
OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000017-40.2007.4.01.3811 (2007.38.11.000017-7) / MG
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO:
NICACIO E FILHOS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002392-08.2007.4.01.3813 (2007.38.13.002392-2) / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
ADV:
MG00072777 REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA E OUTROS(AS)
APDO:
TOMICH E CIA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução fiscal, nos termos do
voto do Relator.
AI
0000672-62.2008.4.01.0000 (2008.01.00.000252-1) / MG
AGRTE:
ELIANA LUZIA RAMOS
ADV:
MG00052334 DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0003250-95.2008.4.01.0000 (2008.01.00.001491-3) / BA
AGRTE:
TRANSPORTADORA MARINGA LTDA
ADV:
BA00019929 OTAVIO JOSE DUARTE JUNIOR
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0002530-31.2008.4.01.0000 (2008.01.00.001922-7) / GO
AGRTE:
ADAO CORREIA DE SOUZA E OUTRO(A)
ADV:
GO00017272 BELMIRO CESAR PEREIRA RIBEIRO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500930
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AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0024116-27.2008.4.01.0000 (2008.01.00.024304-9) / BA (AI
2006.01.00.031891-0/BA)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
FABRIFRIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
AGRDO:
JOSE BRITO DA SILVA
AGRDO:
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos do
voto do Relator.
AI
0024116-27.2008.4.01.0000 (2008.01.00.024304-9) / BA (AI
2006.01.00.031891-0/BA)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
FABRIFRIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
AGRDO:
JOSE BRITO DA SILVA
AGRDO:
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos do
voto do Relator.
AI
0027013-28.2008.4.01.0000 (2008.01.00.024947-1) / PA
AGRTE:
VIACAO PERPETUO SOCORRO LTDA
ADV:
PA00012969 DANIEL DE MEIRA LEITE E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0028178-13.2008.4.01.0000 (2008.01.00.027688-3) / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOSE CORREIA SOARES E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos do
voto do Relator.
AI
0032144-81.2008.4.01.0000 (2008.01.00.031096-1) / GO
AGRTE:
SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADV:
GO0013116A SAMI ABRAO HELOU E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0032372-56.2008.4.01.0000 (2008.01.00.033625-1) / BA
AGRTE:
GVAL REPRESENTACOES LTDA
ADV:
BA00019805 LUIS AUGUSTO MELLO LOBO E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0035614-23.2008.4.01.0000 (2008.01.00.033835-8) / MA
AGRTE:
AGRO PASTORIL CANTANHEDE S/A FAZENDA CANTANHEDE
ADV:
PE00012872 CHARLES ROGER ARAUJO VIEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500931

AGRDO:
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM
PROCUR:
CLAUDIO TAUFIE FONTES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0033873-45.2008.4.01.0000 (2008.01.00.034317-1) / MG
AGRTE:
FRITAGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADV:
MG00057291 MARCIO DANTAS E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0039820-80.2008.4.01.0000 (2008.01.00.040001-7) / MG
AGRTE:
AVG SIDERURGIA LTDA
ADV:
MG00075476 ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO E
OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0039148-72.2008.4.01.0000 (2008.01.00.040035-0) / GO
AGRTE:
NEOLATINA - COMERCIO E INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADV:
GO00009280 CLODOALDO MOREIRA DOS SANTOS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da impetrante, nos termos do voto do Relator.
AI
0042234-51.2008.4.01.0000 (2008.01.00.042292-0) / BA
AGRTE:
ANA PAULA FERREIRA SALDANHA
ADV:
BA00022667 TATIANA GUALBERTO SALDANHA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0041694-03.2008.4.01.0000 (2008.01.00.042481-8) / DF
AGRTE:
REGENCIA COMERCIA DE ALIMENTOS LTDA
CURAD.:
ZZ00000001 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0054993-47.2008.4.01.0000 (2008.01.00.054871-3) / DF (Ap
2003.34.00.041650-0/DF)
AGRTE:
DELZY JOSE ALVES E OUTROS(AS)
ADV:
DF00031766 CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADV:
DF00019616 ROSANA RIBEIRO JACOME
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento dos exequentes, nos
termos do voto do Relator.
AI
0066891-57.2008.4.01.0000 (2008.01.00.065668-2) / MG
AGRTE:
IBERPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADV:
MG00057597 CESAR MONTEIRO BOYA E OUTROS(AS)

931

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo dos executados, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005544-26.2008.4.01.3200 (2008.32.00.005661-1) / AM
APTE:
PARENTE ANDRADE LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, para afastar a decadência e,
no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0005544-26.2008.4.01.3200 (2008.32.00.005661-1) / AM
APTE:
PARENTE ANDRADE LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, para afastar a decadência e,
no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0006819-10.2008.4.01.3200 (2008.32.00.006947-4) / AM
APTE:
R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, para afastar a decadência e,
no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0013236-58.2008.4.01.3400 (2008.34.00.013302-1) / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE CRUZILIA - MG
PROCUR:
MG00052235 MARIA TEREZA CALIL NADER E OUTROS(AS)
REC ADES:
MUNICIPIO DE CRUZILIA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa
oficial e negou provimento à remessa oficial do Município, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0029715-29.2008.4.01.3400 (2008.34.00.029880-0) / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CENTRO ONCOLOGICO MOGI DAS CRUZES LTDA
ADV:
DF00020013 BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002769-54.2008.4.01.3809 (2008.38.09.002768-4) / MG
APTE:
SILVA PINTO LTDA
ADV:
MG00047822 JOAO CARLOS DE PAIVA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REMTE:
MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500932

AI
0026535-83.2009.4.01.0000 (2009.01.00.027449-6) / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
COUNTRY GRILL V A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRDO:
WANDERLEY MANOEL DEMONER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Relator.
AI
0027768-18.2009.4.01.0000 (2009.01.00.028422-6) / DF
AGRTE:
ANTONIO CARLOS LIMA MIRANDA E OUTROS(AS)
ADV:
DF0001441A JOSE EYMARD LOGUERCIO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
AI
0034789-45.2009.4.01.0000 (2009.01.00.036160-1) / MG
AGRTE:
ARNALDO DE SIQUEIRA
ADV:
MG00063440 MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0038081-38.2009.4.01.0000 (2009.01.00.038098-9) / BA
AGRTE:
JULIO ESTEVES DAMASCENO - ESPOLIO
ADV:
BA00007453 CARLOS TELES DE MENEZES
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0036616-91.2009.4.01.0000 (2009.01.00.039885-0) / MG
AGRTE:
FREDERICO GRIMALDI DE CASTRO
ADV:
MG00087842 MARINA GRIMALDI DE CASTRO E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0040184-18.2009.4.01.0000 (2009.01.00.042039-0) / BA
AGRTE:
CONSTRUTORA VILELA ROSSI LTDA
ADV:
BA00016528 PATRICIA MACHADO DIDONE E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0043352-28.2009.4.01.0000 (2009.01.00.044524-0) / PA
AGRTE:
FERNANDO MODESTO LOPES
ADV:
PA00004771 ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
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AI
AGRTE:
ADV:
AGRDO:
PROCUR:
RELATOR:

APTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE
PROCUR:
MG00052235 MARIA TEREZA CALIL NADER E OUTROS(AS)
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa
oficial, deu parcial provimento à apelação do Município e à sua remessa oficial, nos termos
do voto da Relatora.

0043007-62.2009.4.01.0000 (2009.01.00.045059-8) / PA
ALFREDO TAVARES PINHEIRO
PA00015000 BRENO LOBATO CARDOSO E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
AGRTE:
ADV:
AGRDO:
PROCUR:
RELATOR:

0043007-62.2009.4.01.0000 (2009.01.00.045059-8) / PA
ALFREDO TAVARES PINHEIRO
PA00015000 BRENO LOBATO CARDOSO E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

ApReeNec
0018155-56.2009.4.01.3400 (2009.34.00.018245-0) / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE RESSAQUINHA - MG
PROCUR:
MG00065948 SIMONE MARIA NADER CAMPOS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União e deu parcial provimento à
remessa da União e do Município, nos termos do voto da Relatora.

A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
AGRTE:
ADV:
AGRDO:
PROCUR:
RELATOR:

0047890-52.2009.4.01.0000 (2009.01.00.048513-7) / GO
DEBRAIR LOPES DO AMARAL
GO00010510 MARLY DE MORAIS AZEVERO
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

ApReeNec
0018195-38.2009.4.01.3400 (2009.34.00.018285-0) / DF
APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - MA
PROCUR:
MG00065948 SIMONE MARIA NADER CAMPOS
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União e deu parcial provimento à remessa
oficial da União, à apelação do Município e à sua remessa, nos termos do voto da Relatora.

A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
AGRTE:
ADV:
AGRDO:
PROCUR:
RELATOR:

0047690-45.2009.4.01.0000 (2009.01.00.049074-9) / BA
ETRA LUCIA ABRANTES DA SILVA
BA00002590 MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO E OUTRO(A)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

ApReeNec
0025880-96.2009.4.01.3400 (2009.34.00.026342-8) / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - MT
PROCUR:
MG00065948 SIMONE MARIA NADER CAMPOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa e à
remessa oficial do Município, nos termos do voto da Relatora.

A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
AI
0067529-56.2009.4.01.0000 (2009.01.00.068205-4) / PA
AGRTE:
MUNICIPIO DE MARITUBA
PROCUR:
PA00013273 FABIO AUGUSTO HAGE SOARES E OUTROS(AS)
AGRDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV:
SP00069878 ANTONIO CARLOS FERREIRA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Após voto do relator dando parcial provimento ao agravo de instrumento do município/exequente, no que foi acompanhado pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto
de Sousa, pediu vista a Exma. Sra. Desembargadora Federal Maria do Carmo CardosoPedido de preferência: Daniella Carvalho

ReeNec
0002788-80.2009.4.01.3500 (2009.35.00.002839-3) / GO
AUTOR:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADV:
GO00028643 JANE CLEISSY LEAL E OUTROS(AS)
REU:
ESTADO DE GOIAS
PROCUR:
GO00016135 ROBERTO FERNANDES DO AMARAL
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 12A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.

ApReeNec
0003994-41.2009.4.01.3400 (2009.34.00.004045-3) / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT-AM
PROCUR:
RN00006973 WILSON RAMALHO CAVALCANTI NETO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa
oficial e deu parcial provimento à remessa oficial do Município, nos termos do voto da Relatora.Pedido de preferência: Fábio Penteado.
ApReeNec
APTE:
PROCUR:

Ap
0000573-25.2009.4.01.3600 (2009.36.00.000573-0) / MT
APTE:
JAIME BAVARESCO
ADV:
MT00008056 DIOGO GALVAN E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.

0013226-77.2009.4.01.3400 (2009.34.00.013310-0) / DF
UNIAO FEDERAL
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500933
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Ap
APTE:
ADV:
APDO:
RELATOR:
A Turma, à
Ap
APTE:
PROCUR:
RELATOR:
A Turma, à
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR:
A Turma, à
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR:
A Turma, à
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR:
A Turma, à
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR:
A Turma, à
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR:
A Turma, à
Ap
APTE:
PROCUR:
APDO:
RELATOR:
A Turma, à

0010304-45.2009.4.01.3600 (2009.36.00.010307-1) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
MARCOS ANDRE MARINHO DA SILVA
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
0010307-97.2009.4.01.3600 (2009.36.00.010310-9) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
0010307-97.2009.4.01.3600 (2009.36.00.010310-9) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
ALEXANDRA SOUZA NEUBA
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
0010310-52.2009.4.01.3600 (2009.36.00.010313-0) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
LUIS AMILTON GIMENEZ
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
0010550-41.2009.4.01.3600 (2009.36.00.010553-4) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
MORIO JOUTI
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
0012049-60.2009.4.01.3600 (2009.36.00.012053-7) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
GUILHERME BOTELHO GARCIA SERPA
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
0012052-15.2009.4.01.3600 (2009.36.00.012056-8) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
EDUARDO LANDIVAR SANCHEZ
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
0012852-43.2009.4.01.3600 (2009.36.00.012856-2) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
REINALDO GASPAR DA MOTA
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500934

Ap
APTE:

0012945-06.2009.4.01.3600 (2009.36.00.012949-2) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
LUIZ ANTONIO DA SILVA CAMPOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0013386-84.2009.4.01.3600 (2009.36.00.013390-3) / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALCEU DALMASO E OUTROS(AS)
ADV:
MT00007065 JAQUELINE SANTOS DAMACENO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, não conheceu do agravo retido e deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0013386-84.2009.4.01.3600 (2009.36.00.013390-3) / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALCEU DALMASO E OUTROS(AS)
ADV:
MT00007065 JAQUELINE SANTOS DAMACENO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, não conheceu do agravo retido e deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
Ap
APTE:

0016326-22.2009.4.01.3600 (2009.36.00.016330-0) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTROS(AS)
APDO:
ZENILDO RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
APTE:

0016330-59.2009.4.01.3600 (2009.36.00.016334-4) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
ADV:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
APDO:
MADELAINE DE SA AMARAL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
APTE:

0016335-81.2009.4.01.3600 (2009.36.00.016339-2) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
JOSE COELHO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
APTE:

0016337-51.2009.4.01.3600 (2009.36.00.016341-6) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
MARIA DAS GRACAS BARBOSA VIDAL CARVALHO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
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Ap
APTE:

0016899-60.2009.4.01.3600 (2009.36.00.016903-3) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
SERGIO CANDIDO DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

ApReeNec
0000461-22.2010.4.01.3503 (2010.35.03.000163-7) / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LORENA RODRIGUES DO PRADO BORGES
ADV:
GO0024155A EMERSON JOSE DO COUTO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000497-64.2010.4.01.3503 (2010.35.03.000201-5) / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ELMIRO VIEIRA BORGES - ESPOLIO
ADV:
GO00027366 MICHEL VIEIRA ALVES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional e à remessa
de ofício, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000616-25.2010.4.01.3503 (2010.35.03.000220-7) / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIZ CAIRO VELOSO
ADV:
GO00028881 MURILO COUTO LACERDA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000616-25.2010.4.01.3503 (2010.35.03.000220-7) / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIZ CAIRO VELOSO
ADV:
GO00028881 MURILO COUTO LACERDA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004997-76.2010.4.01.3600 (2010.36.00.003707-2) / MT (AI 002498956.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
VANTUIR VERIDIANO WENTZ
ADV:
RS0051967B ALBERTO HOFSTAETTER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005928-79.2010.4.01.3600 (2010.36.00.004391-9) / MT (AI 002052319.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANIGER SACHETTI SANTANA BROCHADO
ADV:
MT00004910 CARLOS ALBERTO DO PRADO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do voto do Relator.

Ap
APTE:

0016900-45.2009.4.01.3600 (2009.36.00.016904-7) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
SERGIO DE ANDRADE GUIMARAES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
APTE:

0016902-15.2009.4.01.3600 (2009.36.00.016906-4) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
SINOMAR RICARDO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
APTE:

0016902-15.2009.4.01.3600 (2009.36.00.016906-4) / MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
SINOMAR RICARDO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0005262-06.2009.4.01.3700 (2009.37.00.005372-3) / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
ANA REGINA ARAUJO VILAS BOAS
ADV:
MA00007506 GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação, nos termos do voto
do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o acórdão.
Ap
APTE:

0017727-38.2009.4.01.3800 (2009.38.00.018270-1) / MG
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
PROCUR:
MG00046840 CELINA MARCIA MEYER PIRES RESENDE
APDO:
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG
PROCUR:
MG00015906 GLEYTON PRADO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0004830-86.2010.4.01.3300 (2010.33.00.001320-7) / BA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
M O COM DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA
ADV:
BA00023041 WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500935

935

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
APDO:
ROSELY PANIAGO VILELA
ADV:
GO00031644 BRUNA FERREIRA CRUVINEL E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0000562-24.2013.4.01.3901 / PA (AI 0023626-29.2013.4.01.0000/PA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FERNANDO SISTO ARANTES
ADV:
PA0014904A TIAGO BAGGIO LINS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0000602-58.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SERGIO OLIVEIRA DE TOLEDO RIBAS
ADV:
GO00027218 LORENA FERREIRA BARBOSA RAGAGNIN E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0000616-30.2012.4.01.3802 / MG (AI 0009818-54.2013.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALCINDO LUIZ GAZOTTO
ADV:
MG00093424 SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000616-30.2012.4.01.3802 / MG (AI 0009818-54.2013.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALCINDO LUIZ GAZOTTO
ADV:
MG00093424 SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000626-52.2013.4.01.3604 / MT (AI 0045415-84.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ARI VALDEMAR VELKE
ADV:
MT00016218 THIAGO SABIONI VALADARES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000629-44.2012.4.01.3700 / MA
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO:
DEVID OLIVEIRA AMORIM
ADV:
MA00003386 CARLOS CASCAES ARAUJO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000684-55.2013.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER

Ap
0000136-31.2012.4.01.3906 / PA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
COMERCIAL MADEIRA BRAGA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução fiscal, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0000171-87.2013.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MANOEL DIVINO DA SILVA
ADV:
GO00018605 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA BARBOSA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000294-91.2013.4.01.3602 / MT (AI 0014824-42.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ITACIR LORA
ADV:
MT00007542 FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000319-45.2011.4.01.3903 / PA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO
PARA - CRMV/PA
ADV:
PA00004441 PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR
APDO:
AGROCOSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução fiscal, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0000429-97.2013.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARCOS ROBERTO FERRI
ADV:
GO00017374 LEOPOLDINO FRANCO DE FREITAS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0000432-90.2011.4.01.3808 / MG (AI 0005161-06.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APTE:
VICTOR PAULO ASSUMPCAO
ADV:
MG00079151 DALMY CASSIO MIGUEL
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000546-88.2013.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500936
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APDO:
ALBERTO ARNOLDO KUCHNIR
ADV:
GO00031644 BRUNA FERREIRA CRUVINEL E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0000700-26.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FRANCISCO JOSE ZALTRON E OUTRO(A)
ADV:
GO00028881 MURILO COUTO LACERDA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0000706-46.2013.4.01.3303 / BA (AI 0024882-07.2013.4.01.0000/BA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JULIO HIROSHI KOBAYASHI
ADV:
BA00032483 ARTUR SODRE DE ARAGÃO VASCONCELLOS PEREIRA
E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, não conheceu do agravo retido e negou provimento à apelação e
à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000806-45.2011.4.01.3602 / MT (AI 0029490-19.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ERNANI EVANDRO KLASENER E OUTRO(A)
ADV:
MT00007542 FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000806-85.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
KADMO RIBEIRO CARNEIRO E CONJUGE
ADV:
GO00028881 MURILO COUTO LACERDA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0000838-90.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RICARDO DE CASTRO MEROLA E OUTRO(A)
ADV:
GO0024155A EMERSON JOSE DO COUTO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RIO VERDE - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0000876-05.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MONIQUE MARTINS LIMA
ADV:
GO00027826 DJAN GOULART MORAIS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500937

Ap
0000882-70.2014.4.01.3600 / MT
APTE:
LUIZ CARLOS GARCIA
ADV:
MT0011675B LUCIA ROSSETTO THEODORO E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação do autor, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001065-97.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AIRTON ANTONIO KATZER
ADV:
GO00018605 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA BARBOSA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001065-97.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AIRTON ANTONIO KATZER
ADV:
GO00018605 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA BARBOSA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001170-37.2013.4.01.3605 / MT
APTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
APDO:
GERALDO GOMES DO PRADO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001182-57.2013.4.01.3603 / MT (AI 0032091-27.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
MARCELO MARCOS WASEM
ADV:
MT00002869 SERGIO HEMING
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação do autor, nos termos do voto
do Relator.
ApReeNec
0001221-54.2013.4.01.3603 / MT (AI 0032093-94.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AMILTON AMELIO BAGGIO
ADV:
MT0006913A LUCIANO SILLES DIAS E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SINOP
- MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, não conheceu do agravo retido e negou provimento à apelação e
à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001224-06.2013.4.01.3604 / MT
APTE:
ZENO LUCIO CERNECK
ADV:
MT0013412A TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.
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APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AC
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração das partes, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0001385-87.2012.4.01.3818 / MG
APTE:
ADELINO SACARDO
ADV:
GO00015511 JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001399-72.2010.4.01.3808 / MG (AI 0026386-19.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RACINE FIGUEIREDO MAIA
ADV:
MG00076554 JULIANO NAVES BARBOSA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001444-38.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LEONARDO PASSINATO
ADV:
GO00022265 LAURIANA COPETTI DO AMARAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0001468-66.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
BEATRIZ FERRARI PASSINATO
ADV:
GO00022265 LAURIANA COPETTI DO AMARAL E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0001620-17.2012.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE RENATO CARVALHO VIEIRA MORAES
ADV:
GO00022097 LEANDRO MELO DO AMARAL E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001645-53.2014.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
ALEXANDER GIULLIANO ALMEIDA MATOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

ApReeNec
0001235-56.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
CLARINDA OLIVEIRA FERNANDES
ADV:
GO00029297 GABRIELA MOREIRA ARANTES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001284-63.2014.4.01.3500 / GO (ApR 0029726-78.2010.4.01.3500/GO)
APTE:
ADILSON CAMBREA GOUVEIA
ADV:
GO00021438 JOAO BOSCO SILVA JUNIOR
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação do autor, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001284-63.2014.4.01.3500 / GO (ApR 0029726-78.2010.4.01.3500/GO)
APTE:
ADILSON CAMBREA GOUVEIA
ADV:
GO00021438 JOAO BOSCO SILVA JUNIOR
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação do autor, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001338-17.2010.4.01.3808 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANDRE CARVALHO VILELA
ADV:
MG00103623 DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação da Fazenda Nacional e à remessa de ofício, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001347-98.2013.4.01.3605 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APDO:
SILVANI MARIA DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, conheceu, em parte, da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0001349-68.2013.4.01.3605 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES
APDO:
ANILDO F SILVA COMERCIO ME
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, conheceu, em parte, da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0001375-72.2012.4.01.3000 / AC (AI 0011609-92.2012.4.01.0000/AC)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADV:
AC00003600 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
AC00002902 ADRIANA SANTOS DA SILVA
ADV:
AC00003536 GABRIELA FREITAS RUZAFA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500938
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Ap
0001650-86.2011.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ASSOCIACAO ESPORTIVA JATAIENSE
ADV:
GO00024202 LEONARDO MELO DO AMARAL E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 11/04/2014, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0001921-30.2013.4.01.3700 / MA (AI 0007855-11.2013.4.01.0000/MA)
APTE:
CLARICE VIANA BINDA
ADV:
MA00005078 HAROLDO GUIMARAES SOARES FILHO E OUTROS(AS)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0001935-80.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
EDMILSON PEREIRA VALIAS E OUTRO(A)
ADV:
SP00233810 SAMUEL PEREIRA TAVARES
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0001965-18.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
CARLOS FRANCISCO SANDY REIS
ADV:
MG00013738 ALBERTO VITOR XIMENES REIS E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação do Autor, da Fazenda Nacional
e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0002004-44.2012.4.01.3906 / PA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SUMAL SURUBIJU MADEIRAS LTDA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS - PA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação e à remessa oficial para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002022-36.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
MARCIO MUDRIK
ADV:
MG00071147 ROGERIO PRADO MASSA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500939

Ap
0002058-81.2010.4.01.3808 / MG (AI 0023807-98.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
MARCOS ANTONIO GARCIA E OUTRO(A)
ADV:
MG00126856 PATRICIA PEREIRA DE SOUZA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002058-81.2010.4.01.3808 / MG (AI 0023807-98.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
MARCOS ANTONIO GARCIA E OUTRO(A)
ADV:
MG00126856 PATRICIA PEREIRA DE SOUZA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
APTE:
ADV:

0002060-05.2011.4.01.3812 / MG
JOSE ALBERTO CAMPOS
MG00123001 TATIANA CRISTINA FREITAS DOS SANTOS M. DE MIRANDA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002081-24.2010.4.01.3809 / MG (AI 0046144-18.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
JOB CARVALHO DE BRITO FILHO
ADV:
MG00097247 TIAGO TISO CHAVES E OUTRO(A)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002082-20.2011.4.01.3600 / MT (AI 0021263-40.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
SELVINO ULMER
APDO:
MARIA BEATRIS ULMER
ADV:
MT00006862 FABRICIO MIOTTO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0002084-19.2013.4.01.3600 / MT
APTE:
MARCOS ROBERTO BRAVIN
ADV:
MT00012102 MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, de ofício, anulou a sentença e julgou prejudicada a apelação, nos
termos do voto da Relatora.
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APDO:
C LEITE DE SOUZA CIA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0002541-40.2012.4.01.3906 / PA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
TRANSCOMADE TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação e à remessa oficial para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002541-40.2012.4.01.3906 / PA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
TRANSCOMADE TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS - PA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação e à remessa oficial para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002564-46.2012.4.01.3304 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI
APDO:
GEZIEL CERQUEIRA DA SILVA CIA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002568-88.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
WANIA MARIA CAPISTRANO FERREIRA CRUZ
ADV:
MG00054057 AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002669-28.2010.4.01.3810 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAQUIM LINO DE SOUZA
ADV:
MG00077371 NEWTON SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002683-54.2010.4.01.3602 / MT (AI 0009534-17.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ACIDEMANDO GABRIEL DE MORAES
ADV:
MT00005652 SILENO REZENDE TAVARES E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

ApReeNec
0002182-58.2010.4.01.4101 / RO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
VALDEMAR JOSE BALDIN
ADV:
DF00014887 ELIZIANE DE SOUZA CARVALHO E OUTROS(AS)
LITIS PA:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
REMTE:
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE JI-PARANA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0002182-58.2010.4.01.4101 / RO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
VALDEMAR JOSE BALDIN
ADV:
DF00014887 ELIZIANE DE SOUZA CARVALHO E OUTROS(AS)
LITIS PA:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
REMTE:
JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE JI-PARANA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0002213-81.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
RICARDO SILVA NOGUEIRA E OUTRO(A)
ADV:
MG00113588 CRISTINA BRAGA DE OLIVEIRA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação do Autor, da União e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002214-81.2010.4.01.3804 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LEOPOLDO ANTONIO PEREIRA E OUTROS(AS)
ADV:
MG00083608 ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002275-24.2010.4.01.3809 / MG
APTE:
MARIO GARCIA REIS NETO
ADV:
MG00047822 JOAO CARLOS DE PAIVA E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002496-94.2014.4.01.9199 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANTONIO CALCAGNOTTO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 02/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0002500-36.2012.4.01.3304 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO
ESTADO DA BAHIA - CORE/BA
PROCUR:
BA00028380 EDSON PONZANI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500940
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APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003088-96.2011.4.01.4300 / TO (AI 0047662-09.2011.4.01.0000/TO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FABIO FRANCISCO PUJOL SNOVARSKI
ADV:
SP00261141 RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - TO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003215-38.2013.4.01.3500 / GO (AI 0013051-59.2013.4.01.0000/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
REGINALDO CANDIDO DA SILVA
ADV:
GO00029297 GABRIELA MOREIRA ARANTES E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0003245-87.2011.4.01.3809 / MG (AI 0069123-37.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
PEDRO PINTO SCARPA - ESPOLIO
ADV:
RS00069722 LINARA PANTALEÃO DE FREITAS E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e parcial provimento à apelação do impetrante, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003374-58.2012.4.01.4003 / PI
APTE:
FERNANDO FRITZEN
ADV:
PI00003649 PATRICIA C. CECCATO BARILI E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003589-50.2010.4.01.3503 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA E OUTROS(AS)
ADV:
GO00022265 LAURIANA COPETTI DO AMARAL E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003612-02.2010.4.01.3307 / BA (AI 0048924-28.2010.4.01.0000/BA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARINALVA IVO DAS NEVES
ADV:
BA00019023 KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator.

Ap
0002699-08.2010.4.01.3602 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PEDRINHO SCHOENBERGER
ADV:
PR00015665 ANGELA MARIA RUBINI DO PRADO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da ré, nos termos do voto do Relator.
Ap
0002721-42.2010.4.01.3804 / MG
APTE:
RUBENS CARLOS LEMOS
ADV:
MG00095956 GUILHERME BERALDO DE ANDRADE E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0002744-12.2010.4.01.3602 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ORLANDO RICARDO GRAEFF
ADV:
MT00006818 EDUARDO FRAGA FILHO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
APTE:
ADV:

0002871-65.2011.4.01.3811 / MG
WILSON HENRIQUES DE ALMEIDA
MG00061006 IGOR ALEXANDER MIRANDA CARVALHAES E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial e deu provimento à apelação
do Autor, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002874-13.2012.4.01.3802 / MG (AI 0052095-22.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
NAGIB GALDINO FACURY
ADV:
MG00123609 NATANAEL SCALON
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0002973-79.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE MARIO ATAGUILE
ADV:
GO00029883 WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
Ap
APTE:
ADV:

0003012-27.2010.4.01.3809 / MG
ENOE NAZARE REIS
MG00030961 DINALVES SILVA E OUTROS(AS)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500941
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ADV:
REMTE:

MG00121465 RAFAEL LINO DA FONSECA E OUTRO(A)
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0003910-79.2014.4.01.0000 / DF
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS SA
ADV:
SP00156299 MARCIO SOCORRO POLLET
ADV:
SP00200760 FELIPE RICETTI MARQUES
ADV:
SP00205525 LUIZ AUGUSTO CURADO SIUFI
ADV:
SP00222576 LYGIA BOJIKIAN CANEDO
ADV:
SP00129051 VALERIA DA CUNHA PRADO
ADV:
SP00250706 SELIOMAR SILVA DOS SANTOS
ADV:
MS00014061 JOYCILENE CARRERA DA CUNHA
ADV:
SP00303590 ANDRELINO LEMOS FILHO
ADV:
SP00322438 JANAINA APARECIDA DA SILVA
ADV:
SP00325751 MAURICIO DA COSTA CASTAGNA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental da Fazenda Nacional, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0003945-21.2010.4.01.3802 / MG (AI 0051235-89.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
EMERSON AUGUSTO POPOLIM E OUTRO(A)
ADV:
DF00028868 RAQUEL BOTELHO SANTORO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003962-30.2010.4.01.3811 / MG (AI 0055076-92.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ZAIDA CABRAL CAETANO
ADV:
MG00114307 ERNESTO GUALBERTO VIEIRA CHAVES E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do
voto do Relator.
ApReeNec
0004126-97.2011.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALFREDO ANTILLON CARVALHO FERREIRA
ADV:
GO00023507 LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO DE DIREIRO DA ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E
CIVEL DA COMARCA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004126-97.2011.4.01.3507 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALFREDO ANTILLON CARVALHO FERREIRA
ADV:
GO00023507 LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO E OUTROS(AS)

ApReeNec
0003655-16.2013.4.01.3603 / MT (AI 0055316-76.2013.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
EDSON MENEGATTI
ADV:
MT00016344 ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SINOP - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, não conheceu do agravo retido e negou provimento à apelação e
à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0003658-05.2012.4.01.3603 / MT (AI 0073622-30.2012.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GLADSTONE LANZANA
ADV:
MT0011307A JORGE LEANDRO RENZ E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0003720-71.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PAULO SERGIO ARAUJO GONTIJO
ADV:
MG00092393 PATRICIA CRISTINA HAMDAN GONTIJO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0003796-63.2012.4.01.3605 / MT
APTE:
WENDELL SANCHEZ LACERDA
ADV:
MT00015039 TULIO MORTOZA LACERDA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0003841-02.2010.4.01.3811 / MG (AI 0016921-83.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
JOSE MAURICIO LINO DA SILVA
ADV:
MG00121465 RAFAEL LINO DA FONSECA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003845-39.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FRANCISCO ANTONIO DE ABREU E OUTRO(A)
ADV:
MG00121465 RAFAEL LINO DA FONSECA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0003845-39.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FRANCISCO ANTONIO DE ABREU E OUTRO(A)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500942
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REMTE:

JUIZO DE DIREIRO DA ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PUBLICAS E
CIVEL DA COMARCA DE JATAI - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004321-07.2010.4.01.3802 / MG (AI 0065927-59.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
TERCILIO BIZINOTO
ADV:
MG00052788 PAULO ROBERTO ALVES PIMENTA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004347-72.2010.4.01.3812 / MG
APTE:
ALVARO DE CAMPOS CORDEIRO VALADARES
ADV:
MG00098579 BRENO GARCIA DE OLIVEIRA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004409-45.2010.4.01.3802 / MG (AI 0077957-63.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
EDSON DE SOUZA
ADV:
MG00034655 EDUARDO PEREIRA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004468-33.2010.4.01.3802 / MG (AI 0063319-25.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
EDSON CARLOS STOCK E OUTRO(A)
ADV:
MG00084115 WILSON PEREIRA MARINHO E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004469-18.2010.4.01.3802 / MG (AI 0054711-38.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
SEBASTIAO DONIZETI DE MORAES PERON E OUTROS(AS)
ADV:
RS00009275 RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0004469-18.2010.4.01.3802 / MG (AI 0054711-38.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
SEBASTIAO DONIZETI DE MORAES PERON E OUTROS(AS)
ADV:
RS00009275 RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500943

ApReeNec
APTE:
ADV:
APTE:
PROCUR:
APDO:
REMTE:

0004536-80.2010.4.01.3802 / MG (AI 0078882-59.2010.4.01.0000/MG)
ALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS
MG00045613 CLOVIS DOMICIANO E OUTRO(A)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
OS MESMOS
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004787-71.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOAO FONSECA DE MENEZES
ADV:
MG00060881 SAULO RESENDE E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004789-68.2010.4.01.3802 / MG (AI 0071570-32.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
KHALED KAMEL EL RAHIM E OUTROS(AS)
APDO:
KAMEL HASSAN EL RAHIM
ADV:
DF00028868 RAQUEL BOTELHO SANTORO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0004883-08.2012.4.01.3200 / AM
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
EDITORA ANA CASSIA LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
AM0000704A KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN
ADV:
SP0252084A RODRIGO OTAVIO ACCETE BELINTANI
ADV:
AM0000704A KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN
ADV:
AM00007222 AMANDA GOUVEIA MOURA
ADV:
BA00024143 SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração das partes, nos
termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004883-08.2012.4.01.3200 / AM
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
EDITORA ANA CASSIA LTDA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
AM0000704A KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN
ADV:
SP0252084A RODRIGO OTAVIO ACCETE BELINTANI
ADV:
AM0000704A KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN
ADV:
AM00007222 AMANDA GOUVEIA MOURA
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ADV:
BA00024143 SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - AM
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração das partes, nos
termos do voto do Relator.
ApReeNec
0004952-14.2011.4.01.3802 / MG (AI 0022334-43.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ELIJAIRO BORGES CASTRO
ADV:
MG00093424 SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005135-45.2012.4.01.3803 / MG (AI 0035375-77.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
TUPER COMERCIAL SA
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SC00024084 ROBSON RECKZIEGEL
ADV:
SC00028209 TAISE LEMOS GARCIA
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração das partes, nos
termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005148-46.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MANASSES MALAQUIAS MENDES
ADV:
GO00026260 JEUZA JOAQUIM DE QUEIROZ SOARES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0005153-68.2013.4.01.3500 / GO (AI 0013231-75.2013.4.01.0000/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FIRMAR LOURENCO BORGES
ADV:
GO00029297 GABRIELA MOREIRA ARANTES E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0005153-68.2013.4.01.3500 / GO (AI 0013231-75.2013.4.01.0000/GO)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FIRMAR LOURENCO BORGES
ADV:
GO00029297 GABRIELA MOREIRA ARANTES E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500944

Ap
0005334-53.2010.4.01.3701 / MA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FRANCISCO ANESI E OUTRO(A)
ADV:
TO00003729 CLEO FELDKIRCHER E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005393-92.2011.4.01.3802 / MG (AI 0016449-48.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LUIS ALBERTO CARNEIRO SANTOS
ADV:
MG00093424 SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005394-77.2011.4.01.3802 / MG (AI 0016457-25.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE HAROLDO DETONI
ADV:
MG00093424 SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4 VARA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
Ap
0005409-46.2011.4.01.3802 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
INACIO BERTIN
ADV:
MG00093424 SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005485-17.2013.4.01.3603 / MT
APTE:
MARCIO FERREIRA LOPES
ADV:
MT00016344 ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0005600-07.2010.4.01.4100 / RO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
NELSON ARSENIO CARMINATI
ADV:
RO00003762 FABRICIO MOURA FERREIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - RO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005611-51.2014.4.01.3500 / GO
APTE:
ABADIO DE SOUSA FURTADO
ADV:
GO00032158 GRACIELLY DE OLIVEIRA DUARTE E OUTRO(A)
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APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, de ofício, anulou a sentença e julgou prejudicada a apelação, nos
termos do voto da Relatora.
Ap
0005627-11.2010.4.01.3802 / MG (AI 0006171-22.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARCOS RESENDE SILVA
ADV:
MG00034655 EDUARDO PEREIRA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0005729-33.2010.4.01.3802 / MG (AI 0070449-66.2010.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE LUCIANO DE PAULA MANNA
ADV:
MG00099259 EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0005817-41.2010.4.01.3812 / MG (AI 0008823-12.2011.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
COLINETE CORREA CAMPOS
ADV:
MG00098579 BRENO GARCIA DE OLIVEIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0006769-16.2011.4.01.3802 / MG (AI 0043143-54.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
IRINEU BONFADA
ADV:
MG00081526 CRISTINA SCHWINGEL MARKUS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0006769-16.2011.4.01.3802 / MG (AI 0043143-54.2012.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
IRINEU BONFADA
ADV:
MG00081526 CRISTINA SCHWINGEL MARKUS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0006895-92.2013.4.01.3803 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCUR:
MG00072777 REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA E OUTROS(AS)
APDO:
EMPORIO AGROPECUARIO LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500945

ApReeNec
APTE:
PROCUR:
APDO:
ADV:
REMTE:

0007145-09.2010.4.01.3811 / MG
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
EVANDO ALVES DE OLIVEIRA
MG00060881 SAULO RESENDE
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0007152-98.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ANTONIO ARCANJO DIAS
ADV:
MG00060881 SAULO RESENDE E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007164-34.2013.4.01.3803 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCUR:
MG00075359 BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA E OUTROS(AS)
APDO:
AMERICA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0007168-71.2013.4.01.3803 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCUR:
MG00075359 BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA E OUTROS(AS)
APDO:
RESIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.
Ap
0007276-03.2013.4.01.3803 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS - CRMV/MG
PROCUR:
MG00075359 BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA E OUTROS(AS)
APDO:
LETICIA LEONE FARINA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0007279-73.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MARIA DO SOCORRO CAMPOS NAUFEL
ADV:
MA00009516 TARCISIO ALMEIDA ARAUJO
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido e não conheceu da remessa
oficial e, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação, nos termos do voto do
Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o acórdão.
ApReeNec
0007607-82.2013.4.01.3803 / MG (AI 0039943-05.2013.4.01.0000/MG)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
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APDO:
ADV:
REMTE:

NORIVALDO PIASSA
MG00093077 ROGERIO FERNANDO CONESSA
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0007668-21.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
DELMARA CARVALHO DE AZEVEDO TEIXEIRA
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0007711-63.2011.4.01.3603 / MT
APTE:
JOSE ROBERTO CALCA
ADV:
MT00011084 DYOGO COSTA MARQUES E OUTRO(A)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0007943-67.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GERALDO ANTONIO DE MELO
ADV:
MG00109256 KENNY FRANCISCO NUNES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0007943-67.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GERALDO ANTONIO DE MELO
ADV:
MG00109256 KENNY FRANCISCO NUNES E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0008018-88.2013.4.01.0000 / RR
AGRTE:
EDMILSON LOPES DA SILVA
ADV:
RR00000576 ANA PAULA DE SOUZA CRUZ E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
Ap
0008219-98.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
ALADEL ANTONIO DE MELO
ADV:
MG00060881 SAULO RESENDE E OUTRO(A)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500946

APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0008250-21.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GERALDO MAJELA DE ARAUJO
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0008256-28.2010.4.01.3811 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
RAFAEL TEODORO DA SILVA
ADV:
MG00110711 ALISON DONIZETE DO COUTO E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0008266-28.2012.4.01.3900 / PA (AI 0024285-72.2012.4.01.0000/PA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
NOILA ARALDI BALBINOT
ADV:
PA00014919 LEONARDO FRANCISCO ALIEVI
ADV:
PA00014993 MORANE DE OLIVEIRA TAVORA
ADV:
PA00016397 DANIELLE FATIMA PEREIRA DA COSTA
ADV:
PA00015466 MARIA ANGELICA MORAES DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0008266-28.2012.4.01.3900 / PA (AI 0024285-72.2012.4.01.0000/PA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
NOILA ARALDI BALBINOT
ADV:
PA00014919 LEONARDO FRANCISCO ALIEVI
ADV:
PA00014993 MORANE DE OLIVEIRA TAVORA
ADV:
PA00016397 DANIELLE FATIMA PEREIRA DA COSTA
ADV:
PA00015466 MARIA ANGELICA MORAES DA SILVA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
ApReeNec
0008267-13.2012.4.01.3900 / PA (AI 0023669-97.2012.4.01.0000/PA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
EDINA BALBINOT
ADV:
PA00014919 LEONARDO FRANCISCO ALIEVI
ADV:
PA00014993 MORANE DE OLIVEIRA TAVORA
ADV:
PA00016397 DANIELLE FATIMA PEREIRA DA COSTA
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ADV:
PA00015466 MARIA ANGELICA MORAES DA SILVA
ADV:
PA00009504 CAMILLA RUBIN MATOS
ADV:
PA00009175 HELIANA MARIA GUIMARAES
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 2A VARA - PA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
voto da Relatora.
AI
0008268-92.2011.4.01.0000 / DF
AGRTE:
OUROLAC INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA
ADV:
GO00018808 ADRIANO DINIZ
ADV:
SP00098953 ACHILES AUGUSTUS CAVALLO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da autora, nos termos do
voto do Relator.
ApReeNec
0008863-78.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
EDMAR ARCANJO DOS SANTOS
ADV:
MA00008695 GIOVANNI SALES DA SILVA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 6A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação e à remessa oficial,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o
acórdão.
AI
0009191-84.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
SARKIS TECIDOS LTDA
AGRDO:
PATRICIA DE BRITO SARKIS
ADV:
BA00009398 MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Nacional para tornar indisponíveis os bens e direitos dos devedores até o valor total exigível,
exceto da agravada Patrícia de Brito Sarkis, considerando a pronúncia da prescrição para o
redirecionamento da execução fiscal contra ela, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0009204-23.2012.4.01.3900 / PA (AI 0025752-86.2012.4.01.0000/PA)
APTE:
LOCAMIL SERVICOS LTDA - EPP E OUTROS(AS)
ADV:
SP00128341 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
PA00016719 MÁRIO CÉLIO COSTA ALVES FILHO
ADV:
PA00016822 ANDREW SANTOS FILGUEIRA
ADV:
PA00016525 GABRIELA DE CASSIA MOREIRA ABREU FERREIRA
ADV:
PA00011953 DENISE ALVES LIMA CHAVES
ADV:
PA00012945 LAÉRCIO PATRIARCHA PEREIRA
ADV:
PA00014337 RAFAEL CHAVES BEZERRA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - PA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração das partes, nos
termos do voto do Relator.
ApReeNec
0009350-66.2013.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500947

APDO:
ADV:
REMTE:
RELATOR:

IVO CARLOS ZECCHIN
GO00020326 JULIANA CAIADO AMARAL DE AZEVEDO
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - GO
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
AI
0009559-30.2011.4.01.0000 / AP (AI 0003144-65.2010.4.01.0000/AP)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
VANESSA DE LOURDES DOS SANTOS
ADV:
DF00004059 ADELINO DE CARVALHO TUCUNDUVA JUNIOR
ADV:
DF00012701 CLOVIS POLO MARTINEZ
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0009757-88.2012.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
DIOGO PEREIRA DE CARVALHO
ADV:
MA00010058 THAIS CRISTINA FERNANDES LIMA
ADV:
MA00009025 JOSE GILBERTO VASCONCELOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação e à remessa oficial,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o
acórdão.
ApReeNec
0010029-41.2010.4.01.3801 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
HUMBERTO COUTINHO
ADV:
MG00108112 FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ
DE FORA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto da Relatora.
Ap
0010365-11.2014.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
COMERCIAL GLASSER LTDA E OUTRO(A)
DEFEN.:
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
Ap
0010719-91.2010.4.01.3600 / MT (AI 0033186-97.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
ANDREI RIJKOFF
ADV:
MT00005928 THIAGO DE ABREU FERREIRA E OUTRO(A)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0010880-85.2011.4.01.3400 / DF
APTE:
MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA
PROCUR:
RS00021214 SYLVIO CADEMARTORI NETO
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APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 15A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa
oficial, deu provimento à apelação do Município e deu parcial provimento à remessa oficial
do Município, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0011122-55.2013.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CRMV/MT
PROCUR:
MT00008093 MAX MAGNO FERREIRA MENDES E OUTROS(AS)
APDO:
RANCHO PANTANEIRO COM PRODUTOS AGROPECUARIOS LIMITADA - ME
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0012043-13.2014.4.01.0000 / MT
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
CLAUDIR ONGHERO
ADV:
MT0010066B FERNANDO SIMAO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental da Fazenda Nacional, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0012094-30.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ERLEI SIPPERT
ADV:
MT00004266 MARCELO ZANDONADI E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0012215-58.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
IVO RONDON
ADV:
SC00005218 SILVIO LUIZ DE COSTA E OUTROS(AS)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação da Fazenda Nacional e parcial provimento à apelação do impetrante e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0012253-70.2010.4.01.3600 / MT (AI 0039891-14.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
VILMAR DA CUNHA
ADV:
MT0005719A IRINEU PEDRO MUHL E OUTROS(AS)
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação do autor e deu parcial provimento à
apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto
do Relator.
ApReeNec
0012264-02.2010.4.01.3600 / MT (AI 0039473-76.2010.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ELOIZA ZUCONELLI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500948

ADV:
MT0005719A IRINEU PEDRO MUHL E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0012984-68.2012.4.01.3803 / MG
APTE:
ENSEL ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
ADV:
MG00107878 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
ADV:
SP00211648 RAFAEL SGANZERLA DURAND
ADV:
MG00126160 PAULO HENRIQUE FAGUNDES COSTA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração das partes, nos
termos do voto do Relator.
ApReeNec
0013390-17.2011.4.01.4000 / PI (AI 0027749-07.2012.4.01.0000/PI)
APTE:
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA - PI
PROCUR:
PI00003446 JOAO ULISSES DE BRITTO AZEDO
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da União e deu
parcial provimento aos embargos declaratórios do Autor, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0014217-57.2012.4.01.3300 / BA
APTE:
VILAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADV:
BA00027995 JOAO PAULO SAMPAIO TELES
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0014217-57.2012.4.01.3300 / BA
APTE:
VILAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADV:
BA00027995 JOAO PAULO SAMPAIO TELES
ADV:
BA00032861 DANILO JESUS DA CRUZ
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - BA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0014920-92.2011.4.01.3600 / MT (AI 0052422-98.2011.4.01.0000/MT)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ALTAIR JUNGES
ADV:
MT00013749 MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
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ApReeNec
0016064-02.2010.4.01.4000 / PI
APTE:
MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU
PROCUR:
PI00003226 RALISSON AMORIM SANTIAGO E OUTRO(A)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - PI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União, deu parcial provimento à
remessa oficial, deu provimento à apelação do Município e deu parcial provimento à remessa oficial do Município, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0016578-88.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS E OUTRO(A)
APDO:
CLINICA MEDICA TIJUCAL LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0016579-73.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
PROCUR:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
APDO:
RJMMI CENTRO MEDICO DE EMAGRECIMENTO ESTETICA E FISIOTERAPIA S/S LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0016581-43.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
ADV:
MT00007723 LUCIANA POVOAS LEMOS
ADV:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
APDO:
IMUNOPREV S/C LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0016583-13.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
ADV:
MT00007723 LUCIANA POVOAS LEMOS
ADV:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
APDO:
EDIGAR FERREIRA REGO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0016598-79.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRM/MT
ADV:
MT00007202 LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
APDO:
DIOGO TADEU ALVES CORREA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0017624-98.2013.4.01.3700 / MA (AI 0030186-84.2013.4.01.0000/MA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
KBF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADV:
MA00005423 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, não conheceu do agravo retido e, por maioria, vencida a Reltora,
deu provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o acórdão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500949

AI
0018176-08.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
MARIA MADALENA BORGES CAMARGOS
ADV:
MG00089116 HELMO MARQUES BORGES E OUTROS(AS)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
do Relator.
AI
0018323-68.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0018458-17.2011.4.01.0000 / AM
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
AGROPECUARIA TAPAUA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0019781-76.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
DF00022433 JORGE CARLOS SILVA LUSTOSA
ADV:
RJ00116830 LIANA FERNANDES DE JESUS
ADV:
DF00023740 EDUARDO FROES RIBEIRO DE OLIVA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e deu parcial
provimento à remessa de ofício e às apelações da autora e da Eletrobrás, nos termos do
voto do Relator.
ApReeNec
0019781-76.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
DF00022433 JORGE CARLOS SILVA LUSTOSA
ADV:
RJ00116830 LIANA FERNANDES DE JESUS
ADV:
DF00023740 EDUARDO FROES RIBEIRO DE OLIVA
ADV:
DF00016537 CESAR VILAZANTE CASTRO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
MARIAL TUBOS E CONEXOES LTDA
ADV:
GO00003270 PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA
ADV:
GO00026070 JANINE ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA
ADV:
GO00029631 CLEICE MARIA DE SOUSA
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 16A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e deu parcial
provimento à remessa de ofício e às apelações da autora e da Eletrobrás, nos termos do
voto do Relator.
Ap
0019843-19.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JOSE FRANCISCO KERBER E OUTROS(AS)
ADV:
DF00015356 ALEXANDRE ODAIR AHLERT
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ADV:
GO00019582 CASSIUS FERREIRA MORAES
ADV:
DF00014097 JOAO AFONSO GASPARY SILVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0021060-65.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
DENISARD BRAHUNA SOBRINHO E OUTRO(A)
ADV:
MA00005746 SIDNEY FILHO NUNES ROCHA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação, nos termos do voto
do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o acórdão.
AI
0021140-37.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PERIPERI E ADJACENCIAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0021924-67.2011.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DINAMICA ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME E OUTROS(AS)
ADV:
MG00107322 ROGELIO MORAIS DE OLIVEIRA
REMTE:
JUIZO DE DIREITO DA 3A VARA CIVEL DA COMARCA DE ITUIUTABA
- MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 23/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0022340-67.2010.4.01.3800 / MG
APTE:
OSPER AGROINDUSTRIAL S/A
ADV:
MG00097449 LEONEL MARTINS BISPO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0022340-67.2010.4.01.3800 / MG
APTE:
OSPER AGROINDUSTRIAL S/A
ADV:
MG00097449 LEONEL MARTINS BISPO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0022846-79.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE PLANURA/MG
PROCUR:
SP00156921 RICARDO VENDRAMINE CAETANO E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Julgamento adiado por indicação da Relatora.
AI
0023053-88.2013.4.01.0000 / BA (AI 2005.01.00.071945-6/BA)
AGRTE:
OLGA MARIA SOARES TORRES
ADV:
BA00030081 DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM E OUTROS(AS)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500950

AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
do Relator.
Ap
0024172-98.2014.4.01.9199 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JANETE BREZOLIN - ME
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0024274-28.2011.4.01.9199 / RR
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
DOMINGOS ALEXANDRE DA SILVA
APDO:
PEDRO ALEXANDRE DA SILVA
APDO:
ANTONIO CONSTANCIO DE SOUZA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 23/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0024325-39.2011.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
ASSVETER REPRESENTACOES LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 23/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
ApReeNec
0025097-52.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LINCOLN HEIMAR SAGGIN
ADV:
MT00005734 SANDRO LUIS COSTA SAGGIN E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0025097-52.2010.4.01.3600 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LINCOLN HEIMAR SAGGIN
ADV:
MT00005734 SANDRO LUIS COSTA SAGGIN E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
AI
0025456-93.2014.4.01.0000 / MG (AI 0050627-86.2013.4.01.0000/MG)
AGRTE:
COMPO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA E OUTRO(A)
ADV:
MG00122290 RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADV:
MG00100752 RUBENS MAGALHAES CORREA
ADV:
MG00075864 EURIDES VERISSIMO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADV:
MG00133203 ANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
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ADV:
SP00187153 PAULA BITTENCOURT
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0029040-95.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
FABIO ROGGIA
ADV:
DF00021718 ALBERT LIMOEIRO E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0029967-22.2013.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MOBILIADORA SANTA CLARA LTDA
APDO:
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO
APDO:
ADENI CRUZ NASCIMENTO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 23/05/2014, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0031393-35.2014.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LURDES RODRIGUES CAVALCANTE
ADV:
RO0000190A MARIO GUEDES JUNIOR
INTERES:
LAUREANO RIOS DE B ARROS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0031393-35.2014.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LURDES RODRIGUES CAVALCANTE
ADV:
RO0000190A MARIO GUEDES JUNIOR
INTERES:
LAUREANO RIOS DE B ARROS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ReeNec
0031454-07.2012.4.01.3300 / BA
AUTOR:
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
ADV:
SP00237078 FABIO DE ALMEIDA GARCIA E OUTROS(AS)
ADV:
SP00308466 MAURILIO FREITAS MAIA
ADV:
SP00285657 GIULIANO DE NINNO
ADV:
SP00051184 WALDIR LUIZ BRAGA
ADV:
SP00141248 VALDIRENE LOPES FRANHANI
ADV:
SP00184979 FERNANDO GRASSESCHI MACHADO MOURAO
ADV:
SP00059866 MARCIA BRANDAO LEITE
ADV:
SP00173421 MARUAN ABULASAN JUNIOR
ADV:
SP00147556 MONICA CILENE ANASTACIO
ADV:
SP00285732 MARCELO BRAGA COSTRUBA
REU:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 8A VARA - BA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0032773-37.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS

ApReeNec
0026201-38.2012.4.01.3300 / BA (AI 0045574-61.2012.4.01.0000/BA)
APTE:
TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA E OUTRO(A)
ADV:
BA00024409 DANIEL FARIAS HOLANDA
ADV:
BA00028345 RAFAEL DOS REIS FERREIRA
ADV:
BA00026102 ANDERSON PINA TORRES
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - BA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Ap
APTE:

0027614-41.2012.4.01.3800 / MG
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS CRA/MG
PROCUR:
MG00118373 AMANDA ISTER NOGUEIRA RIBEIRO
APDO:
ROSANGELA CAMPELO BECHELANY
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0028445-35.2011.4.01.3700 / MA
APTE:
MARLI MENDES VIEGAS
ADV:
MA00005600 GEORGE HAMILTON COSTA MARTINS E OUTRO(A)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, não conheceu da remessa oficial, negou provimento à apelação da
Autora e, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação da União nos termos
do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o acórdão.
Ap
0028508-60.2011.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
HERMES MARTINS COELHO
ADV:
MA00009516 TARCISIO ALMEIDA ARAUJO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
A Turma, por maioria, deu provimento à apelação, vencida a Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, que fará juntada de voto e, à unanimidade, negou provimento ao agravo
retido, nos termos do voto do relator.
ApReeNec
0028650-91.2011.4.01.3400 / DF
APTE:
MUNICIPIO DE TUCURUI - PA
ADV:
SC00023819 ELSIMAR ROBERTO PACKER
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 4A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa, deu
parcial provimento à apelação do Município e negou provimento à remessa oficial do Município, nos termos do voto da Relatora.
Ap
APTE:
PROCUR:
APTE:

0028787-10.2010.4.01.3400 / DF (AI 0073066-96.2010.4.01.0000/DF)
FAZENDA NACIONAL
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
PAULO DE THARSO BITTENCOURT

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500951
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APDO:
MARCELINA SOFIA COSTA LEITE
ADV:
MA00009898 FABIO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0032809-09.2012.4.01.9199 / PA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GARCY MIGUEL CAVICHIOLI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 02/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0033486-82.2012.4.01.3300 / BA (AI 0008841-62.2013.4.01.0000/BA)
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
ADV:
BA00020568 EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS
APDO:
MARCOS ALVES CARDOSO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0034337-85.2012.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
SIMORELDA ALVES FERREIRA
ADV:
MA00005077 SARAH SANTOS ARAUJO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido e, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal Novély
Vilanova, que lavrará o acórdão.
Ap
0034337-85.2012.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
SIMORELDA ALVES FERREIRA
ADV:
MA00005077 SARAH SANTOS ARAUJO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido e, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal Novély
Vilanova, que lavrará o acórdão.
Ap
0035171-47.2013.4.01.9199 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PROVEAGRO IMPORTACAO COM E REPRES DE PROD VERTERINARIO LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 09/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0035446-55.2012.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
MARCOS HENRIQUE RUY
ADV:
GO00029042 JUNIO CESAR DE PAULA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0035454-16.2013.4.01.3300 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
PROCUR:
BA00020568 EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS E OUTRO(A)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500952

APDO:
CHRISTIANE ANDRADE WALTER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0035465-45.2013.4.01.3300 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
PROCUR:
BA00020568 EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS E OUTRO(A)
APDO:
CLODOMIR BARRETO GOES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0035509-64.2013.4.01.3300 / BA
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA - CRA/BA
PROCUR:
BA00020568 EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS E OUTRO(A)
APDO:
GILENO DIAS DOS SANTOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0035530-04.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
TLG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADV:
MA00006452 FABIO HENRIQUE BRANDAO CUNHA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à
apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, que
lavrará o acórdão, revendo sua posição o Desembargador Novély Vilanova, que fará juntada
de voto; e, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido.
Ap
0035530-04.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
TLG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADV:
MA00006452 FABIO HENRIQUE BRANDAO CUNHA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à
apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, que
lavrará o acórdão, revendo sua posição o Desembargador Novély Vilanova, que fará juntada
de voto; e, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido.
AI
0035826-34.2014.4.01.0000 / MG (AI 0035827-19.2014.4.01.0000/MG)
AGRTE:
GRAVE MULTIMIDIA LTDA - ME E OUTROS(AS)
ADV:
MG00057168 JOAO ANTONIO LIMA CASTRO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Após o voto da Relatora, dando provimento ao agravo de instrumento, no que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Novély Vilanova, pediu vista o Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.Pedido de preferência: Marcelo B. Rios.
AI
0035827-19.2014.4.01.0000 / MG
AGRTE:
COOK COZINHAS OK S/A E OUTROS(AS)
ADV:
MG00077838 MARCELO BRAGA RIOS
ADV:
MG00037254 MARA RUBIA PEDROSA
ADV:
MG00086825 VALERIA BRAGA RIOS SPORTELLI
ADV:
MG00077619 HUGO MARCIO CORREA MEDEIROS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Após o voto da Relatora, dando provimento ao agravo de instrumento, no que foi acompanhada pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, pediu vista o Exmo. Sr.
Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.Pedido de preferência: Marcelo B. Rios.
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AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0039594-65.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
EDICLEIA ROCHA SANTOS - ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
Ap
0039684-27.2011.4.01.3800 / MG
APTE:
FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG
PROCUR:
MG00047254 LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA
APDO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADV:
MG00119871 JULIANA GERTH GUALBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0039686-43.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
LEMOS E XAVIER LTDA ME
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0039753-76.2012.4.01.0000 / PA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
MADEIREIRA RIO VENEZA LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
Ap
0039925-37.2011.4.01.3400 / DF (AI 0064080-22.2011.4.01.0000/DF)
APTE:
ELIZABETH KOVARA BOARETTO
ADV:
DF00015983 JULSE URBANESKI E OUTROS(AS)
APDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Ap
0040450-53.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
MUNICIPIO DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
ADV:
MG00052235 MARIA TEREZA CALIL NADER
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação do Município e deu parcial provimento
à remessa oficial do Município, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0041371-77.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS

AI
0035828-04.2014.4.01.0000 / MG (AI 0035827-19.2014.4.01.0000/MG)
AGRTE:
JOSE LUCIO COSTA
ADV:
MG00077838 MARCELO BRAGA RIOS
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.Pedido de preferência: Marcelo B. Rios.
AI
0035829-86.2014.4.01.0000 / MG (AI 0035827-19.2014.4.01.0000/MG)
AGRTE:
FERNANDO CELSO GRASSI FERREIRA XAVIER
ADV:
MG00057168 JOAO ANTONIO LIMA CASTRO
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
da Relatora.Pedido de preferência: Marcelo B. Rios.
AI
0036655-20.2011.4.01.0000 / AC
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO
ADV:
AC00000777 FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
AI
0036655-20.2011.4.01.0000 / AC
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO
ADV:
AC00000777 FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0037304-04.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE GILBUES - PI
ADV:
TO0004111B KLEDSON DE MOURA LIMA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa
oficial e à remessa do Município, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0039128-86.2010.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
IVAN ILIZARAVICH IVANOFF
ADV:
GO00027174 NIANILA IVANOFF E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
AI
0039590-28.2014.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
BOM DA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500953
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APDO:
HUGO LEONARDO RIBEIRO VAZ
ADV:
MA00008576 MILLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - MA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação e à remessa oficial,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o
acórdão.
Ap
0041599-84.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS
PROCUR:
DF00022665 SYLVIO CADERMATORI NETO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União e deu parcial provimento à
remessa da União e do Município, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0043713-93.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE BELO CAMPO - BA
PROCUR:
PE00022883 LEONARDO BARBOSA CAVALCANTI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União, deu parcial provimento à
remessa oficial da União e do Município, nos termos do voto da Relatora.Pedido de preferência: Fábio Penteado.
AI
0044232-15.2012.4.01.0000 / DF (AI 0032519-43.2012.4.01.0000/DF)
AGRTE:
FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
ADV:
DF00035514 DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.Pedido
de preferência: Jéssica Pigato.
ApReeNec
0045041-15.2011.4.01.3500 / GO
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
JULIO LUIS TIENGO
ADV:
GO00026411 LEANDRO VAZ DA FONSECA E OUTRO(A)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - GO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0045364-04.2012.4.01.3300 / BA (AI 0005001-44.2013.4.01.0000/BA)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APTE:
MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - EPP
ADV:
BA00026102 ANDERSON PINA TORRES
ADV:
BA00028345 RAFAEL DOS REIS FERREIRA
ADV:
BA00024409 DANIEL FARIAS HOLANDA
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - BA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da União, nos
termos do voto do Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500954

AI
0045890-45.2010.4.01.0000 / BA
AGRTE:
KIA MOTORS CORPORATION
ADV:
RJ00017587 SERGIO BERMUDES
ADV:
DF00011841 EVANDRO LUIS C B PERTENCE
ADV:
RJ00095237 FABIANO ROBALINHO CAVALCANTI
ADV:
RJ00035133 HAMILTON PRISCO PARAISO JUNIOR
ADV:
RJ00030889 SERGIO ESKENAZI
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Em questão de ordem, a 8ª Turma, por unanimidade, acolheu a tese de que os pedidos de
vista feitos por juízes que não mais pertençam ao Tribunal, mesmo desembargadores que
não mais pertençam ao Tribunal, incluídos no acervo do gabinete, caberá ao titular daquele
gabinete a prolação do voto-vista em que se encontra o pedido feito, então, por aquele que
não mais pertença ao Tribunal. Nesse sentido os autos que me vieram sem despacho do
gabinete do Desembargador Novély Vilanova, que o recebeu da Coordenadoria, por ter recebido da Coordenadoria também sem nenhum despacho do gabinete do Desembargador
Marcos Augusto de Sousa, os autos lhes serão retornados para que, então, se promova o
voto-vista na condição, inclusive, de revisor do voto.
AI
0045890-45.2010.4.01.0000 / BA
AGRTE:
KIA MOTORS CORPORATION
ADV:
RJ00017587 SERGIO BERMUDES
ADV:
DF00011841 EVANDRO LUIS C B PERTENCE
ADV:
RJ00095237 FABIANO ROBALINHO CAVALCANTI
ADV:
RJ00035133 HAMILTON PRISCO PARAISO JUNIOR
ADV:
RJ00030889 SERGIO ESKENAZI
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Em questão de ordem, a 8ª Turma, por unanimidade, acolheu a tese de que os pedidos de
vista feitos por juízes que não mais pertençam ao Tribunal, mesmo desembargadores que
não mais pertençam ao Tribunal, incluídos no acervo do gabinete, caberá ao titular daquele
gabinete a prolação do voto-vista em que se encontra o pedido feito, então, por aquele que
não mais pertença ao Tribunal. Nesse sentido os autos que me vieram sem despacho do
gabinete do Desembargador Novély Vilanova, que o recebeu da Coordenadoria, por ter recebido da Coordenadoria também sem nenhum despacho do gabinete do Desembargador
Marcos Augusto de Sousa, os autos lhes serão retornados para que, então, se promova o
voto-vista na condição, inclusive, de revisor do voto.
ApReeNec
0046123-27.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - RN
PROCUR:
DF00028758 GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 21A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa
oficial e negou provimento à remessa oficial do Município, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0047123-62.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
MUNICIPIO DE PAES LANDIN - PI
PROCUR:
RS00021214 SYLVIO CADEMARTORI NETO E OUTROS(AS)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União e à sua remessa oficial,
deu provimento à apelação do Município e deu parcial provimento à remessa oficial do Município, nos termos do voto da Relatora.

954

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
AI
AGRTE:

0047196-44.2013.4.01.0000 / PA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
EDIMUNDO ALVES CARVALHO - EPP AC INDUSTRIA E COMERCIO
DE MADEIRAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0047597-77.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
GILDACY MAGNO DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0047597-77.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
GILDACY MAGNO DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0047940-73.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ADRIANA ALVES DE ARAUJO ORJI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0048064-27.2010.4.01.0000 / BA (AI 0026961-61.2010.4.01.0000/BA)
AGRTE:
SUPERMEDEIROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ADV:
BA00009398 MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
ADV:
BA00020896 DIEGO COSTA BARBOSA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração como agravo regimental e
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0048796-37.2012.4.01.0000 / DF (Ap 2000.34.00.001885-3/DF)
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
JOSE CARLOS GRACA WAGNER
ADV:
SP00012659 PAULO PHILOMENO BLANC SIMOES
ADV:
SP00109941 THAIS HELENA BLANC SIMOES SAYEGH
ADV:
SP00128774 CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA
ADV:
DF00012814 RIVALDO LOPES
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500955

AI
0048904-66.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
GIOVANDO VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0049022-08.2013.4.01.0000 / DF (AI 0032519-43.2012.4.01.0000/DF)
AGRTE:
CLAUDIA MAYRA DE SOUZA FERREIRA
ADV:
DF00035514 DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.Pedido
de preferência: Jéssica Pigato.
AI
0049022-08.2013.4.01.0000 / DF (AI 0032519-43.2012.4.01.0000/DF)
AGRTE:
CLAUDIA MAYRA DE SOUZA FERREIRA
ADV:
DF00035514 DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.Pedido
de preferência: Jéssica Pigato.
Ap
0049083-53.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
DISTRITO FEDERAL
PROCUR:
DF00029547 ADAMIR DE AMORIM FIEL
APDO:
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA - CFIAE
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0050561-43.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ISABEL CRISTINA SILVA PEREIRA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0050565-80.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
PILAO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
AI
0050572-72.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
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AGRDO:
JOSE ORLANDO VASCONCELOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0050734-84.2010.4.01.3800 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
V M DO BRASIL SA
ADV:
MG00124635 UBIRAJARA LIMA NETO E OUTROS(AS)
APDO:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
RJ00129671 MARIANA BASTOS DE REZENDE E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0050734-84.2010.4.01.3800 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
V M DO BRASIL SA
ADV:
MG00124635 UBIRAJARA LIMA NETO E OUTROS(AS)
APDO:
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADV:
RJ00129671 MARIANA BASTOS DE REZENDE E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - MG
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0050907-13.2011.4.01.3400 / DF (AI 0060849-84.2011.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LEOMAR CENCI
ADV:
DF00033306 NÚCIA MARIA DE OLIVEIRA CENCI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 17A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional e à remessa
de ofício, nos termos do voto do Relator.
AI
0051514-70.2013.4.01.0000 / PA (AI 0032790-23.2010.4.01.0000/PA)
AGRTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADV:
PA00011270 DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração da União, nos
termos do voto do Relator.
ApReeNec
0052155-14.2011.4.01.3400 / DF (AI 0063402-07.2011.4.01.0000/DF)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
FRANCISCO BOTELHO NETO
ADV:
MG00092772 ERICO MARTINS DA SILVA E OUTROS(AS)
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator.
ApReeNec
0053084-42.2013.4.01.9199 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500956

APDO:
AMERICO DA CONCEICAO MENDES
APDO:
AMERICO DA CONCEICAO MENDES
ADV:
MT00010476 RENATA SUYENE PAULI LEITAO
REMTE:
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE VERA - MT
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 02/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
AI
0053830-61.2010.4.01.0000 / BA (AI 0026961-61.2010.4.01.0000/BA)
AGRTE:
MARGARIDA MARIA PEDREIRA E OUTRO(A)
ADV:
BA00009398 MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
ADV:
BA00020896 DIEGO COSTA BARBOSA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto da
Relatora.
AI
0053830-61.2010.4.01.0000 / BA (AI 0026961-61.2010.4.01.0000/BA)
AGRTE:
MARGARIDA MARIA PEDREIRA E OUTRO(A)
ADV:
BA00009398 MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
ADV:
BA00020896 DIEGO COSTA BARBOSA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto da
Relatora.
AI
0053913-77.2010.4.01.0000 / BA (AI 0026961-61.2010.4.01.0000/BA)
AGRTE:
M O LIMA DE ALAGOINHAS E OUTRO(A)
ADV:
BA00009398 MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
ADV:
BA00020896 DIEGO COSTA BARBOSA
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração como agravo regimental,
ao qual deu provimento, nos termos do voto da Relatora.
AI
0054303-42.2013.4.01.0000 / PA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
VILMAR APARECIDO PASQOALI
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
Ap
0055380-37.2013.4.01.9199 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
INDUSTRIA DE FERTILIZANTES TANGARA LTDA
ADV:
MT0003610B JOACIR JOLANDO NEVES E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 02/05/2014, nos termos do voto
da Relatora.
Ap
0056729-82.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
WAWRWYK BEZERRA MENDONCA E CONJUGE
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ADV:
CE00022751 BRUNO ALMEIDA MOTA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido e, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do
voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o acórdão.
Ap
0056947-13.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
NATALIA MARINHO DE SOUSA CATARINO
ADV:
MA00004978 IURI BRAGA MONTEIRO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido e, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o acórdão.
Ap
0056947-13.2013.4.01.3700 / MA
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
NATALIA MARINHO DE SOUSA CATARINO
ADV:
MA00004978 IURI BRAGA MONTEIRO E OUTRO(A)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido e, por maioria, vencida a Relatora, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Novély Vilanova, que lavrará o acórdão.
Ap
0057799-30.2013.4.01.9199 / MA
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
PADARIA E PASTELARIA SANTA INES
APDO:
AMARO GERALDO DE BARROS
APDO:
BRUNO ANTONIO ANDRADE BEZERRA BARROS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 02/05/2014, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0058144-93.2013.4.01.9199 / PI
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
GILBERTO DE BRITO CARVALHO ME
ADV:
PI00002692 ANTONIO MENDES MOURA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, anulou o julgamento realizado em 09/05/2014, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0058775-76.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
MUNICIPIO DE PALHANO
PROCUR:
RS00031623 MARCIO ZIULKOSKI
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 13A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da União e à sua remessa e deu
parcial provimento à remessa oficial do Município, nos termos do voto da Relatora.
ApReeNec
0058797-37.2010.4.01.3400 / DF
APTE:
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE
PROCUR:
RS00021214 SYLVIO CADEMARTORI NETO E OUTROS(AS)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
REMTE:
JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação da União e à sua remessa
oficial, deu provimento à apelação do Município e deu parcial provimento à remessa oficial
do Município, nos termos do voto da Relatora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500957

AI
0060208-96.2011.4.01.0000 / DF
AGRTE:
DAM DISTRIBUIDORA DE ACOS E MANGANES LTDA EPP
ADV:
MG00054198 ALESSANDRO ALBERTO DA SILVA E OUTRO(A)
AGRDO:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da autora, nos termos
do voto do Relator.
AI
0061180-95.2013.4.01.0000 / DF (ApR 2002.01.00.025694-8/DF)
AGRTE:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A E OUTROS(AS)
ADV:
DF00020389 MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES E OUTRO(A)
AGRDO:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/ES
PROCUR:
DF00021207 MURILO GUSTAVO FAGUNDES E OUTROS(AS)
AGRDO:
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA
PROCUR:
MG00077576 LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração com condenação do Conselho embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art.
538, parágrafo único, do CPC, nos termos do voto da Relatora.
AI
0061654-37.2011.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
Ap
0063078-65.2011.4.01.9199 / MG
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
LIVE ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA E OUTROS(AS)
ADV:
MG00104174 CIRINO RAIMUNDO DO NASCIMENTO E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, deu provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto do Relator.
AI
0063390-22.2013.4.01.0000 / MG
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ARMAZEM E MERCEARIA UNIVERSAL LTDA
ADV:
MG00096236 GUSTAVO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO
ADV:
MG00106983 JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ
ADV:
MG00107029 ALEX SOARES DE BARBUDA
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental da Fazenda Nacional, nos
termos do voto do Relator.
AI
0064657-29.2013.4.01.0000 / BA
AGRTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
EDIMUNDO PESSOA COELHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
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ADV:
SP0260447A MARISTELA DA SILVA
ADV:
DF00038968 CARLOS ROBERTO SILVA
ADV:
DF00028606 HENRIETTE GROENWOLD MONTEIRO
ADV:
DF00041145 MARCIA TAVARES DE FREITAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental da Fazenda Nacional, nos
termos do voto do Relator.

Ap
0066711-14.2013.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
ROBSON SCARDUA DA CUNHA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0066711-14.2013.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
ROBSON SCARDUA DA CUNHA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0066785-73.2010.4.01.3800 / MG
APTE:
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG
PROCUR:
MG00107862 VITORIA JACOB E OUTROS(AS)
APDO:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
REC ADES:
UNIAO FEDERAL
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação do Município de Belo Horizonte e ao
recurso adesivo da União Federal, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0068324-08.2012.4.01.9199 / MT
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
EMERSON ADRIANO DE ANDRADE E OUTRO(A)
ADV:
MT0003610B JOACIR JOLANDO NEVES E OUTROS(AS)
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
A Turma, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, nos termos
do voto do Relator.
Ap
0068975-04.2013.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
SANDRA MARIA TELES PRADO
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0074421-85.2013.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
MARILIA GIOVANARDI DE OLIVEIRA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
Ap
0074445-16.2013.4.01.3800 / MG
APTE:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CRO/MG
PROCUR:
MG00079186 RENATO AURELIO FONSECA
APDO:
DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.
AI
0074746-14.2013.4.01.0000 / DF
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADV:
RJ00094953 CLAUDIA SIMONE PRACA PAULA
ADV:
RJ00112211 RENATA PASSOS BERFORD GUARANA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500958

AI
0074746-14.2013.4.01.0000 / DF
AGRTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
AGRDO:
ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADV:
RJ00094953 CLAUDIA SIMONE PRACA PAULA
ADV:
RJ00112211 RENATA PASSOS BERFORD GUARANA
ADV:
SP0260447A MARISTELA DA SILVA
ADV:
DF00038968 CARLOS ROBERTO SILVA
ADV:
DF00028606 HENRIETTE GROENWOLD MONTEIRO
ADV:
DF00041145 MARCIA TAVARES DE FREITAS
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Regimental da Fazenda Nacional, nos
termos do voto do Relator.
Ap
0078436-05.2010.4.01.3800 / MG
APTE:
FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG
PROCUR:
MG00058240 ROBSON CANABRAVA PEREIRA E OUTRO(A)
APTE:
FAZENDA NACIONAL
PROCUR:
PR00014823 CRISTINA LUISA HEDLER
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do voto da Relatora.
AI
0079004-04.2012.4.01.0000 / BA
AGRTE:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
PROCUR:
DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRDO:
FLORENTINO MARTINEZ NETO
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVELY VILANOVA
AGRAVO REGIMENTAL
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental do exequente, nos termos do voto do Relator.
Ap
0089575-51.2010.4.01.3800 / MG
APTE:
FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG
PROCUR:
MG00063291 FLAVIO COUTO BERNARDES E OUTROS(AS)
APTE:
UNIAO FEDERAL
PROCUR:
AL00005348 JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
APDO:
OS MESMOS
RELATOR:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
A Turma, à unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do voto da Relatora.
Encerrou-se a sessão às treze horas e dez minutos, tendo sido julgados 382 processos,
ficando os demais feitos adiados para a próxima sessão.
Brasília, 29 de agosto de 2014.
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
Presidente
JESUS NARVAEZ DA SILVA
Secretário(a)
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: RUI COSTA GONÇALVES
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: ÉRICO DE SOUZA SANTOS
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 01/09/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
CLASSE
REPTE
ADVOGADO
REPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

54925-72.2014.4.01.3400 PROT.:15/08/2014
15605-REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
EM APURACAO
12ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

56258-59.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
CERBINO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS EIRELI 19ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500959
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PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

56296-71.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
AFINIDADE CONSULTORIA E BENEFICIOS LTDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

56297-56.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
COSTA CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:

VARA

56298-41.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS F
: 18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

56300-11.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
LOGGAM LOGISTICA E GESTAO EM ATENDIMENTO MOVEL LTDA
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

56301-93.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
VAREJAO E ACOUGUE BOI DE OURO LTDA-ME
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

56301-93.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
VAREJAO E ACOUGUE BOI DE OURO LTDA-ME
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

56302-78.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
KREMER ENGENHARIA LTDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

56316-62.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
FAUSTO & PERUZO- RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE

: 56913-31.2014.4.01.3400 PROT.:25/08/2014
: 3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
o
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ADVOGADO
EXCDO
VARA

: CRISTINA LUISA HEDLER
: FOCUS DDF NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA
: 18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:

57052-80.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
FUNDACAO GONCALVES LEDO
18ª VARA FEDERAL

VARA

57053-65.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
UNIVEX COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR E PRESENTES
LTDA
: 18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57054-50.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
UNIMIX TECNOLOGIA LTDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57055-35.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
COPERGAS DISTRIBUICAO DE GAS E TRANSPORTES LTDA
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57056-20.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
PRISMA PROMOCOES E PRODUCOES S/C LTDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57056-20.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
PRISMA PROMOCOES E PRODUCOES S/C LTDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:

VARA

57057-05.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
CLINICA ORTODONTICA MAROSO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
(S/A)
: 19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57058-87.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA
18ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500960
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PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57059-72.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
CYCLUS-CLINICA CICLICA DE SAUDE MENTAL LTDA-ME
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57061-42.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
CIR PREMIER - HOSPITAL ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57081-33.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
COMPUTER STAR INFORMATICA LTDA
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57082-18.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
COMUNICACAO OBJETIVA SS LTDA - EPP
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57204-31.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
KLEBER LIMA DE ALMEIDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57204-31.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
KLEBER LIMA DE ALMEIDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57205-16.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
JUAN ADEMIR LOPEZ VARELLA
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57206-98.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
GAUBER MENDES GARAJAU
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57207-83.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
GELSON LUIS SALES DE ANDRADE
18ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57815-81.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
CONDIX ENGENHARIA LTDA - ME
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

58428-04.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
CRUZ E PORTO FISIOTERAPIA LTDA
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57816-66.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
COMERCIAL DE ALIMENTOS VITORIA LTDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

58429-86.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
TORK ENGENHARIA LTDA - ME
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57817-51.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
CONSTRUWIL CONSTRUCOES LTDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57818-36.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
CLINICA CIRURGICA PLANALTO LTDA
19ª VARA FEDERAL

VARA

58430-71.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
HENDERSON & HENDERSON COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
: 18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57819-21.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ANDRE ALVIM DE PAULA RIZZO
AUTO POSTO AVENIDA LTDA ME
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

58431-56.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
LUIS FELIPE BELMONTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57819-21.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ANDRE ALVIM DE PAULA RIZZO
AUTO POSTO AVENIDA LTDA ME
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

58431-56.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
LUIS FELIPE BELMONTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

57820-06.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
LE TOUCHE INSTITUTO DE BELEZA LTDA ME
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

58434-11.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
FERREIRA SANTOS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REPTE
REPDO
VARA

:
:
:
:
:

58054-85.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
15605-REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
SIGILOSO
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

58435-93.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
DRAGON SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

58427-19.2014.4.01.3400 PROT.:26/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
INSTITUTO ODONTOLOGICO DRA. LUCIANA INCERTI LTDA - ME
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

58981-51.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
LAINE MARIA DIAS -ME
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE

: 59476-95.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
: 3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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ADVOGADO
EXCDO
VARA

: CRISTINA LUISA HEDLER
: 3L PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
: 18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 59478-65.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
: 1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
: UNIMED - FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS
MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS
: CAROLINA KUNZLER DE OLIVEIRA MAIA
: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE ANS
: 3ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:

59477-80.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
ESCAL - EMPRESA DE SERVICOS CONTABEIS E AUDITORIA LTDA
19ª VARA FEDERAL

VARA

59498-56.2014.4.01.3400 PROT.:27/06/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
MORAIS ALECRIM ADM CORRETORA DE SEG DE VIDA PLANOS
OD
: 11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

59499-41.2014.4.01.3400 PROT.:27/06/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
VIDRACARIA TOCANTINS LTDA ME
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

59499-41.2014.4.01.3400 PROT.:27/06/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
CRISTINA LUISA HEDLER
VIDRACARIA TOCANTINS LTDA ME
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 59504-63.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
: FRANCINEUDA JOAQUIM AZEVEDO
: DANIEL VASCONCELOS DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: 15ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60225-15.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E OUTROS
UNIAO FEDERAL
9ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60468-56.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
ELZA MARIA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR
MARINA DE M. C. ZARUR
UNIAO FEDERAL
16ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500962

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60473-78.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
PAULO ROBERTO FREIRE SENA
ULISSES BORGES DE RESENDE
UNIAO FEDERAL
6ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60493-69.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
LUIZ FERNANDO SILVA DE MAGALHAES COUTO
JAQUES FERNANDO REOLON
UNIAO FEDERAL
16ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60496-24.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
MAURO HERMES
MAX ROBERT MELO
UNIAO FEDERAL
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60497-09.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
MARIO PEIXOTO DE OLIVEIRA FILHO
MAX ROBERT MELO
UNIAO FEDERAL
5ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60497-09.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
MARIO PEIXOTO DE OLIVEIRA FILHO
MAX ROBERT MELO
UNIAO FEDERAL
5ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60498-91.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
MARIO ANGELO CAHINO
MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA
UNIAO FEDERAL
3ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60499-76.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
GERSON CANDIDO ROCHA FILHO
RODRIGO DA SILVA CASTRO
UNIAO FEDERAL
3ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE

: 60509-23.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
: 1701-AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
: ANTONIO EDSON GUIMARAES FARIAS
: PAULO EDUARDO SAMPAIO MENDONCA
: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS
LTDA E OUTROS
: 7ª VARA FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR

962

: 60512-75.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
: 1701-AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
: EMERSON SOUZA LINS
o
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ADVOGADO
REU
VARA

: PAULO EDUARDO SAMPAIO MENDONCA
: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS
LTDA E OUTROS
: 3ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60521-37.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
MORRO DO CONSELHO PARTICIPACOES LTDA.
PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE
9ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60524-89.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1100-AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
MRS LOGISTICA S/A E OUTROS
SACHA CALMON NAVARRO COELHO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
14ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60526-59.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
UNIAO FEDERAL E OUTROS
6ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO

:
:
:
:

VARA

60527-44.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
THAISE RUBENY DE JESUS SOUZA
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH E
OUTROS
: 20ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO

:
:
:
:

VARA

60527-44.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
THAISE RUBENY DE JESUS SOUZA
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH E
OUTROS
: 20ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60528-29.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60529-14.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO FHE
AMARO BATISTA DO NASCIMENTO
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60530-96.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
JOAO MATHEUS LOURENCO LEAO
18ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60531-81.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
NILSON OLIVEIRA BRITO
18ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500963

963

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60532-66.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
22ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60536-06.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
8000-PROCEDIMENTO SUMÁRIO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
IARA CELIA BATISTA DE CASTRO
ADESCRYN GRAFICA E EDITORA LTDA
4ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60548-20.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1100-AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
BRASCO LOGISTICA OFFSHORE LTDA E OUTROS
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
6ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60548-20.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1100-AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
BRASCO LOGISTICA OFFSHORE LTDA E OUTROS
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
6ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60554-27.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
ADRIANA NASCIMENTO SANTOS CARTAXO
PIERRE TRAMONTINI
UNIAO FEDERAL
13ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60555-12.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
ANISIO AUGUSTO DOS SANTOS
MAX ROBERT MELO
UNIAO FEDERAL
14ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 60556-94.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
: 1701-AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
: GERALDA LOPES DE RESENDE
: FLAVIO JOSE DA ROCHA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS
: 9ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60561-19.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ULISSES BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60564-71.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
PAULO CESAR RIBEIRO DE SOUZA
ULISSES BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
13ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60573-33.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DAMIAO AMORIM DOS SANTOS
12ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60574-18.2014.4.01.3400 PROT.:22/07/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
BOAVENTURA COSTA GUIMARAES
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60574-18.2014.4.01.3400 PROT.:22/07/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
BOAVENTURA COSTA GUIMARAES
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60575-03.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
GERALDO BELCHIOR DE SOUZA E OUTROS
12ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60576-85.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PAULO AMERICO RODRIGUES DE OLIVEIRA
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60577-70.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PAULO PEPE BEZERRA DE ARAUJO
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60578-55.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
IDELFINO MAGANHA
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60579-40.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
ANA LUCIA RODRIGUES SANTANA
ULISSES BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
7ª VARA FEDERAL

60571-63.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
JUSTICA PUBLICA
MARIA LUCIVALDA SANTIAGO DOS REIS
12ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60580-25.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
EDINOLIA DE OLIVEIRA E SOUSA
ULISSES BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
21ª VARA FEDERAL

60572-48.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
WASHINGTON AFONSO RODRIGUES
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60584-62.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DO NASCIMENTO
ULISSES BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
3ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60565-56.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
DJAMIL DE HOLANDA BARBOSA
DANIEL FERNANDES MACHADO
UNIAO FEDERAL
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60566-41.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
MARCELIA SANTOS XAVIER
ULISSES BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
21ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60567-26.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
DEUSILENE RIBEIRO DE CARVALHO
ULISSES BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
4ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60567-26.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
DEUSILENE RIBEIRO DE CARVALHO
ULISSES BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
4ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60568-11.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS
ULISSES BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
16ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60569-93.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
JEAN MARCELO ARAUJO MAIA
12ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60570-78.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
WALTER DO CARMO BARLETTA
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500964
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

VARA

60591-54.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
MARIA GENI DRUMOND PERDIGAO
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
: 21ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

VARA

60591-54.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
MARIA GENI DRUMOND PERDIGAO
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
: 21ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

VARA

60592-39.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
ROBERTO ALVES MONTEIRO
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
: 22ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

60595-91.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
MARIO DE MEDEIROS CARDOSO
MAXIMIANO JOSE CORREIA MACIEL NETO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CFM E OUTROS
3ª VARA FEDERAL

VARA

60596-76.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
VICTOR RODRIGO PACHECO BERNARDO
NORMA MURAD ALBUQUERQUE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
- INEP
: 9ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

60597-61.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
BANCO DO BRASIL S.A
ERIKA C. FRAGETI SANTORO
OUVIDOR-GERAL DA UNIAO
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60599-31.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1100-AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
SAGEMCOM BRASIL COMUNICACOES LTDA E OUTROS
LAWRENCE TANCREDO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
17ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60602-83.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
VANESSA DE SOUZA NERY
MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 60606-23.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
: 1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
: JOAO BATISTA ALVES JOVINIANO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500965

ADVOGADO
REU
VARA

: ALEXANDRE BENEVIDES CABRAL
: UNIAO FEDERAL
: 22ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60606-23.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
JOAO BATISTA ALVES JOVINIANO
ALEXANDRE BENEVIDES CABRAL
UNIAO FEDERAL
22ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60607-08.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
HUGO LEONARDO LEITE DE SOUZA E OUTROS
12ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60613-15.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
NORMA CENTENO RODRIGUES
FRANCIS RAFAEL BECK
PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA - CFMV
: 7ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60614-97.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
MURILO SERGIO GOMES DA SILVA
RUDI MEIRA CASSEL
COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DA SUBSECRETARIA
DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO MDA E OUTROS
: 22ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60620-07.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
LUZIA LOURENA RIBEIRO DE CARVALHO
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH E OUTROS
: 14ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60627-96.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA
JOAO JUVENCO GOMES DE SOUSA
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO
DISTRITO FEDERAL
: 14ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU

:
:
:
:

VARA

965

60619-22.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
ANGELA PEREIRA BARROS
PAULO DANTON CRESTANI
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES
17ª VARA FEDERAL

60629-66.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
MICHELINE MENDONCA NEIVA
CENTRO DE SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA - CESPE UNB E OUTROS
: 8ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

60635-73.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
MARIA DO CARMO DE LIMA
JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA
DIRETOR-GERAL DA DIRETORIA DOS RECURSOS HUMANOS DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
: 22ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

60636-58.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
LEANDRO DA SILVA MAIA
VANIA LENIR SILVA WANDERLEY
COORDENADORA DE GESTAO DE CARREIRAS/EBC E OUTROS
5ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60639-13.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
DANIEL AISHIN NISHIMURA
VICTOR RODRIGUES SETTANNI
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
16ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60719-74.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
ANDREIA MARIA DE LIMA
CLAUDIA MARIA COSTA DANTAS
PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH E OUTROS
: 13ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

60720-59.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
VALDECI BATISTA CAIXETA
PEDRO FERREIRA MARQUES JUNIOR
PRESIDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

60723-14.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
FERRAGENS CENTRAL LTDA ME
ANTONIO DA LUZ COELHO
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASILIA
6ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

60725-81.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
ROSEMEIRE LOPES DE LOBO FERREIRA
FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL
PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO E OUTROS
9ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60726-66.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
EVERSON SANTOS SALES
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS
PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH E OUTROS
: 17ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE

: 60726-66.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
: EVERSON SANTOS SALES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500966

VARA

: ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS
: PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH E OUTROS
: 17ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA
PROCESSO
CLASSE

966

60727-51.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
FERRAGENS ASA SUL LTDA ME
ANTONIO DA LUZ COELHO
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASILIA DF
14ª VARA FEDERAL

60729-21.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
ROSEMARY SILVA ARAUJO SANTOS
MAURY DE PAULA SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
: 8ª VARA FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 60730-06.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
: MARIA HELENA DE VASCONCELOS FILHA E OUTROS
: ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: 17ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO
VARA

:
:
:
:
:

60732-73.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
15205-AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
JUSTICA PUBLICA
ILTON DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO
VARA

:
:
:
:
:

60733-58.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
15205-AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
JUSTICA PUBLICA
ALEX PEREIRA MOTA FREIRE E OUTROS
12ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60734-43.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
THIAGO GASPAR DE OLIVEIRA E OUTROS
VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA
UNIAO FEDERAL
7ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA
PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA
PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

60737-95.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
EM APURACAO
12ª VARA FEDERAL
60738-80.2014.4.01.3400 PROT.:07/09/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
CCN- CONSTRUCAO CIVIL DO NORDESTE LTDA
BANCO RURAL SA
14ª VARA FEDERAL
60738-80.2014.4.01.3400 PROT.:07/09/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
CCN- CONSTRUCAO CIVIL DO NORDESTE LTDA
BANCO RURAL SA
14ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60740-50.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ALDENOR CUNHA REBOUCAS E OUTROS
7ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

60741-35.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
GILBERTO ANDRADE JUNIOR
COORDENADOR GERAL DA COSIT
5ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO

:
:
:
:

VARA

60756-04.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
ELISAMA DE OLIVEIRA MACEDO
COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL
SUPERIOR - CAPES E OUTROS
: 5ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60742-20.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
ALTAIR DE JESUS LOURENCO
FRANCIS CAMPOS BORDAS
UNIAO FEDERAL
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO

:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60743-05.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
LYNX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
ALUISIO C. GUEDES PINTO
COORDENADOR GERAL DE CONTOLE DE SEGURANCA PRIVADA
DO DEPATARMENTO DE POLICIA FEDERAL
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

60744-87.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IURY ANDREONE PENA SOUZA
THALES TADEU CAVALCANTI SOARES
PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA OAB
13ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60745-72.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1100-AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
CMC BRAZIL COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA
LUAN MORA FERREIRA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
7ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60746-57.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
ANTONIO ALVES DA SILVA
HUGO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
15ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60746-57.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
ANTONIO ALVES DA SILVA
HUGO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
15ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
VARA

:
:
:
:
:

60752-64.2014.4.01.3400 PROT.:07/09/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
ANA JULIA SANTOS DE CASTILHO
UNIAO FEDERAL E OUTROS
21ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500967

967

60753-49.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
MANOEL MISSIAS VIEIRA E OUTROS
21ª VARA FEDERAL

VARA

60757-86.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
ELISAMA DE OLIVEIRA MACEDO
COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL
SUPERIOR - CAPES E OUTROS
: 13ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60760-41.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
COLORCON DO BRASIL LTDA.
PAULO MARCOS RODRIGUES BRANCHER
DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA ANVISA
: 13ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60762-11.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
ERONIDES SEVERINO CLEMENTE
HUGO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
4ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60763-93.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
DOUGLAS RAMOS ZACARIAS
FERNANDO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
14ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60764-78.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
ANTONIO PEDRO DA ROCHA
FERNANDO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
13ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60764-78.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
ANTONIO PEDRO DA ROCHA
FERNANDO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
13ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60765-63.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
EDILSON JOVINO DE ARAUJO
DANIEL BORGES NAVARRO
UNIAO FEDERAL E OUTROS
22ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60766-48.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
LUIZ CARLOS GARCIA SOBRAL
HUGO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
9ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60769-03.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
LUIZ GONZAGA DA COSTA
HUGO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
6ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60776-92.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
MIGUEL ARCHANJO DOS SANTOS
HUGO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
16ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60777-77.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1209-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
ANTONIO JOAO BATISTELA
HUGO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

61245-41.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
EM APURACAO
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

2778-69.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
UNIAO FEDERAL
RODRIGO ZUIM DE CARVALHO
ELIANA TRAVERSO CALEGARI E OUTROS
14ª VARA FEDERAL
I-DISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

2778-69.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
UNIAO FEDERAL
RODRIGO ZUIM DE CARVALHO
ELIANA TRAVERSO CALEGARI E OUTROS
14ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

35848-77.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
11500-EMBARGOS DE TERCEIROS
LUIZA HELENA LINO GUIMARAES LADEIRA ROCHA E OUTROS
FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE PINHO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
19ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE

: 4708-25.2014.4.01.3400 PROT.:07/07/2014
: 11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
: UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500968

ADVOGADO
EMBDO
VARA

: LUIZA TIMOTEO DE OLIVEIRA SOUZA
: HERMINIO MENEZES E OUTROS
: 21ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

4806-10.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
4102-CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
SUNDECK PARTICIPACOES LTDA
CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S A ELETROBRAS
17ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

50072-20.2014.4.01.3400 PROT.:21/08/2014
11101-EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ESPOLIO DE RUBENS CARVALHO DE OLIVEIRA E OUTROS
JOSE LUIZ S. PEIXOTO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
11ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

54423-36.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
IVO EVANGELISTA DE AVILA
ALIPIO FELIPE SERRA PAGOTTO E OUTROS
9ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

56053-30.2014.4.01.3400 PROT.:22/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
JORGE SILVA DIAS
JULIO CESAR BORGES DE RESENDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

59497-71.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
ROGER DE CASTRO RODER
JOSE ODECIO DE CAMARGO JR
DIRETOR DE GESTAO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL E OUTROS
: 8ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60011-24.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
MONICA DE SOUZA DANTAS
SERGIO AUGUSTO GARBELOTTO
PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH E OUTROS
: 13ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
EXQTE

: 60054-58.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
: 4101-CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA
SOCIAL - SINPROPREV E OUTROS
: CRISTIANE BARROS DE SOUZA
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: 4ª VARA FEDERAL

ADVOGADO
EXCDO
VARA

968

60024-23.2014.4.01.3400 PROT.:28/07/2014
1100-AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
CATIVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS
JOAO JOAQUIM MARTINELLI
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
22ª VARA FEDERAL

o
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PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA
PROCESSO
CLASSE
EXQTE

: 60055-43.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
: 4101-CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA
SOCIAL - SINPROPREV E OUTROS
: CRISTIANE BARROS DE SOUZA
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: 4ª VARA FEDERAL

ADVOGADO
EXCDO
VARA

: 60056-28.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
: 4101-CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA
SOCIAL - SINPROPREV E OUTROS
: CRISTIANE BARROS DE SOUZA
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: 4ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60088-33.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
ESCOLA POLITECNICA DO NOROESTE LTDA - ME
JOSE CARLOS MENEGATTI
MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA -MEC E OUTROS
3ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60090-03.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
1300-AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
DOUGLAS MACHADO MACEDO
LEONARDO GAMA DA SILVA
UNIAO FEDERAL E OUTROS
8ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:
:
:
:
:

VARA

60095-25.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
9200-CAUTELAR INOMINADA
RODRIGO LOPES DE MATOS SILVA
ROBERTO BARRETO DE ALMEIDA
DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL
: 17ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:
:
:
:
:

VARA

60095-25.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
9200-CAUTELAR INOMINADA
RODRIGO LOPES DE MATOS SILVA
ROBERTO BARRETO DE ALMEIDA
DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL
: 17ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60208-76.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
JOAO DACIO ROLIM
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA ANEEL
15ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO
VARA

:
:
:
:
:
:

60218-23.2014.4.01.3400 PROT.:28/08/2014
9200-CAUTELAR INOMINADA
GABRIEL GIOVANEY CARDOSO CARVALHO
TATIANA AFONSO CRUVINEL DO PRADO
UNIAO FEDERAL E OUTROS
4ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE

: 60233-89.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
: 9200-CAUTELAR INOMINADA
: TEAM WORK URUPES INDUSTRIA, COMERCIO E CONFECCOES LTDA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500969

ADVOGADO
REQDO
VARA

: MIGUEL CALMON MARATA
: UNIAO FEDERAL
: 6ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

60533-51.2014.4.01.3400 PROT.:29/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
ANA LUCIA SILVA DE RITTER MARQUES
DANIELA NOVAES SOUZA LIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE PROJECAO - FABRO
: 17ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ACSDO
VARA

:
:
:
:
:

60736-13.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
15208-PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO
JUSTICA PUBLICA
EM APURACAO
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

61248-93.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
EM APURACAO
10ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

:

7271-89.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ROSANA RIBEIRO JACOME
FRANCISCO DE AZEVEDO SOARES E OUTROS
13ª VARA FEDERAL
II-REDISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
29666-84.2014.4.01.3300 PROT.:01/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
JOAO VICTOR BARRETO MENDONCA
LEANDRO NEVES DE SOUZA
PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
21ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

60735-28.2014.4.01.3400 PROT.:01/09/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
MARTA PIMENTEL DE SOUSA
MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA
EMBAIXADA DA SUECIA E OUTROS
14ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

20923-76.2014.4.01.3400 PROT.:20/03/2014
7200-AÇÃO POPULAR
CELINA LEAO HIZIM FERREIRA
MARCIO ROGERIO ALMEIDA ARAUJO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO BID E OUTROS
8ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

969

53445-59.2014.4.01.3400 PROT.:14/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
RAIMUNDA DAS GRACAS M MARTINS
FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ
SECRETARIO-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
: 21ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE
ADVOGADO
RECLAMADO
VARA
PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE
ADVOGADO
RECLAMADO
VARA
PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE
ADVOGADO
RECLAMADO
VARA
PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE
ADVOGADO
RECLAMADO
VARA
PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE
ADVOGADO
RECLAMADO
VARA
PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE
ADVOGADO
RECLAMADO
VARA
PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE
ADVOGADO
RECLAMADO
VARA
PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE
ADVOGADO
RECLAMADO
VARA

: 59077-66.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/1225
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
: AERCIO BACELLAR DA SILVA
: NUCLEO DE CONCILIACAO
: 59078-51.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/1225
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
: AFONSO EUCLIDES DE OLIVA COELHO
: NUCLEO DE CONCILIACAO

PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE
ADVOGADO
RECLAMADO
VARA
PROCESSO
CLASSE
RECLAMANTE

: 59093-20.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/1222
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
RECLAMADO
: ALVARO AUGUSTO ALVES JUNIOR
VARA
: NUCLEO DE CONCILIACAO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 141
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 23
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 2
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 177
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0

: 59087-13.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
: ANA LUIZA MODESTO COSTA
: NUCLEO DE CONCILIACAO
: 59088-95.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
: ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA
: NUCLEO DE CONCILIACAO
: 59088-95.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
: ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA
: NUCLEO DE CONCILIACAO

1ª VARA FEDERAL

: 59089-80.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
: ANA FLAVIA CATUNDA MARTINS
: NUCLEO DE CONCILIACAO

Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DRA. SOLANGE SALGADO DA SILVA RAMOS DE VASCONCELOS
: DR. TIAGO BORRÉ
: SIMONE HAMMES AGNES
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SOLANGE SALGADO DA SILVA RAMOS DE VASCONCELOS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 638-33.2012.4.01.3400
638-33.2012.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
ADVOGADO
: SP00163607 - GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI
ADVOGADO
: DF00001640 - SAMIR NACIM FRANCISCO
RÉU
: RENATAKELLE PASSOS DE QUEIROZ
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Defiro o pedido formulado pela CEF de citação da ré por edital.
Prazo: 20 (vinte) dias.
2. Intime-se a CEF para, nos termos do art. 232 do CPC, proceder à
publicação do edital - duas vezes em jornal local.

: 59090-65.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
: ANA CRISTINA RODRIGUES MALTEZ
: NUCLEO DE CONCILIACAO
: 59091-50.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
: ANA CELIA BARBOSA BARRETO
: NUCLEO DE CONCILIACAO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500970

: 59092-35.2014.4.01.3400 PROT.:27/08/2014
: 5218-RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
: RAQUEL FONSECA DA COSTA
: ANDREA CORREIA LEAL DE MELO
: NUCLEO DE CONCILIACAO

970

o
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Numeração única: 42504-55.2011.4.01.3400
42504-55.2011.4.01.3400 MONITORIA

Numeração única: 7374-38.2010.4.01.3400
7374-38.2010.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
RÉU
: ERICK AUGUSTO VIEGAS SERRA

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...expeça-se edital para citação da parte ré. Prazo: 20 (vinte) dias.
Após, intime-se a CEF para, nos termos do art. 232 do CPC, proceder à
publicação do edital - duas vezes em jornal local.
Numeração única: 56617-14.2011.4.01.3400
56617-14.2011.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00013158 - ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI
ADVOGADO
: SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
ADVOGADO
: SP00163607 - GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI
ADVOGADO
: DF00005778 - REGINA MARIA DE FREITAS CASTRO
RÉU
: EDILENE TEIXEIRA DE SOUZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
SP00163607 - GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI
JURANDYR SILVA DOS SANTOS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
intime-se a CEF para requerer o de direito.
Numeração única: 22052-58.2010.4.01.3400
22052-58.2010.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
De outra parte, defiro o pedido de citação da ré EDILENE
TEIXEIRA DE SOUZA por edital, vez que resta desconhecido seu endereço e
que, compulsando-se os autos, verifica-se que a CEF, por inúmeras vezes,
diligenciou no sentido de localizar a ré acima mencionada. Prazo: 20
(vinte) dias.
Para tanto, intime-se a CEF para retirar o Edital de citação
para fins do art. 232, inciso III, do CPC, tendo ciência que o edital será
publicado em órgão oficial na data de divulgação desta determinação.
Retifique-se a autuação para que conste o nome dos
advogados declinados à fl. 75.
Numeração única: 33361-76.2010.4.01.3400
33361-76.2010.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00018655 - ANA CRISTINA AOIAMA
ADVOGADO
: SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
ADVOGADO
: SP00163607 - GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI
RÉU
: ANTESSON SANTOS MALAQUIAS

:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00018655 - ANA CRISTINA AOIAMA
SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
SP00163607 - GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI
MARIA REGISLANIA FERNANDES FELIX

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Promova a CEF, no prazo de 10 (dez) dias, o regular
andamento do feito, a fim de ser procedida a citação da ré MARIA
REGISLANIA FERNANDES FELIX, sob pena de extinção do processo
sem julgamento de mérito (art. 267, III do CPC).
Numeração única: 33142-58.2013.4.01.3400
33142-58.2013.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00030960 - ALEXANDER DA SILVA MORAES
SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
NILSA DA COSTA MARTINS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Dê-se vista à CEF para requerer o que de direito.
Sem manifestação, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
dê-se vista à CEF.
Numeração única: 44886-16.2014.4.01.3400
44886-16.2014.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF0001640A - SAMIR NACIM FRANCISCO
RÉU
: FABIO RODRIGUES PEREIRA

Atos do Exmo.

: DR. TIAGO BORRÉ
AUTOS COM DESPACHO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 64099-13.2011.4.01.3400
64099-13.2011.4.01.3400 MONITORIA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Manifeste-se a CEF, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da
certidão proferida à fl. 35.
Numeração única: 36150-09.2014.4.01.3400
36150-09.2014.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00034116 - JOÃO CARDOSO DA SILVA
RÉU
: GABRIEL IGOR DA SILVA

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
DF00001640 - SAMIR NACIM FRANCISCO
IRENILDO EVANGELISTA DE SOUSA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Promova a CEF, no prazo de 05 (cinco) dias, a citação do réu
IRENILDO EVANGELISTA DE SOUZA, sob pena de extinção do processo
sem julgamento de mérito (art. 267, III do CPC).

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Dê-se vista à CEF sobre os Embargos à Monitória de fls.28/38.
Prazo: 15(quinze) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500971

:
:
:
:
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2ª VARA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. CAIO CASTAGINE MARINHO
: JANILSON PINHEIRO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 37166-81.2003.4.01.3400
2003.34.00.037205-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

: DR. CAIO CASTAGINE MARINHO

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 60597-61.2014.4.01.3400
60597-61.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:

: DR. CAIO CASTAGINE MARINHO
: JANILSON PINHEIRO

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
PROCUR
OUTROS

BANCO DO BRASIL S.A
SP00128776 - ERIKA C. FRAGETI SANTORO
SP00213087 - MARCIA APARECIDA FADIGATTI CALAREZI
OUVIDOR-GERAL DA UNIAO

ADVOGADO
PROCUR

:
:
:
:
:
:

CONSTRUTORA TRATEX S/A
DF00000288 - ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS
DF0001503A - CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
- DOURIVAL GARCIA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
: DF00026225 - GUILHERME CARDOSO LEITE
: - DOURIVAL GARCIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da
decisão proferida pelo Ouvidor da CGU, no dia 21.08.2014, referente ao Processo nº
99901.000267/2014-14, até decisão final neste mandamus.
Numeração única: 52531-92.2014.4.01.3400
52531-92.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes do teor da (s) requisição (ões) de pagamento expedida (s) nestes autos.

IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

Atos do Exmo.

Juiz Substit.
Dir. Secret.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

: ANA JUDITH DE ALMEIDA SOUZA
: BA00022422 - LEONARDO DE CASTRO DUNHAM
: PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH

IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: GERALDO ROMULO DUARTE
: MG00123881 - LEONARDO GURGEL MACHADO
: PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
IMPDO

: CLIMERIO DA SILVA ALEXANDRINO DE ALENCAR
: DF00009346 - LUIZ SERGIO GOUVEA PEREIRA
: CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - SOBRADINHO/BRAILIA-DF

IMPDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade
impetrada que proceda à inclusão das informações referente ao período de 30/11/1994
a 22/11/1999 relativo ao contrato de trabalho do impetrante com a empresa SERSAN Sociedade de Terraplanagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda. no CNIS, conforme
provimento dado no recurso administrativo pela 26ª Junta de Recursos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500972

: CARLOS ELI COELHO
: MG00105899 - LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF
: PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL INTERMINISTERIAL CEI MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação da União Federal no efeito devolutivo.
Vista ao impetrante para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 59511-55.2014.4.01.3400
59511-55.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ausente, portanto, qualquer risco de dano irreparável ou de difícil
reparação pelo aguardo do provimento final, INDEFIRO A LIMINAR.
Numeração única: 48867-53.2014.4.01.3400
48867-53.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: DR. CAIO CASTAGINE MARINHO

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 17498-75.2013.4.01.3400
17498-75.2013.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Numeração única: 52634-02.2014.4.01.3400
52634-02.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: DR. CAIO CASTAGINE MARINHO
: JANILSON PINHEIRO

:
:
:
:

ELIS REGINA DA SILVA GOMES
CE00023060 - MARCOS ANTONIO MAIA MONTEIRO FILHO
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
CESPE/UNB CENTRO DE SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS
DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA
: SECRETARIO EXECUTIVO SUBSTITUTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a Impetrante para emendar a inicial, sob pena de extinção,
adequando-a aos termos estabelecidos no art. 6º da Lei 12.016/091, uma vez que o
Ministério do Trabalho e Emprego e o CESPE/UNB não possuem personalidade jurídica
para figurarem no polo passivo da ação.
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Numeração única: 43173-06.2014.4.01.3400
43173-06.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARCELO MONTEIRO SOARES
ADVOGADO
: DF00008849 - GILBERTO GARCIA GOMES
IMPDO
: COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTERIO DA JUSTICA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com base no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil1.
Juiz Substit.
: DR. CAIO CASTAGINE MARINHO
Dir. Secret.
: JANILSON PINHEIRO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 50970-67.2013.4.01.3400
50970-67.2013.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LIGIA BARBOSA BARACHO MACAROUN
ADVOGADO
: MG00144831 - DIEGO DE ARAUJO LIMA
ADVOGADO
: MG00144830 - HUGO CESAR MONTEIRO DE MOURA ESTEVES
ADVOGADO
: MG00146183 - JOAO LUCAS CAVALCANTI LEMBI
IMPDO
: PRESIDENTE DA COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO - CNPQ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação do CNPq no efeito devolutivo.
Vista à impetrante para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Numeração única: 80595-49.2013.4.01.3400
80595-49.2013.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: DF0001640A - SAMIR NACIM FRANCISCO
: PAUL MACCARTNEY GOMES FERREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que a parte autora não comprovou que promoveu
diligências para localização do réu, indefiro o pedido requerido.
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. CAIO CASTAGINE MARINHO
: JANILSON PINHEIRO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 56017-85.2014.4.01.3400
56017-85.2014.4.01.3400 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
ADVOGADO
REQDO

: ESPOLIO DE VASCO DE SOUZA
: DF00029602 - LUIZ GUSTAVO MOREIRA DE MELLO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante das peculiaridades do caso concreto, a prudência determina a suspensão dos
efeitos da adjudicação do imóvel em comento diante da necessidade de se buscar a conciliação entre as partes envolvidas. Registro, contudo, que reanalisarei a manutenção da
liminar ora concedida caso a tentativa de conciliação venha a ser infrutífera.
Desta feita, designo Audiência de Conciliação para o dia 08 de outubro de 2014, às 15
horas.
Intimem-se as partes, determinando a cada uma delas que traga as planilhas atualizadas do
valor que entendem devido.
Intime-se, ainda, a arrematante EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, para estar
presente na referida Audiência de Conciliação.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos efeitos da adjudicação
do imóvel até a Audiência de Conciliação.
Juiz Substit.
Dir. Secret.

3ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS
: GABRIELA TORRES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. LUCIANA RAQUEL TOLENTINO DE MOURA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 54537-72.2014.4.01.3400
54537-72.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: JOAO LUCIO DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela...
Numeração única: 57407-90.2014.4.01.3400
57407-90.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: IMARA ROSANA JACINTO DA SILVA
ADVOGADO
: DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
ADVOGADO
: SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela...

: DR. CAIO CASTAGINE MARINHO
: JANILSON PINHEIRO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. CAIO CASTAGINE MARINHO

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2005-83.2013.4.01.4103
2005-83.2013.4.01.4103 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO
IMPDO
IMPDO

:
:
:
:

VIVIANI GOMES BENTEO LUIZ
PR00034913 - FABIO MOURA DE VICENTE
RO00004940 - MARCEL DOS REIS FERNANDES
DIRETOR DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE DO MS
: COORDENADOR DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
: SECRETARIO DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA
SAUDE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500973
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Numeração única: 59503-78.2014.4.01.3400
59503-78.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ISABELA HELENA CARNEIRO DE BARROS
ADVOGADO
: DF0011443E - ISABELA HELENA CARNEIRO DE BARROS
ADVOGADO
: DF00039965 - PEDRO PAULO ALBUQUERQUE
REU
: BANCA JULGADORA DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA - UNICEUB
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela...
Numeração única: 60595-91.2014.4.01.3400
60595-91.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIO DE MEDEIROS CARDOSO
ADVOGADO
: PE00029555 - MAXIMIANO JOSE CORREIA MACIEL NETO
REU
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CFM
REU
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CREMEPE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela...
Numeração única: 54464-03.2014.4.01.3400
54464-03.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: FERNANDA BOTELHO DE ARRUDA
ADVOGADO
: DF00034724 - TAYANNA CHAVES VIANNA RESENDE
REU
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO DE SELECAO
E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CESPE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... declino a competência do julgamento do feito para uma das varas da Justiça do DF e
Territórios...
Numeração única: 57027-67.2014.4.01.3400
57027-67.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ALEX SANDRO ALVES MOTA E OUTRO
ADVOGADO
: DF00020954 - DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO
REU
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DO DISTRITO FEDERAL CREF DF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... intime-se a parte autora para emendar a petição inicial...
Numeração única: 54716-06.2014.4.01.3400
54716-06.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CAIO MARQUES ATIQUE SANTOS
ADVOGADO
: DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
ADVOGADO
: SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... defiro a antecipação dos efeitos da tutela...
Numeração única: 19694-96.2005.4.01.3400
2005.34.00.019732-1 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: DEMETRIO GOMES DE BEZERRA
AUTOR
: DEMETRIO GOMES DE BEZERRA
PERITO
: CESAR OLIVEIRA LOBO
ADVOGADO
: DF00008549 - HEBERT DA SILVA TAVARES
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00010668 - WILSON DE SOUZA MALCHER
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... defiro o pedido...
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500974

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS
: GABRIELA TORRES

Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. LUCIANA RAQUEL TOLENTINO DE MOURA

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 51809-58.2014.4.01.3400
51809-58.2014.4.01.3400 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: NAC AGRICOLA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: SP00246222 - ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANCA
ADVOGADO
: SP00143250 - RICARDO OLIVEIRA GODOI
REQDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito...
Numeração única: 54490-98.2014.4.01.3400
54490-98.2014.4.01.3400 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: FRANCISCO EDUARDO DE BARROS DE SOUSA
ADVOGADO
: DF00032147 - RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO
ADVOGADO
: DF00034718 - RODRIGO CAMARGO BARBOSA
REQDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito...
Numeração única: 57333-36.2014.4.01.3400
57333-36.2014.4.01.3400 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: NOBRELEI - EXTRACAO DE MADEIRAS FLORESTAIS SUSTENTAVEIS LTDA-ME
ADVOGADO
: MG00029099 - MAURILIO TAVORA
REQDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito...
Juiz Titular
: DR. PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS
Dir. Secret.
: GABRIELA TORRES
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 13657-58.2002.4.01.3400
2002.34.00.013684-4 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: DF00014078 - ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO
EMBDO
: JOSE CUSTODIO DA SILVA
EMBDO
: MESSIAS DE ALMEIDA MELO
EMBDO
: MARCIO MANTOVANINI HERNANDES
EMBDO
: MARIA MARLENE SANTOS WANDERLEY
EMBDO
: CELIO ANTONIO VIEIRA DE AQUINO
EMBDO
: DILNEI DOS SANTOS
EMBDO
: HELIO KOHYOSI
EMBDO
: IVO LUTKE
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EMBDO
: JODE CARLOS TONIOTI
EMBDO
: PHILEMON RODRIGUES
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 22729-69.2002.4.01.3400
2002.34.00.022784-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MANOEL ALVES DA SILVA E OUTROS
EXQTE
: MANOEL ALVES DA SILVA E OUTROS
EXQTE
: MAURO JOSE MONTEIRO E OUTROS
ADVOGADO
: SP00030200 - LUIZ EDUARDO LEME LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: DF00012189 - SARA LUZIA BARBOSA DE AMORIM FLORENCIO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE MORAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 45623-05.2003.4.01.3400
2003.34.00.091255-7 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
EMBDO
: ANTONIO CARLOS GONCALVES
EMBDO
: ROBERVAL INACIO DE OLIVEIRA
EMBDO
: AGOSTINHO FERREIRA DO NASCIMENTO
EMBDO
: ANTONIO GRAMOZA VILARINHO FILHO
EMBDO
: FRANCISCO EDINALDO PINTO MOUSINHO
EMBDO
: ORLANDO RUBEN DE CASTRO
EMBDO
: JOSE CARLOS DAMASCENO MONTEIRO
EMBDO
: WANDERLEY CUNHA MELO
EMBDO
: FIRMINO DE OLIVEIRA LIMA
EMBDO
: JEAN CARLO MELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AL00000490 - GEORGE SARMENTO LINS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 32130-24.2004.4.01.3400
2004.34.00.041215-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: GRANVILLE ALVES BASTOS E OUTROS
ADVOGADO
: DF0001188A - ELBES MENDONCA DE ABREU
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 41346-09.2004.4.01.3400
2004.34.00.092413-7 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - EMANUEL DIAS CARDOSO
EMBDO
: FABIO DE LORENZO
EMBDO
: ANDRE LUIZ FERREIRA
EMBDO
: AUREO SILVEIRA DA SILVEIRA
EMBDO
: CESAR AUGUSTO KLAFKE
EMBDO
: CLERO ITAMAR GIROTTO
EMBDO
: DIONEI ALAN DE OLIVEIRA BRABOS
EMBDO
: EDGAR ANTONIO HELM
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500975

EMBDO
: ENIO PEDRINHO WEIAND
EMBDO
: EUSTORGIO AUGUSTO DE MIRANDA
EMBDO
: FLAVIO SERGO WIESER
EMBDO
: GERMANO ITACYER PARENZA
ADVOGADO
: DF00012284 - FERNANDO FREIRE DIAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos
tadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 18214-78.2008.4.01.3400
2008.34.00.018290-1 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: MARIA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA
EMBDO
: EDUARDO DE ARAUJO FERREIRA
EMBDO
: CARLA DE ARAUJO FERREIRA
EMBDO
: ADRIANA DE ARAUJO FERREIRA CARDOSO CORDEIRO
EMBDO
: ANDREA DE ARAUJO FERREIRA
ADVOGADO
: DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos
tadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 34273-44.2008.4.01.3400
2008.34.00.034481-0 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RÉU
: JULIETA PINTO DOS SANTOS
RÉU
: ALISSON PESSOA DE MENEZES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos
tadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 14702-82.2011.4.01.3400
14702-82.2011.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL(AGU)
EMBDO
: NELLY OTTONI SOARES
EMBDO
: SILVANA SANTA CRUZ PORDEUS
EMBDO
: ARISTOTELINA GAZIO DA FONSECA COSTA
EMBDO
: LILIAN DIAS DE ALMEIDA CAMPOS
EMBDO
: LUISA PRATES LUPI
EMBDO
: MARIA JOSE DA CONCEICAO DE BERREDO
EMBDO
: MERCIA CALDAS CARVALHAES
EMBDO
: NAIR HECKMANN NAZARIO
EMBDO
: NILCE DA SILVA LAVOR
EMBDO
: NORA SCHAURICH BESKOW
EMBDO
: OLIVIA KATHARINA KANN DE SEIXAS
EMBDO
: ONDINA SIGILIAO TRAVESSA
EMBDO
: OTACILIA MARIA DE FRANCA BARRETO
EMBDO
: RISOLETA FERREIRA DA SILVA
EMBDO
: SILENE DE FATIMA CLAUDIO
EMBDO
: SINEA SAID DE MENEZES
EMBDO
: TELMA CRISTINA LAGE DA SILVA
EMBDO
: VALFRIDA MARIA ANDRADE MONTEIRO
EMBDO
: VILMA CALDAS CARVALHAES
EMBDO
: YVETTE GEHLEN DE SOUZA BRITO
ADVOGADO
: RS00034508 - AMARILDO MACIEL MARTINS
ADVOGADO
: RS00033779 - FELIPE NERI D DA SILVEIRA
ADVOGADO
: DF00020117 - RUI FERNANDO HUBNER
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos
tadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
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Numeração única: 34960-16.2011.4.01.3400
34960-16.2011.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL (AGU)
EMBDO
: MUCIO DE VASCONCELLOS
EMBDO
: WILMA MENDES PEREIRA
EMBDO
: YARA MARTINS BONEL RIBAS
EMBDO
: YVONNE LINHARES
EMBDO
: ZAIRA TOFETTI CAMPANELLA
EMBDO
: ANNA ARLETE SILVA CIDRAL
ADVOGADO
: DF00028404 - CAMILLA LOUISE GALDINO CANDIDO
ADVOGADO
: DF0002194A - FELIPE NERI DRESCH DA SILVEIRA
ADVOGADO
: DF00020117 - RUI FERNANDO HUBNER
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos
tadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 53905-51.2011.4.01.3400
53905-51.2011.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: ORLANDO MIETTO
EMBDO
: ANA LUIZA CELLES SILVA
EMBDO
: HAYDEE SILVA MORAES
EMBDO
: ROSA MARIA MIOZZO NASCIMENTO PINTO
EMBDO
: BENITO EUCLIDES DE MOURA CAMPOS
EMBDO
: BERNADETE DO NASCIMENTO MOURA CAMPOS PADOAN
EMBDO
: CELINA MOURA CAMPOS PIAO
EMBDO
: DECIO PEREIRA DE MOURA CAMPOS
EMBDO
: MARIA APARECIDA DE MOURA CAMPOS FIGUEIRA
ADVOGADO
: DF00020117 - RUI FERNANDO HUBNER
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos
tadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 3548-29.1995.4.01.3400
95.00.03569-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00009170 - ALBERTO CAVALCANTE BRAGA
EXCDO
: RENATO BARCAT NOGUEIRA
ADVOGADO
: DF00030607 - RAFAEL MINARE BRAUNA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos
tadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 47212-17.2012.4.01.3400
47212-17.2012.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - MARLICE MALHEIROS DA FRANCA
EMBDO
: BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM
EMBDO
: JOSE OSWALDO CANDIDO JUNIOR
EMBDO
: WALINDA CARVALHO DE OLIVEIRA
EMBDO
: JOAO DO CARMO OLIVEIRA
EMBDO
: ARLETE DINIZ BRAGA
EMBDO
: ADELIA RAMALHO DE OROZCO
EMBDO
: SERGIO DE AZEVEDO MARQUES
ADVOGADO
: DF00012977 - ALIGARI CORREA STARLING LOUREIRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos
tadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500976

Numeração única: 49912-63.2012.4.01.3400
49912-63.2012.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: JOSE ANTONIO ZAQUIEU
EMBDO
: JOSE RIBEIRO DE BRITO
EMBDO
: JOSE IBIO LOVO
EMBDO
: MARIA ANUNCIADA LINS DE ALBUQUERQUE BATISTA
EMBDO
: MANOEL MORAES PEREIRA
EMBDO
: JOSE ROQUE CARDOSO
EMBDO
: JOSE LIMA
EMBDO
: LOURDES LUIZA PATATT CAZOLA
EMBDO
: JOSE RIBAMAR COSTA FILHO
EMBDO
: LUIZ RODRIGUES DE BRITO
EMBDO
: LIBERATO SABINO
EMBDO
: LUIZ GREGORIO NOGUEIRA
EMBDO
: JULITA BECKER BOGER
EMBDO
: MANOEL MARCELO DOS SANTOS
EMBDO
: JOSE ANDRE BUENO DA VEIGA
EMBDO
: JOSE FELIX DE SOUZA FILHO
EMBDO
: JOSE NADIR DE OLIVEIRA
EMBDO
: JOSE OLIMPIO RIBEIRO DE ARAUJO
EMBDO
: LIGIA MONDARDO OSTETTO
EMBDO
: LISNIO ALVES DA SILVA
EMBDO
: LUIZ FELIX DE SOUZA
EMBDO
: LUIZ RICARTE VERAS
EMBDO
: LYGIA COELHO MAURY
EMBDO
: MARIA AMELIA LOPES BUENO
EMBDO
: MARIA ANGONESE
ADVOGADO
: DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
ADVOGADO
: DF00008242 - JOSE LEITE SARAIVA FILHO

da Con-

da Con-

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 49920-40.2012.4.01.3400
49920-40.2012.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: MARIA TEREZINHA DE ARAUJO GUABIRABA
EMBDO
: MARIA LEONOR DE SOUZA KUHN
EMBDO
: MARIA LUCIA MOREIRA DA COSTA
EMBDO
: MARIA DEMES DE CASTRO LIMA
EMBDO
: MARIA DO CARMO SILVA ARAUJO
EMBDO
: MARIA DE LOURDES PIRES FERNANDES
EMBDO
: MARIA EUNICE HOFHEINZ GIACOMONI
EMBDO
: MARIA DO PATROCINIO CORREIA
EMBDO
: MARIA DE LOURDES DE ARAUJO
EMBDO
: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO AMARAL
EMBDO
: MARIA HILDA SANTOS CRUZ BERNARDO
EMBDO
: MARIA DE LOURDES CRUZ
EMBDO
: MARIA DO SOCORRO RAPOSO DA CAMARA ARAUJO
EMBDO
: MARIA DOS ANJOS DORIGO
EMBDO
: MARIA ELOINA MENDES
EMBDO
: MARIA EMILIA RODRIGUES CHAGAS
EMBDO
: MARIA HELENA DE ANDRADE
EMBDO
: MARIA JESIA VIEIRA
EMBDO
: MARIA JOANA FURTADO SOUZA
EMBDO
: MARIA JOSE DA SILVA
EMBDO
: MARIA KLEIN LONTRA TEIXEIRA DO NASCIMENTO
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EMBDO
: MARIA OLIVEIRA CAMPO AGRAZ
EMBDO
: MARIA RITA FACUNDO DE MAGALHAES
EMBDO
: MARIA TERESINHA BELTRAO CARNEIRO
EMBDO
: MARIA TEREZA DIAS DE CARVALHO PEREIRA
ADVOGADO
: DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
ADVOGADO
: DF00016252 - DANIEL FERNANDES MACHADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 49923-92.2012.4.01.3400
49923-92.2012.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: MARIA DAS DORES PEREIRA ROSA
EMBDO
: MIRIAM DE ARRUDA SEARA
EMBDO
: ANTONIO SANTIAGO CANTUARIA
EMBDO
: LAURA POMPEI VIEIRA
EMBDO
: CELIA MARIA DE OLIVEIRA
EMBDO
: MARILIA MIRANDA LINDINGER
EMBDO
: MAURICIO GOLDENBERG
EMBDO
: GYOVANA COSTA MELO
EMBDO
: JOSELMA ESTELITA CHAVES GULDE
EMBDO
: EDSON RAMOS GALVAO
EMBDO
: CID ARNALDO ANDRADE
EMBDO
: ELIANA DE SOUSA CASTILHO
EMBDO
: GILZONEIDE ALVES DA SILVA
EMBDO
: JANIZA LIMA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
EMBDO
: JEANNE DARC SOUTO CHATEAUBRIAND DE ALMEIDA
EMBDO
: JOSE NILSON DE OLIVEIRA
EMBDO
: MANOEL DE JESUS LOPES
EMBDO
: MARCIA ALVES DE SOUZA
EMBDO
: MARIA DA GLORIA RODRIGUES ALVES
EMBDO
: MARIA DE LOURDES COSTA MIRANDA
EMBDO
: MARIA EDNA PEREIRA DA SILVA
EMBDO
: MARIA REGINA MENDES PRATA
EMBDO
: MAURO DA COSTA PEREIRA
EMBDO
: NIZE HELENA DE SOUZA VEIRA
EMBDO
: MARIA LUIZA MACHADO
ADVOGADO
: DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
ADVOGADO
: DF00016252 - DANIEL FERNANDES MACHADO
ADVOGADO
: DF00008242 - JOSE LEITE SARAIVA FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 5706-27.2013.4.01.3400
5706-27.2013.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
EMBDO
: BIANOR GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00020190 - HUMBERTO VALLIM
ADVOGADO
: DF00020206 - MARIA AMELIA CARVALHO SERPA DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 5720-11.2013.4.01.3400
5720-11.2013.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: HELY VIANNA PACHECO
EMBDO
: GERALDO CAVALCANTE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500977
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:
:
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:
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JOAO BORTOLOTTI
JEREMIAS GUMERCINDO DO AMARANTE
GABRIEL IAMONDI
JOAO PEDRO MOREIRA
GILVAN NOPA DE AZEVEDO
FRANCISCA DOS SANTOS FLORENTINO
ISNALDO JOSE BARBOSA DA SILVA
GILBERTO CARLOS DE ARAUJO
IRACILDA DE MOREIRA MACEDO
IDO DE FREITAS SOARES
IRACEMA BEZERRA DE AZEVEDO
GERTRUDES MARIA DE MORAES MARINHO
FRANCISCO CRUZ
FRANCISCO DE LIMA OLIVEIRA
HEBBE BOTELHO LEDO
HEITOR MATOS CARNEIRO
HERMINIA MARQUES LIMA
HILDA PANSONATO GONCALVES
INARY DE OLIVEIRA BUERES
IZABEL SILVA LOPES
JARID LOPES NUNES
JAYRO LEITE
JOB PEREIRA DOS SANTOS
DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
DF00016252 - DANIEL FERNANDES MACHADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 37336-04.2013.4.01.3400
37336-04.2013.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

EMBDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:

UNIAO FEDERAL
TANIA MARA PADRAO VASCONCELOS PAIVA
CHRISTALINO FERREIRA DE CARVALHO
ALEDIO LOPES
EDNA LUIZA ARGENTO DE ARAUJO
FLAVIO ARLAN PIRRIELLO
JOAO SANTIAGO DE SOUZA
JOSE JERONIMO DA SILVA
MARGARIDA MARIA DE BARROS FREITAS
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA
MARIA AUGUSTA DE TOLEDO TIBIRICA MIRANDA
MARIA DAS MERCEDES SOUSA E SILVA
MARIO PINO HEREDIA MARINS
MARIO SERGIO DA SERRA BARBOSA RODRIGUES
NEY NUNES CORREA
ESPOLIO DE SAMUEL VIANA GOMES REPRESENTADO PELA ANTONIO ZILMAR CARNEIRO GOMES
SEVERINA DO RAMO SILVA BRITO
DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
DF00016252 - DANIEL FERNANDES MACHADO
DF00008242 - JOSE LEITE SARAIVA FILHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
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Numeração única: 37346-48.2013.4.01.3400
37346-48.2013.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
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:
:
:
:
:
:
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:
:
:

EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

UNIAO FEDERAL
ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA
CELIO JOSE LIMA
CELIO CAETANO DA SILVA
JOEVAN DE ANDRADE PRADO
IVAN RIBEIRO FERNANDES
CELSO TORINO
DEOLINDA PEIXOTO FERREIRA
CECILIO FERREIRA DA SILVA
EDESIO DE MELLO
EDUARDO THEODORO INOCENCIO
EUCLIDES MARTINS DE CAMARGO FILHO
FLORIANO PEIXOTO
FRANCISCO DE MOURA GUILHERME
GERALDO PEREIRA DE PAULA
HAYLTON FRANCISCO DE OLIVEIRA
HEITOR RODRIGUES
HELIO BATISTA INOCENCIO
HELIO DE AZEVEDO
HELIO DE OLIVEIRA
IDA DALESSIO DE MEIRELES
JAIR CELESTINO FAUSTINO
JAIR VICENTE ALVES
JOAO BAPTISTA DOS SANTOS
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
DF00016252 - DANIEL FERNANDES MACHADO
DF00008242 - JOSE LEITE SARAIVA FILHO
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Numeração única: 37356-92.2013.4.01.3400
37356-92.2013.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

UNIAO FEDERAL
JOSE CARLOS BARBOSA
JOSE RAIMUNDO DE SALLES
JOSUE CAETANO RODRIGUES
JOAO CASSIANO PEREIRA FILHO
JOAO FRANCISCO PINTO NETO
JOAO GOMES DE SOUZA
JOAO LOURENCO
JOAQUIM VICENTE RAMOS
JOEL DE ANDRADE PRADO
JONAS CAETANO DA SILVA
JORGE JOFRE
JOSE BENEDICTO DA SILVA
JOSE CRINGE DOS SANTOS
JOSE GALVAO SENE FILHO
JOSE JOFRE
JOSE MATIAS
JOSE NOGUEIRA BARBOSA
JOSE OLYMPIO DIAS
JOSE RAIMUNDO DE FARIA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500978

JOSE SANTANA DA SILVA
JOSE VALERIO
JULIO ORTIZ MARCONDES
LAIZA NIDECA GOMES DE MORAES
LELIO DA SILVA
LEONIDAS AUGUSTO
DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
DF00016252 - DANIEL FERNANDES MACHADO
DF00008242 - JOSE LEITE SARAIVA FILHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 37348-18.2013.4.01.3400
37348-18.2013.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
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:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

UNIAO FEDERAL
TEREZINHA DA SILVA
ANNA ROSARIO DA SILVA
ARLETE ARMANDO
CLELIA DE CASTRO FERREIRA DAMICO
DEOLINDA PEIXOTO FERREIRA
ELENILDA APARECIDA DA SILVA XAVIER
HELIANE MOREIRA RAPOZO
IVONE PEREIRA DA SILVA GALVAO
JANDYRA ESPEDITA DA SILVA
LENICE DA SILVA XAVIER
LUIZA HELENA MIRANDA
MARIA APARECIDA DE ANDRADE PRADO
MARIA APARECIDA DE CASTRO SANTOS
MARIA APARECIDA LEMES GIFFONI
MARIA AUXILIADORA MAGALHAES
MARIA DO CARMO SANTOS
MARIA HELOISA DA SILVA
MARIA SENA DO NASCIMENTO
NEYDE ALBUQUERQUE DE QUEIROZ
ROSANGELA DE SOUZA SILVA
TEREZINHA DE ANDRADE RAGOSO
TEREZINHA PEREIRA DA SILVA JACINTO
THEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS
ZELINDA CUGULA BALBINO
ZENAIDE DA CONCEICAO SILVERIO
DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
DF00016252 - DANIEL FERNANDES MACHADO
DF00008242 - JOSE LEITE SARAIVA FILHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 6392-82.2014.4.01.3400
6392-82.2014.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
EMBDO
EMBDO
EMBDO
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UNIAO FEDERAL
EDNA MARIA RIBEIRO MACHADO
EDILSON JOVINO DE ARAUJO
EUDO PEREIRA DOS SANTOS
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014

4ª VARA FEDERAL

EMBDO
: DOLAIR JULIAO DA SILVA
EMBDO
: DOLIVAL MORAIS PESSOA
EMBDO
: EDVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO
EMBDO
: ELIZABETE VEIL DA COSTA
EMBDO
: ERIKA AMADO FREIRE
EMBDO
: ELISABETE TENORIO LOPES
EMBDO
: EVANDRO JORGE CUNHA CHAVES
ADVOGADO
: DF00014406 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00005040 - RAIMUNDO DA CUNHA ABREU
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas acerca das informações ou cálculos da Contadoria Judicial, pelo prazo sucessivo de cinco dias.
Numeração única: 6176-78.2001.4.01.3400
2001.34.00.006182-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: AFONSO ANTONIO MARCONDES E OUTROS
ADVOGADO
: DF00005119 - IRINEU DE OLIVEIRA FILHO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - SONIRA AVELAR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas da juntada de documentos, pelo prazo de cinco
dias.
Numeração única: 34097-31.2009.4.01.3400
2009.34.00.034702-1 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ALCIDES ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: DF00016858 - NILTON LAFUENTE
ADVOGADO
: DF00028675 - SIMONE B. M. COELHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que as partes deverão ser intimadas para dizer se há algo mais a requerer, no prazo
comum de cinco dias.
Numeração única: 31632-64.2000.4.01.3400
2000.34.00.031983-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: - DIRCEU MARCELO HOFFMANN
ADVOGADO
: DF00013178 - PAULO ROBERTO SOARES
EXCDO
: CARLOS MATOS
EXCDO
: MARIA NAZARE DE FREITAS MATOS
ADVOGADO
: DF00004261 - DEUSDEDITA SOUTO CAMARGO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que os executados deverão ser intimados da juntada de documentos, pelo prazo de
cinco dias.
Numeração única: 9954-17.2005.4.01.3400
2005.34.00.009969-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - JOAO ANTONIO CATARINO F. PIRES
EXCDO
: IZAURA HIROKO YETIKA
EXCDO
: MARIO NOGUEIRA
EXCDO
: AMELIA SETSUKO MATSUKO MATSUMOTO OKUDA
EXCDO
: ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
EXCDO
: JERONIMO IVANUE DE MORAES
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que os executados deverão ser intimados da juntada de documentos, pelo prazo de
cinco dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500979

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ITAGIBA CATTA PRETA NETO
: MÁRCIA NUNES DE MIRANDA CLEMENTINO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ITAGIBA CATTA PRETA NETO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 59472-58.2014.4.01.3400
59472-58.2014.4.01.3400 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: ETEC EMPRESA TECNICA LTDA
ADVOGADO
: PA00011869 - JOÃO PAULO FERNANDES CAVALLEIRO DE MACEDO
ADVOGADO
: PA00011646 - MANOEL EUDOXIO PEREIRA NETO
REQDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"..., Determino no prazo de 10 dias, a conversão da presente em ação ordinária, bem como a
intimação da parte autora para emendar a inicial (com contrafé), adequando os objetos imediato e mediato de seu pedido às normas que disciplinam o rito ordinário..."
Numeração única: 5022-39.2012.4.01.3400
5022-39.2012.4.01.3400 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: GO00024997 - ELYZA AMERICA RABELO
ADVOGADO
: SP00212756 - GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA
ADVOGADO
: SP00259898 - RAPHAEL RIBEIRO BERTONI
PROCUR
: - HELIO FERREIRA HERINGER JUNIOR
REQDO
: CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA S/A
REQDO
: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
REQDO
: PROBANK S/A
REQDO
: LWS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
REQDO
: MARCO ANTONIO PUIG DA SILVA REIS
REQDO
: MARCOS AUGUSTO LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DF00036386 - CESAR ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADO
: DF00011714 - EDUARDO HAN
ADVOGADO
: SP00117088 - HELOISA B UELZE
ADVOGADO
: DF00034265 - MARCELO ALMEIDA ALVES
ADVOGADO
: SP00259898 - RAPHAEL RIBEIRO BERTONI
ADVOGADO
: DF00004111 - TULIO FREITAS DO EGITO COELHO
ADVOGADO
: GO00024997 - ELYZA AMERICA RABELO
ADVOGADO
: SP00212756 - GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA
ADVOGADO
: SP00259898 - RAPHAEL RIBEIRO BERTONI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"..., Recebo a ação..."
Juiz Titular
: DR. ITAGIBA CATTA PRETA NETO
Dir. Secret.
: MÁRCIA NUNES DE MIRANDA CLEMENTINO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ITAGIBA CATTA PRETA NETO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 56157-22.2014.4.01.3400
56157-22.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: RICARDO NOBUO SUGANO
ADVOGADO
: DF00033413 - CAMILA CARRA OLMI
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"..., Declino da competência para processar e julgar o feito a uma das varas do Juizado
Especial Federal desta Seção Judiciária..."
Numeração única: 2277-18.2014.4.01.3400
2277-18.2014.4.01.3400 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: RADUP SISTEMAS DE SEGURANCAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: RS00043216 - LINDAJARA OSTJEN COUTO
REQDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"..., Renove-se a intimação da parte requerente desta feita para cumprir o item 3 do despacho
de fls. 28, no tocante a emendar a inicial, assinalando, corretamente, o pólo passivo da ação,
identificando o subscritor da procuração outorgada à fl. 10 e esclarecendo juridicamente e de
forma fundamentada o seu interesse de agir, sob pena de extinção do feito sem resolução do
mérito..."
Numeração única: 44198-88.2013.4.01.3400
44198-88.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RALPH WAKTSON MATTOS
ADVOGADO
: SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"..., Intime-se a parte autora para que informe se compareceu à perícia designada para o dia
21/08/2014, às 10 horas, na Central de Perícias, em Belo Horizonte/MG..."
Numeração única: 42366-69.2003.4.01.3400
2003.34.00.042414-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS E OUTRO
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS E OUTRO
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: DF00005072 - PATRICIA BARRETO HILDEBRAND
PROCUR
: DF00014003 - CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
PROCUR
: - SUELI A. DIAS DE MEDEIROS
EXCDO
: GRANEL QUIMICA LTDA
ADVOGADO
: RJ00113780 - ALEXANDRE DI MARINO AZEVEDO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...., Intime-se Granel Química Ltda. para requerer o que entender de direito, no prazo de 10
dias..."
Numeração única: 14644-11.2013.4.01.3400
14644-11.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: DIOGENES OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO
: DF00034006 - DANYELLE DA SILVA GALVAO
ADVOGADO
: DF00017695 - MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL
ADVOGADO
: SP00233644 - MARIANA LOPES DA CRUZ
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"..., Intime-se o autor para informar se houve a entrega do medicamento consoante determinado na decisão de fls..."
Numeração única: 57030-22.2014.4.01.3400
57030-22.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: PALOMA SOARES ALVIM
ADVOGADO
: DF00029609 - MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"..., Manifeste-se a autora sobre o ajuizamento anterior da ação nº..., que a princípio se revela
idêntica a esta, no prazo de cinco dias, trazendo aos autos, por oportuno, cópia da petição
inicial e eventual decisão/sentença proferidas naquela ação.
Prazo: cinco dias..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500980

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ITAGIBA CATTA PRETA NETO
: MÁRCIA NUNES DE MIRANDA CLEMENTINO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ITAGIBA CATTA PRETA NETO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 31174-90.2013.4.01.3400
31174-90.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: LATAPACK-BALL EMBALAGENS LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: BA00017466 - TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
INCRA
REU
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE
REU
: SEBRAE SERVICO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
REU
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
REU
: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
REU
: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL
REU
: AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"..., Julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais..."
Juiz Titular
: DR. ITAGIBA CATTA PRETA NETO
Dir. Secret.
: MÁRCIA NUNES DE MIRANDA CLEMENTINO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ITAGIBA CATTA PRETA NETO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 29470-81.2009.4.01.3400
2009.34.00.030003-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: JACYRA FONSECA FRANCA
EXCDO
: ASSOCIACAO DE PENSIONISTAS DAS FORCA ARMADAS
EXCDO
: JOSELITA BOYANCE SANCHO
EXCDO
: JOSEPHINA RITA MORENO DA SILVA
EXCDO
: OLIVIA PINHEIRO JACKSON FERREIRA
ADVOGADO
: DF0001065A - HERBERTO ALFREDO VARGAS CARNIDE
ADVOGADO
: RJ00001721 - JOSE GREGORIO MARQUES
ADVOGADO
: RJ00091271 - MARCUS VINICIUS MORENO MARQUES DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"..., Vista ao réu do valor penhorado pelo Bacenjud..."

6ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
: ALTINA TAVARES CAVALCANTE LUJÁN ALBERCA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 35027-73.2014.4.01.3400
35027-73.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - LUCAS ANDRADE MOREIRA PINTO
REU
: ELISABETE PEREIRA DOS SANTOS
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) decreto a revelia da ré, nos termos do art. 319 do CPC.
Digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, se têm outras provas a produzir, especificandoas e esclarecendo, de logo, suas finalidades. (...)
Numeração única: 15286-38.2000.4.01.3400
2000.34.00.015299-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES TECNICO ADMINISTRATIVO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - SINTFUB E OUTROS
ADVOGADO
: DF00017183 - JOSE LUIS WAGNER
EXCDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
ADVOGADO
: DF00013105 - IRAN MACHADO NASCIMENTO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) intime-se o patrono para a retirada do alvará em secretaria no prazo legal. (...)
Numeração única: 26518-47.2000.4.01.3400
2000.34.00.026631-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZARETH S A
ADVOGADO
: DF00009191 - SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
EXCDO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL
ADVOGADO
: DF00003076 - ANTONIO FREDERICO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RJ00040520 - AYRTON JOSE FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: DF00003386 - ELASIO ALBERTO DE OLIVEIRA RONDON
ADVOGADO
: SP00177997 - FABIO PICCOLOTTO
ADVOGADO
: DF00015979 - FERNANDO BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO
: DF00007095 - FRANCISCO ORLANDO FILHO
ADVOGADO
: DF00032032 - JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO
ADVOGADO
: SP00162763 - MAURICIO LOPES TAVARES
PROCUR
: - MARCO ANTONIO MENEGHETTI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) entreguem-se os alvarás, intimem-se os exequentes para que informem se a obrigação foi
integralmente satisfeita. (...)
Numeração única: 7127-23.2011.4.01.3400
7127-23.2011.4.01.3400 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
AUTOR
: JONAS LOPES RODRIGUES E OUTROS
ADVOGADO
: DF00032586 - ANTONIO CARLOS AYROSA ROSIERE JUNIOR
ADVOGADO
: DF00014006 - MARLON TOMAZETTE
ADVOGADO
: DF00030398 - TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) intime-se o patrono para a retirada do alvará em secretaria no prazo legal, bem como para
informar acerca do cumprimento da obrigação pela Caixa. (...)
Numeração única: 10934-95.2004.4.01.3400
2004.34.00.010960-4 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: GALENO SOARES DE MAGALHAES E OUTROS
ADVOGADO
: DF00017184 - MARCOS A Z ROMANO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00019458 - GUILHERME LOPES MAIR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) dê-se vista ao credor, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que retire o alvará expedido.
Por fim, arquivem-se os autos.
Numeração única: 26210-25.2011.4.01.3400
26210-25.2011.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIO RODRIGUES TEIXEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00032586 - ANTONIO CARLOS AYROSA ROSIERE JUNIOR
ADVOGADO
: DF00014006 - MARLON TOMAZETTE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500981

ADVOGADO
: DF00030398 - TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00017611 - MURILO OLIVEIRA LEITAO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) dê-se vista ao exequente, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que retire o alvará expedido.
(...)
Numeração única: 9998-94.2009.4.01.3400
2009.34.00.010076-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: CARLOS ALBERTO FERNANDES VIEIRA E OUTRO
ADVOGADO
: DF00001480 - CARLOS ALBERTO RAMOS
ADVOGADO
: DF00001670 - MARIO CAMILO DE OLIVEIRA
EXCDO
: FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
ADVOGADO
: RJ00054942 - SIDNEI DA COSTA SOARES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) dê-se vista aos exequentes, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que tenham ciência das
informações prestadas às fls. 251/253 e informem se a obrigação foi integralmente satisfeita.
Numeração única: 32545-36.2006.4.01.3400
2006.34.00.033442-5 AÇÃO POPULAR
AUTOR
: EDUARDO PIZZOLATTI DE MIRANDA RAMOS
ADVOGADO
: SC00017000 - EDUARDO PIZZOLATTI MIRANDA RAMOS
LITISPA
: UNIAO FEDERAL
REU
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO E DO
MINISTEIRO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO FEDERAL
REU
: MINISTRO FELIX FISCHER
REU
: MINISTRO ALDIR GUIMARAES PASSARINHO JUNIOR
REU
: DESEMBARGADORA ASSUSETE DUMOND REIS MAGALHAES
REU
: DESEMBARGADOR FREDERICO JOSE LEITE GUEIROS
REU
: DESEMBARGADORA DIVA PRESTES NARCONDES MALERBI
REU
: DESEMBARGADORA MARIA LUCIA LUZ LEIRA
REU
: DESEMBARGADOR FRANCISCO DE QUEIROS B. CAVALCANTI
REU
: PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL RAFAEL DE
BARROS MONTEIRO FILHO
REU
: VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL FRANCISCO PECANHA MARTINS
REU
: COORDENADO GERAL DA JUSTICA FEDERAL FERNANDO GONCALVES
ADVOGADO
: SC00017000 - EDUARDO PIZZOLATTI MIRANDA RAMOS
ADVOGADO
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
ADVOGADO
: DF00003333 - PAULO COSTA LEITE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao autor popular para réplica e para manifestar-se sobre os pedidos de assistência
simples (art. 51 do CPC). (...)
Juiza Titular
: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
Dir. Secret.
: ALTINA TAVARES CAVALCANTE LUJÁN ALBERCA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 28008-89.2009.4.01.3400
2009.34.00.028527-6 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: IZABEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista às partes, pelo prazo de 10 (dez) dias, para ciência do laudo pericial de fls. 141/146.
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Numeração única: 53048-34.2013.4.01.3400
53048-34.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARCELO BARROS FREITAS
ADVOGADO
: DF00039544 - ANDERSON SIQUEIRA LOURENCO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para ciência da perícia designada para o dia 30/09/2014, às 10h, que
será realizada no Ed. Sabin, SEPS 714/914, Bl. D, sala 222.
Numeração única: 61397-94.2011.4.01.3400
61397-94.2011.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA BARROS
ADVOGADO
: MG00099038 - MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: DENISE WERNER DA CUNHA LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para ciência da perícia designada para o dia 30/09/2014, às 11h20, que
será realizada no Ed. Sabin, SEPS 714/914, Bl. D, sala 222.
Numeração única: 13364-15.2007.4.01.3400
2007.34.00.013445-1 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - LUCIA HELENA PIGOSSI NEVES
PROCUR
: DF00005319 - ROMULO TORRES COSTA
EMBDO
: LUCIA HELENA DE ANDRADE
EMBDO
: JOSE ARNALDO DE MELO
EMBDO
: JOAO LIMA ABREU
EMBDO
: JOSE GASPAR DE SALES
EMBDO
: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DF00011116 - UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Dê-se vista aos embargados, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Juiza Titular
: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
Dir. Secret.
: ALTINA TAVARES CAVALCANTE LUJÁN ALBERCA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 40112-40.2014.4.01.3400
40112-40.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: LEANDRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DF00025548 - MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito e,
por consequência, determino a remessa dos autos à Justiça do Trabalho do Distrito Federal.
(...)
Numeração única: 34916-89.2014.4.01.3400
34916-89.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JULIANE AGNES LACERDA
ADVOGADO
: DF00025548 - MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito e, por consequência, determino a remessa dos autos à Justiça do Trabalho do Distrito Federal. (...)

Numeração única: 33072-41.2013.4.01.3400
33072-41.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MIGUEL DOS SANTOS COELHO
: DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à parte autora para oferecer réplica e para indicar as provas que pretende produzir em
Juízo, especificando-as e esclarecendo, de logo, suas finalidades, bem como para ciência da
petição e documentos (fls. 234/236).
Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 36510-75.2013.4.01.3400
36510-75.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:

ROBERTO RONALD SILVA DE OLIVEIRA
DF00014905 - CLAUDIO PEREIRA DE JESUS
DF00010860 - WELLINGTON DE QUEIROZ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
DF00040619 - ELCIO AGUIAR DE GODOY

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para ciência da perícia designada para o dia 30/09/2014, às 10h40, que
será realizada no Ed. Sabin, SEPS 714/914, Bl. D, sala 222.
Numeração única: 10029-17.2009.4.01.3400
2009.34.00.010107-7 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO

:
:
:
:
:
:
:
:

EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

UNIAO FEDERAL
AIRTO VIEIRA DE AZEVEDO
BALDOINO GUEDES DA NOBREGA
CLAUDIO CORDEIRO
SALOMAO FERREIRA
ADALIS BEZERRA CAMPELO
ANTONIO EMERY LOPES
ASSOCIACAO NACIONAL DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUARIOS - ANFEA
EDMAR DE BARROS ESTEVES
EDSON DE BARROS CORREIA
ENI DE VASCONCELOS FERREIRA BARBOSA
RUBENS GUERREIRO DE LUCENA
ANA RITA DE OLIVEIRA GALVAO
ANTONIO COELHO MALTA
ANTONIO DA MATTA RIBEIRO FILHO
ANTONIO GUERRA BARRETO
ARSENIO GOMES DE MORAIS
BENTO DANTAS DE OLIVEIRA
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JACQUES
CLEARCO FERREIRA CASTRO
DJALMA MARTINS SANTA ROSA
ANTONIO TAVARES DE ANDRADE LIMA NETO
PE00014361 - ANDRE LUIZ MAGALHAES DE AMORIM
DF00016893 - CARLA CRISTINA ORLANDI FREITAS
DF00020187 - GISELE LAVALHOS SAVOLDI
DF00016362 - MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista aos embargados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para cumprirem a decisão de fls.
668/678.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500982

982

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a autora para que providencie as assinaturas da petição inicial, bem como para que
junte original ou cópia autenticada da procuração.
A autora também deve comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Prazo: 10 dias. (...)
Numeração única: 13421-04.2005.4.01.3400
2005.34.00.013442-3 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - MARCOS ANTONIO DE FREITAS COSTA
EMBDO
: MARCIO MARQUES DA SILVA
EMBDO
: AGUIMAR ALVES DE OLIVEIRA
EMBDO
: ANGELA MACIEL ARANHA
EMBDO
: MARIA ANGELICA MAIA PIRES
EMBDO
: MARIA CRISTINA ATALLA BARLETTA
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Defiro o pedido de fl. 199.
No entanto, a compensação a ser realizada não deverá refletir no valor dos honorários advocatícios devido aos patronos da causa, nos autos do processo principal.
Somente após certificada a preclusão desa decisão, traslade-se para os autos do cumprimento
de sentença n. 2005.34.00.006834-9 cópia da petição de fl. 199 e deste despacho.
Em seguida, arquivem-se os autos.(...)
Juiza Titular
: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
Dir. Secret.
: ALTINA TAVARES CAVALCANTE LUJÁN ALBERCA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 15169-32.2009.4.01.3400
2009.34.00.015256-3 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CASA PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO
: DF00026318 - INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO
REU
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: DF00023287 - CYRLSTON MARTINS VALENTINO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para, mantendo os efeitos da liminar deferida,
declarar a nulidalde do Auto de Infração 053/06 e respectiva multa aplicada à Autora. (...)

Numeração única: 51979-30.2014.4.01.3400
51979-30.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EDSON MARIA DE JESUS
ADVOGADO
: DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
ADVOGADO
: SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (...).
Defiro os pedidos de justiça gratuita e de prioridade na tramitação do processo. (...)
Juiza Titular
: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
Dir. Secret.
: ALTINA TAVARES CAVALCANTE LUJÁN ALBERCA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. IVANI SILVA DA LUZ
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 25838-71.2014.4.01.3400
25838-71.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADO
: DF00036082 - LEANDRO DIAS PORTO BATISTA
ADVOGADO
: RJ00127346 - LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) intime-se a Autora para apresentar réplica e para indicar e justificar as provas que pretende
realizar em juízo. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 5270-05.2012.4.01.3400
5270-05.2012.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - EDNA RIBEIRO SANTIAGO
EMBDO
: CESAR ANTONELLI NETO
EMBDO
: FRANCISCO ANTONIO BOTTI CARELLI
EMBDO
: JOSE CALAZANS CAMPOS BUZATTI
EMBDO
: JULIO CARLOS SCHMITT
EMBDO
: RITA DE CASSIA CARDOSO
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) dê-se vista dos cálculos às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias (...)
Numeração única: 41258-19.2014.4.01.3400
41258-19.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MG00068846 - HENRIQUE POLASTRI GOMES FERREIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
É inconteste o erro material apontado, razão por que ACOLHO os presentes embargos declaratórios de fls. 162-4, (...).
Numeração única: 56124-32.2014.4.01.3400
56124-32.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ICCILA INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES IBAGE LTDA
ADVOGADO
: RS00053947 - LAORI DOMINGO CAUMO
ADVOGADO
: RS00048910 - MARCELO CAUMO
ADVOGADO
: RS00075961 - RAFAEL CAUMO
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500983

7ª VARA FEDERAL
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. LUCIANA RAQUEL TOLENTINO DE MOURA
: INGA MICHELE FERREIRA CARVALHO
EXPEDIENTE DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. LUCIANA RAQUEL TOLENTINO DE MOURA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 25065-51.1999.4.01.3400
1999.34.00.025103-8 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ADVOGADO
: RJ00075413 - CLEBER MARQUES REIS
ADVOGADO
: RJ00018268 - LYCURGO LEITE NETO
EMBDO
: SA FABRIL SCAVONE
ADVOGADO
: DF00009191 - SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM
DECISÃO: ALVARÁ À DISPOSIÇÃO.
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DECISÃO: Falem os sucessores dos exeqüentes NAPOLEÃO CAMARA CAMPOS sobre os
documentos encaminhados pelo Banco do Brasil, segundo os quais a herdeira MARIA JÚLIA
DE SOUZA CAMPOS efetuou o levantamento de quantia depositada na conta judicial do
falecido. Prazo de 5 dias. Deferida a habilitação de RAQUEL BARBOSA DOS REIS, LUCIANO
FÁBIO DOS REIS, sucessores do exequente falecido PEDRO CARVALHO DOS REIS, nos
termos do art. 1.060, I, do CPC. Não foi requisitado em favor do exequente falecido o pagamento de valor incontroverso, visto que a execução nada apurou como devido.
Numeração única: 21363-82.2008.4.01.3400
2008.34.00.021450-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: MARIA MENDES GUEDES E OUTROS
ADVOGADO
: DF00019763 - PAULO SÉRGIO CUNHA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
DECISÃO: Rejeitado os embargos de declaração opostos contra a decisão de fls. 616-7. Nada
a prover, considerando o que já foi decidido no item 4 da fl. 405. Cumpra a exequente NOEMI
SANTOS DE JESUS COSTA o ato ordinatório à folha em referência. Apresentem os sucessores da exequente falecida MARIA SEBASTIANA AMORAS VIEIRA prova da conclusão do
inventário ou o termo de inventariante e respectiva procuração do inventariante outorgada ao
advogado. Prazo de 30 dias.
Numeração única: 28871-45.2009.4.01.3400
2009.34.00.029402-1 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: TEREZINHA VERAO VIANA E OUTROS
ADVOGADO
: SP00089882 - MARIA LUCIA DUTRA RODRIGUES PEREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DECISÃO: Diante do trânsito em julgado do acórdão de fl. 112, requeiram os autores o que
entenderem de direito. Prazo de 30 dias.
Numeração única: 36922-11.2010.4.01.3400
36922-11.2010.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: - OBELKY CARDOSO DOS SANTOS
EMBDO
: NEUSA OLIVEIRA CAMPOS
DECISÃO: Fale a embargada se concorda com a implementação do benefício segundo quantia
apurada pela embargante. Prazo de 5 dias.
Numeração única: 54271-27.2010.4.01.3400
54271-27.2010.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00013158 - ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI
RÉU
: MARCELO FREIRE DA SILVA
DECISÃO: Intimar a autora para indicar outros bens penhoráveis pertencentes ao réu no
prazo de 30 dias ou esclarecer se tem interesse no prosseguimento da execução.
Numeração única: 33623-89.2011.4.01.3400
33623-89.2011.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00089506 - JOAO CARDOSO DA SILVA
REU
: ANDERSON CORREA TEIXEIRA
DECISÃO: Acolhida a argüição de nulidade da citação. Tornada sem efeito a decisão de fls. 44
e anulado todos os atos subseqüentes, especialmente a citação por edital. Concedido à CEF o
prazo de 30 dias para que diligencie perante os órgãos públicos deste DF e de SP, de forma
a tentar obter o verdadeiro endereço do réu, apresentando, caso não seja possível localizar o
réu, documentação comprobatória de que envidou esforços para tanto.
Numeração única: 39612-08.2013.4.01.3400
39612-08.2013.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GABRIELA SILVEIRA VIRGILI E OUTROS
ADVOGADO
: MG00144831 - DIEGO DE ARAUJO LIMA
ADVOGADO
: MG00144830 - HUGO CESAR MONTEIRO DE MOURA ESTEVES

Numeração única: 17359-41.2004.4.01.3400
2004.34.00.017398-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: MARISA HELENA DE ALMEIDA MEIRELES E OUTROS
EXQTE
: MARISA HELENA DE ALMEIDA MEIRELES E OUTROS
EXQTE
: MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
ADVOGADO
: SP00160385 - FABIO DE MELO
ADVOGADO
: DF00021701 - LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS
ADVOGADO
: DF00019848 - MARCELO PIRES TORREAO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
DECISÃO: Levantar em favor das sucessoras habilitadas o saldo existente. (ALVARÁ À DISPOSIÇÃO).
Numeração única: 23147-02.2005.4.01.3400
2005.34.00.023200-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE

: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA E OUTRO
EXCDO
: DROGARIA COMERCIO LTDA
EXCDO
: FARMACIA DA CHEGANCA LTDA
EXCDO
: MARIA DE LOURDES GALVAO DE MEDEIROS ME
EXCDO
: SEVERINA MEDEIROS GOMES ME
EXCDO
: MANOEL MARCELINO GOMES JUNIOR ME
EXCDO
: DANTAS E TEIXEIRA LTDA
EXCDO
: DROGARIA BETANIA LTDA
EXCDO
: G BATISTA PEREIRA
EXCDO
: M I GUIMARAES DA CUNHA E CIA LTDA
EXCDO
: ESA MOURA ME
ADVOGADO
: RN00002242 - TELES MARCIO DOS SANTOS
DECISÃO: Revogado os itens 1 e 2 da decisão de fl. 694. Retificado o item 3 da decisão de fl.
694, pois, diante do manifesto desinteresse da exequente em prosseguir na execução, devem
ser desconstituídas todas as penhoras ordenadas por esse juízo.
Numeração única: 1968-75.2006.4.01.3400
2006.34.00.001975-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: PEDREIRA BOM DESTINO LTDA E OUTROS
EXQTE
: PEDREIRA UNIAO LTDA
ADVOGADO
: DF00019058 - CARLOS BASTIDE HORBACH
ADVOGADO
: DF00026323 - JOAO MARCOS FONSECA DE MELO
ADVOGADO
: DF0001432A - VANY ROSSELINA GIORDANO
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: FADEL E GIORDANO ADVOGADOS
ADVOGADO
: DF0001432A - VANY ROSSELINA GIORDANO
DECISÃO: Mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão preclusa de fls. 467-8, que
deferiu o levantamento apenas dos valores referentes aos honorários do advogado da DISBEC,
indeferindo, por outro lado, o saque do montante remanescente.
Numeração única: 19833-43.2008.4.01.3400
2008.34.00.019919-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

MURIEL CORREA DA ROSA E OUTROS
DF00036906 - DAYANNE ALVES SANTANA
DF00007794 - JOAO JOSE CURY
DF00012814 - RIVALDO LOPES
RJ00075792 - WANDERLEY RIBEIRO NUNES
SP000128241 - NELSON W. FRATONI RODRIGUES
DF00013418 - MARCUS F. H. CALDEIRA
UNIAO
LUIZ RICARDO PRADO DE OLIVEIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500984
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Numeração única: 54275-25.2014.4.01.3400
54275-25.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADO
: GO00040223 - GLAUBER DAIREL LIMA
ADVOGADO
: GO00025885 - RAFAEL MATOS DOS SANTOS
REU
: UNIAO FEDERAL
DECISÃO: Denegada a antecipação dos efeitos da tutela.
Numeração única: 54339-35.2014.4.01.3400
54339-35.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: LUCIVALDO PERES BARROS
ADVOGADO
: DF00024874 - ANDERSON RODRIGUES GOMES
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
DECISÃO: Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.
Numeração única: 54513-44.2014.4.01.3400
54513-44.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA
ADVOGADO
: DF00098984 - GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS
REU
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
DECISÃO: Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.
Numeração única: 54533-35.2014.4.01.3400
54533-35.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: EDNALDO TEIXEIRA MAGALHAES
ADVOGADO
: DF00029299 - PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA
REU
: DISTRITO FEDERAL
DECISÃO: Reconhecida a incompetência absoluta deste juízo e determinada a livre distribuição
a uma das Varas do JEF.
Numeração única: 54590-53.2014.4.01.3400
54590-53.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE MAURILIO PEREIRA
ADVOGADO
: SP00192291 - PERISSON LOPES DE ANDRADE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
DECISÃO: Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.
Numeração única: 54765-47.2014.4.01.3400
54765-47.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SERGIO LUIZ PEREIRA DINIZ
ADVOGADO
: SP00286907 - VICTOR RODRIGUES SETTANNI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
DECISÃO: Indeferido o pedido de antecipação da tutela.
Numeração única: 59126-10.2014.4.01.3400
59126-10.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: IROILTO NUNES PEREIRA - EPP
ADVOGADO
: DF00044326 - EDVAN TELES DA SILVA
IMPDO
: DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
DECISÃO: DENEGADA A LIMINAR.
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 26068-41.1999.4.01.3400
1999.34.00.026108-1 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: CARMEN LUCIA MENDONCA GUEDES E OUTROS
ADVOGADO
: DF00005108 - TANIA MARIA MARTINS GUIMARAES LEAO FREITAS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
DESPACHO: Requeira a exequente SILVIA TELES DE AQUINO a execução da obrigação de
dar, apresentando memória discriminada do cálculo do seu crédito. Prazo de 15 dias.

ADVOGADO
IMPDO

: MG00146183 - JOAO LUCAS CAVALCANTI LEMBI
: PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO CNPQ
IMPDO
: PRESIDENTE DA COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR (CAPES)
DECISÃO: Rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão de fl. 430.
Numeração única: 29376-60.2014.4.01.3400
29376-60.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JAIME FREIRE DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DF00040220 - PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL
DECISÃO: Deferida a dilação do prazo por 30 dias. Decorrido o prazo, cancelar a distribuição.
Numeração única: 42107-88.2014.4.01.3400
42107-88.2014.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: DF00022131 - EMANOELE VANESSA CORTES RIBEIRO
ADVOGADO
: - HITALA MAYARA PEREIRA DE VASCONCELOS
EMBDO
: FERNANDO JERONIMO DE LIMA
ADVOGADO
: DF00011114 - DILSON DE JESUS PEREIRA
DECISÃO: Recebido os embargos, ficando suspensa a execução, somente em relação à parte
controversa. Apresente o embargado sua impugnação em 15 dias.
Numeração única: 43998-47.2014.4.01.3400
43998-47.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: VALERIA FELIX GONCALVES
ADVOGADO
: DF00022256 - RUDI MEIRA CASSEL
REU
: UNIAO FEDERAL
DECISÃO: Denegada a antecipação dos efeitos da tutela.
Numeração única: 49864-36.2014.4.01.3400
49864-36.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JOSE ANCHIETA VILAR DE SANTANA
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA R.S. BOHNKE
ADVOGADO
: GO00024318 - EMANUEL MEDEIROS ALCANTARA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
DECISÃO: Indeferido o pedido b1, pois somente se aplica ao rito sumaríssimo dos juizados
especiais. Complementar o autor a petição inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento, instruindo-a com os documentos indispensáveis à prova de suas alegações.
Numeração única: 50106-92.2014.4.01.3400
50106-92.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA DO RN
REU
: UNIAO FEDERAL
DECISÃO: Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.
Numeração única: 52696-42.2014.4.01.3400
52696-42.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PAULA BRITO CORREA
ADVOGADO
: BA00007687 - RAUL AFFONSO NOGUEIRA CHAVES FILHO
IMPDO
: PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES-EBSERH
IMPDO
: DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES
DECISÃO: Notifique-se apenas o Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH para cumprimento da decisão que deferiu parcialmente a
liminar (fls. 113/115), bem como para prestar informações no prazo legal. Cientifique-se o
representante judicial da pessoa jurídica interessada, EBSERH, na forma do art. 7.º, I e II,
da Lei 12.016/2009.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500985
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DESPACHO: Intimar os exequentes para manifestação sobre os cálculos no prazo de 10 dias,
durante o qual os autos não poderão ser retirados de secretaria, salvo mediante prévio ajuste
entre os advogados.
Numeração única: 1689-94.2003.4.01.3400
2003.34.00.001672-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ANTONIO JOAO PAULINO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
DESPACHO: Intimar as partes para se manifestarem sobre os cálculos, primeiro os exeqüentes, no prazo de 10 dias. Quando os autos não poderão ser retirados de secretaria, salvo
mediante prévio ajuste entre os advogados.
Numeração única: 14200-27.2003.4.01.3400
2003.34.00.014202-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: WALDEMIR MARTINS DE CASTRO E OUTRO
ADVOGADO
: DF00011116 - UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
EXCDO
: SUPERINTENDENTE DA ZONA FRANCA DE MANAUS
DESPACHO: O crédito pago por requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou
pelo advogado diretamente na instituição financeira, mediante apresentação de documento de
identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 26804-20.2003.4.01.3400
2003.34.00.026819-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: AGWAGNER DUTRA ALARCAO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00013759 - BRENO LIMA BANDEIRA
ADVOGADO
: SP00104781 - JOSE AMARO DE OLIVEIRA ALMEIDA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
DESPACHO: O crédito pago por requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou
pelo advogado diretamente na instituição financeira, mediante apresentação de documento de
identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 42533-86.2003.4.01.3400
2003.34.00.042582-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: GEORGES GUYNENER MOREIRA OTERO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
DESPACHO: Intimar as partes para falarem sobre os cálculos no prazo sucessivo de 5 dias,
primeiro os exeqüentes.
Numeração única: 16432-75.2004.4.01.3400
2004.34.00.016465-9 EXIBICAO
REQTE
: ANA LEDA MELAO
ADVOGADO
: DF00012319 - ALINE MACHADO DE ARAUJO RUIVO
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00006008 - EVERARDO DA SILVA AMARAL
DESPACHO: Apresente a CEF os documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação
de fazer estabelecida no julgado. Prazo de 24 horas, sob pena de imposição de multa diária.
Numeração única: 17403-60.2004.4.01.3400
2004.34.00.017442-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: VALDIR LUIZ DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
ADVOGADO
: DF00019848 - MARCELO PIRES TORREAO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
DESPACHO: Manifeste-se o espólio de WALDEMAR DE OLIVEIRA FRAZÃO acerca da informação do Banco do Brasil de fls. 557/559, de cumprimento do ofício de fls. 555. Requeiram
os sucessores de WASHINGTON BRANDÃO SANTOS e YEDA SILVA PIRES a habilitação no
processo, nos termos do art. 1.056 do CPC, no prazo de 30 dias, sob pena de remessa dos
autos ao arquivo.

Numeração única: 32913-89.1999.4.01.3400
1999.34.00.032960-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ELIO GONCALVES PEREIRA DE MORAES E OUTROS
ADVOGADO
: AL00000490 - GEORGE SARMENTO LINS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
DESPACHO: Intimar as partes para falarem sobre os cálculos no prazo sucessivo de 5 dias,
primeiro os exeqüentes.
Numeração única: 39122-40.2000.4.01.3400
2000.34.00.039718-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ALICE GESTEIRA BRAGA CONEGUNDES E OUTROS
ADVOGADO
: DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
DESPACHO: Intimar as partes para falarem sobre os cálculos no prazo sucessivo de 5 dias,
primeiro os exeqüentes.
Numeração única: 2849-28.2001.4.01.3400
2001.34.00.002847-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA TELMA REBELO SOARES DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: DF00003370 - MARIA ALICE MARINHO
DESPACHO: Intimar as partes para falarem sobre os cálculos no prazo sucessivo de 5 dias,
primeiro os exeqüentes.
Numeração única: 1697-08.2002.4.01.3400
2002.34.00.001679-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA IMACULADA FERREIRA FRAGA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00011116 - UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - EMILIANA ALVES LARA
DESPACHO: Intimar as partes para falarem sobre os cálculos no prazo sucessivo de 5 dias,
primeiro os exeqüentes.
Numeração única: 25654-38.2002.4.01.3400
2002.34.00.025713-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: AGENOR NERY E OUTROS
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
DESPACHO: Intimar os exeqüentes para falarem sobre os cálculos no prazo de 5 dias.
Numeração única: 1666-51.2003.4.01.3400
2003.34.00.001649-4 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00019800 - ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: DF00011116 - UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
EXCDO
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
ADVOGADO
: DF00012702 - MILTON NUNES TOLEDO JUNIOR
DESPACHO: O crédito pago por requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou
pelo advogado diretamente na instituição financeira, mediante apresentação de documento de
identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 1673-43.2003.4.01.3400
2003.34.00.001656-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ALBANO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: SP00284181 - JORGE AUGUSTO MOLINA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500986
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Numeração única: 32702-72.2007.4.01.3400
2007.34.00.032843-9 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: MARCIA ABE E OUTROS
ADVOGADO
: DF0001534A - CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA
ADVOGADO
: DF00025090 - HUGO MENDES PLUTARCO
ADVOGADO
: DF00012250 - CLAUDISMAR ZUPIROLI
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
DESPACHO: Intimar o advogado CLAUDISMAR ZUPIROLI, a quem foi concedida a vista dos
autos por 15 dias, como requerido à. Fl. 393, considerando a ressalva contida no substabelecimento de fl. 20.
Numeração única: 34483-61.2009.4.01.3400
2009.34.00.035265-0 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018725 - SÉRGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
RÉU
: ARTHUR MONTEIRO RIBEIRO COIMBRA LOPES FILHO
DESPACHO: Deferida a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, findo o qual, a autora
deverá indicar bens penhoráveis do devedor.
Numeração única: 25536-81.2010.4.01.3400
25536-81.2010.4.01.3400 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
AUTOR
: ADILSON LUIZ CAMPOS E OUTROS
ADVOGADO
: DF00012409 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPACHO: Pela última vez, cumpra a executado o item 1 do despacho de fl. 238 e, na
mesma oportunidade, comprove o pagamento autorizado à fl. 193, informando, ademais, o
número da conta em que foi realizado o depósito das custas. Prazo de 15 dias.
Numeração única: 44296-78.2010.4.01.3400
44296-78.2010.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: RUBEM DE ANDRADE SANTOS
ADVOGADO
: DF00017184 - MARCOS A Z ROMANO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00030839 - PATRICIA APOLINARIO DE ALMEIDA
DESPACHO: Intimar o autor para se manifestar acerca da petição da CEF. Prazo de 10 dias.
Numeração única: 55711-58.2010.4.01.3400
55711-58.2010.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: SONIA SANDES DE JESUS LIMA
ADVOGADO
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
REU
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: - EDMUNDO BELARMINO RIBEIRO DOS ANJOS
DESPACHO: Recebida a apelação da ré somente no efeito devolutivo. Apresente o autor sua
resposta no prazo de 15 dias.
Numeração única: 2893-61.2012.4.01.3400
2893-61.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: OSESP COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: SP00300091 - GUILHERME PELOSO ARAUJO
ADVOGADO
: SP00223886 - THIAGO TABORDA SIMOES
REU
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: - RAFAEL DE HOLANDA WEYNE
DESPACHO: Recebida a apelação dos autores nos efeitos suspensivo e devolutivo.
Numeração única: 26293-07.2012.4.01.3400
26293-07.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: SUPER TERMINAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO
: SP00152046 - CLAUDIA YU WATANABE
ADVOGADO
: SP00289546 - JOSE HENRIQUE CALEFFI LOPES
REU
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: - ANA CAROLINA CERQUEIRA PEREIRA DA SILVA

Numeração única: 20539-65.2004.4.01.3400
2004.34.00.020589-4 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ALBA CRISTINA MAGALHAES ALVES DE MELO E OUTROS
EXQTE
: WILLIAN PASSOS E OUTROS
ADVOGADO
: DF00015777 - BEATRIZ VERISSIMO DE SENA
ADVOGADO
: DF00026668 - CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES
ADVOGADO
: DF00012453 - LUCIANA MARTINS BARBOSA
EXCDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB
DESPACHO: Considerando que não houve discordância quanto às requisições de pagamento,
levantar em favor dos respectivos titulares os saldos existentes nas contas-depósito de fls. 4448. Requeiram os sucessores dos exeqüentes ARIPLINIO ANTONIO NILSON e MARIA LUCILIA
NEVES AIRES DE ALENCAR, falecidos, a habilitação no processo, apresentando prova da
conclusão do inventário ou termo de inventariante e respectiva procuração do inventariante
outorgada ao advogado. Esses documentos são necessários à habilitação no processos dos
sucessores dos falecidos. (ALVARÁS À DISPOSIÇÃO). bl
Numeração única: 23145-32.2005.4.01.3400
2005.34.00.023198-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ANGELO JOSE SILVA VACCARINI E OUTROS
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
DESPACHO: Intimar as partes para falarem sobre os cálculos no prazo sucessivo de 5 dias,
primeiro os exeqüentes.
Numeração única: 7622-43.2006.4.01.3400
2006.34.00.007709-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: OSIO GARCIA E OUTRO
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
DESPACHO: Intimar as partes para falarem sobre os cálculos, no prazo sucessivo de 5 dias,
primeiro os exeqüentes.
Numeração única: 7823-35.2006.4.01.3400
2006.34.00.007929-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: MARCIA DA MOTA PINTO E OUTROS
ADVOGADO
: DF0001193A - HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: DF00003370 - MARIA ALICE MARINHO
DESPACHO: O crédito pago por requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou
pelo advogado diretamente na instituição financeira, mediante apresentação de documento de
identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 14614-83.2007.4.01.3400
2007.34.00.014705-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: CARLOS SERGIO BASTOS LAGO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: DF00002714 - JOSE LUIZ GOMES ROLO
DESPACHO: Intimar as partes para falarem sobre os cálculos no prazo sucessivo de 5 dias,
primeiro os exeqüentes.
Numeração única: 14694-47.2007.4.01.3400
2007.34.00.014785-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DF00011116 - UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
DESPACHO: Intimar as partes para falarem sobre os cálculos no prazo sucessivo de 5 dias,
primeiro o advogado dos exeqüentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500987
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Numeração única: 48789-59.2014.4.01.3400
48789-59.2014.4.01.3400 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

DESPACHO: Recebida a apelação da autora nos efeitos suspensivo e devolutivo.
Numeração única: 46328-85.2012.4.01.3400
46328-85.2012.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: VICTOR FABRO NERI
ADVOGADO
: DF00037014 - ADRIANA DORNELLES FARIAS
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
DESPACHO: Requeira o impetrante o que entender de direito, considerando o trânsito em
julgado da sentença de fls. 75-8 da rolagem única. Prazo de 30 dias.
Numeração única: 53634-08.2012.4.01.3400
53634-08.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ILZA DIAS JACOBINA
ADVOGADO
: DF00017695 - MARIA INES MURGEL
REU
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: - LAERCIO MACHADO
DESPACHO: Fale a autora/agravada sobre o agravo retido da ré em 10 dias.
Numeração única: 46520-81.2013.4.01.3400
46520-81.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ADEMAR PEREIRA LIMA E OUTROS
ADVOGADO
: GO00010722 - WOLMY BARBOSA DE FREITAS
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
DESPACHO: Tendo em vista a sentença que homologa a desistência requerida, paguem os
autores as custas de 0,5% do valor atualizado da causa.
Numeração única: 54780-50.2013.4.01.3400
54780-50.2013.4.01.3400 PROTESTO
AUTOR
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADO
: SP00201537 - ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI
ADVOGADO
: DF00024210 - CINDY TOLEDO COSTA SEBBA
RÉU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00019983 - JOSÉ CARLOS IZIDRO MACHADO
DESPACHO: Entregar os autos à parte requerente, independentemente de traslado.
Numeração única: 43950-88.2014.4.01.3400
43950-88.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ E OUTROS
ADVOGADO
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
REU
: UNIAO FEDERAL
DESPACHO: Justifiquem os autores o valor da ação mediante apresentação de tabela individualizada para cada um, uma vez que nas tabelas trazidas na inicial constam os mesmos
valores de diferença de GDPGPE a receber, embora o valor recebido seja diferente para cada
autor. Instruam os autores a inicial, com os documentos indispensáveis à prova de suas
alegações. Prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento.
Numeração única: 48785-22.2014.4.01.3400
48785-22.2014.4.01.3400 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: CLAUDIA MONICA FERREIRA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EXCDO
: UNIAO
DESPACHO: Regularizem os exeqüentes sua representação processual, pois não há nos autos
procuração outorgada à advogada subscritora da petição de fls. 266. prazo de 10 dias.
Numeração única: 48787-89.2014.4.01.3400
48787-89.2014.4.01.3400 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: MARISTELA BISPO DE ASSIS E OUTROS
ADVOGADO
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EXCDO
: UNIAO
DESPACHO: Regularizem os exeqüentes sua representação processual, pois não há nos autos
procuração outorgada à advogada subscritora da petição de fls. 272. Prazo de 10 dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500988

EXQTE
: ANA CLARA DE BARROS BALSALOBRE E OUTROS
ADVOGADO
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EXCDO
: UNIAO
DESPACHO: Regularizem os exeqüentes sua representação processual, pois não há nos autos
procuração outorgada à advogada subscritora da petição de fls. 272. Prazo de 10 dias.
Numeração única: 52712-93.2014.4.01.3400
52712-93.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARTEVAL ALVES RIBEIRO
: GO00021302 - MARINEILIA RIBEIRO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO DISTRITO
FEDERAL
DESPACHO: Postergada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à contestação.
Numeração única: 54262-26.2014.4.01.3400
54262-26.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE

: QUANTUM - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
ADVOGADO
: DF00042845 - EVARISTO BRAGA DE ARAUJO JR
IMPDO
: DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA ANVISA
DESPACHO: Postergada a análise do pedido liminar para momento posterior às informações.
Numeração única: 54564-55.2014.4.01.3400
54564-55.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
DF00017107 - DANIEL AYRES KALUME REIS
SP00271446 - PATRICIA PAOLIELLO LAMANERES
SP00164878 - RAFAEL DE CARVALHO PASSARO
DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA
DESPACHO: Postergada a análise do pedido liminar para momento posterior às informações.
Numeração única: 54704-89.2014.4.01.3400
54704-89.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

CAROLINE BRANDAO DE ALMEIDA FIGUEIREDO
BA00018464 - BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE
BA00037214 - KARINNE DIAS OLIVEIRA
BA00018323 - RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES
PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
DESPACHO: Postergada a análise do pedido liminar para momento posterior às informações.
Numeração única: 52350-55.2014.4.01.3800
52350-55.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE

: RCA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - EPP
ADVOGADO
: MG00112964 - THIAGO DANTAS CUNHA
IMPDO
: DIRETOR DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
DESPACHO: Postergada a análise do pedido liminar para momento posterior às informações.
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SENTENÇA: Reconhecida a decadência do pedido de recálculo da RMI, que fica extinto com
resolução do mérito. Revogada a decisão de fls. 75/76, que deferiu a antecipação dos efeitos
da tutela e julgado improcedentes os pleitos autorais.
Numeração única: 15280-11.2012.4.01.3400
15280-11.2012.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ERATOSTENES EDSON RAMALHO DE ARAUJO
ADVOGADO
: DF00035773 - ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE ARAUJO
IMPDO
: COORDENADOR DA COORDENACAO DE CADASTRO E PAGAMENTO DO CNPQ
ENTIDADE
: UNIAO - PRF
SENTENÇA: INDEFERIDA A INICIAL E, POR TAL, EXTINTO O PROCESSO SEM EXAME
DO MÉRITO no que toca ao pedido de condenação ao pagamento de valores pretéritos, nos
termos do art. 267, I, do Código de Processo Civil, e DENEGADA A SEGURANÇA quanto
ao pedido do reconhecimento do direito da impetrante ao recebimento de GDACT no mesmo
percentual pago aos servidores ativos.
Numeração única: 22460-78.2012.4.01.3400
22460-78.2012.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CONSTRUTORA SAO MATEUS LTDA
ADVOGADO
: DF00023863 - RAPHAEL LOPES JORGE
IMPDO
: DELEGADO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
BRASILIA/DF
SENTENÇA: DENEGADA A SEGURANÇA.
Numeração única: 30253-20.2002.4.01.3400
2002.34.00.030317-6 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: WALDO JOSE CARAM ROHLFS
ADVOGADO
: DF00013267 - WANDER PEREZ
EXCDO
: UNIAO
SENTENÇA: Fica extinta a execução, considerando o pagamento do débito. O crédito pago por
requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou pelo advogado diretamente na
instituição financeira, mediante apresentação de documento de identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 29975-67.2012.4.01.3400
29975-67.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: FLEX NUTRITION COMERCIO IMPORTACAO & DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADO
: SP00202052 - AUGUSTO FAUVEL DE MORAES
REU
: UNIAO FEDERAL
SENTENÇA: Julgados improcedentes os pedidos.
Numeração única: 38282-10.2012.4.01.3400
38282-10.2012.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ALEXANDRE DE PAULA DUPEYRAT MARTINS
ADVOGADO
: DF00019760 - MARCIA MARIA ARAUJO CAIRES
IMPDO
: DIRETORA GERAL DO SENADO FEDERAL
SENTENÇA: DENEGADA A SEGURANÇA.
Numeração única: 19755-54.2005.4.01.3400
2005.34.00.019793-1 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA
ADVOGADO
: DF00026962 - RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
EXCDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
PROCUR
: - ELSIO BENETTI
PROCUR
: - PAULO ENEAS DA SILVA PARANHOS NERIS
SENTENÇA: Fica extinta a execução, considerando o pagamento do débito. O crédito pago por
requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou pelo advogado diretamente na
instituição financeira, mediante apresentação de documento de identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.

Numeração única: 56138-16.2014.4.01.3400
56138-16.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
ADVOGADO
: MG00071656 - WALFRIDO MOREIRA DE CARVALHO NETO
IMPDO
: COORDENADOR GERAL DE INSPECAO DE PRODUTOS GPROD ANVISA
IMPDO
: GERENTE GERAL DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS DA ANVISA
DESPACHO: Postergada a análise do pedido liminar para momento posterior às informações.
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1581-02.2002.4.01.3400
2002.34.00.001563-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ALCINDO LEIPZIGER JUNIOR E OUTROS
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
SENTENÇA: Fica extinta a execução, considerando o pagamento do débito. O crédito pago por
requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou pelo advogado diretamente na
instituição financeira, mediante apresentação de documento de identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 1692-83.2002.4.01.3400
2002.34.00.001674-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: JOSE JACOME DA COSTA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00011116 - UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - EMILIANA ALVES LARA
SENTENÇA: Fica extinta a execução, considerando o pagamento do débito. O crédito pago por
requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou pelo advogado diretamente na
instituição financeira, mediante apresentação de documento de identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 98-82.2012.4.01.3400
98-82.2012.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DAMIANI SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: PR00036503 - SILVIO FELIPE GUIDI
IMPDO
: DIRETOR DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE DA INFRAERO
SENTENÇA: EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts.
267, VI, CPC.
Numeração única: 952-76.2012.4.01.3400
952-76.2012.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADO
: PR00029960 - ROGER SANTOS FERREIRA
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DE GESTAO E ESTUDOS HIDROENERGETICOS DA ANEEL
SENTENÇA: DENEGADA A SEGURANÇA.
Numeração única: 2836-43.2012.4.01.3400
2836-43.2012.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MAGALY DE SOUZA MELLO DA ROCHA
ADVOGADO
: DF00008849 - GILBERTO GARCIA GOMES
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACAO SUBSTITUTO DO MINISTERIO DA FAZENDA NO DF
SENTENÇA: DENEGADA A SEGURANÇA.
Numeração única: 9833-42.2012.4.01.3400
9833-42.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - LENI M. GOMES PEIXOTO V. NOVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500989
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Numeração única: 72662-25.2013.4.01.3400
72662-25.2013.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JEFFERSON VIEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DF00020418 - ALTEMAR CAMPELO DE SOUZA
ADVOGADO
: DF00039709 - MILENA MARCONE FERREIRA LEITE
IMPDO
: DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL
IMPDO
: DIRETOR-GERAL DO CENTRO DE SELECAO E DE PROMOCAO DE
EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA
SENTENÇA: CONCEDIDA A SEGURANÇA para reconhecer o direito do impetrante de continuar nas demais fases do concurso público para o cargo de policial rodoviário federal Edital n° 1 - PRF - Policia Rodoviária Federal, de 11 de junho de 2013, e, respeitada a sua
nota e classificação final no concurso, convocação para o curso de formação profissional, e,
sendo aprovado no referido curso, reconheço seu direito a ser nomeado e empossado após
o trânsito em julgado desta ação. Determinado às autoridades impetradas que reservem a
vaga do impetrante, caso o mesmo logre aprovação no curso de formação profissional.
Numeração única: 73316-12.2013.4.01.3400
73316-12.2013.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ROQUE DOS SANTOS NETO
ADVOGADO
: BA00022918 - PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA
IMPDO
: DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL
SENTENÇA: CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito do impetrante de continuar nas demais fases do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal Edital n° 1 - PRF, de 11 de junho de 2013, e, respeitada a sua nota e classificação final no
concurso, convocação para o curso de formação profissional, e, sendo aprovado no referido
curso, reconheço seu direito a ser nomeado e empossado após o trânsito em julgado desta
ação. Determino às autoridades impetradas que reservem a vaga do impetrante, caso o
mesmo logre aprovação no curso de formação profissional.
Numeração única: 73321-34.2013.4.01.3400
73321-34.2013.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LUIZ DA ROSA GARCIA FILHO
ADVOGADO
: DF00036356 - FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA
IMPDO
: DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL - DPRF
IMPDO
: DIRETOR GERAL DO CENTRO DE SELECAO E DE PROMOCAO DE
EVENTOS - CESPE
SENTENÇA: CONCEDIDA A SEGURANÇA para reconhecer o direito do impetrante de continuar nas demais fases do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal Edital n° 1 - PRF, de 11 de junho de 2013, e, respeitada a sua nota e classificação final no
concurso, convocação para o curso de formação profissional, e, sendo aprovado no referido
curso, reconheço seu direito a ser nomeado e empossado após o trânsito em julgado desta
ação. Determinado às autoridades impetradas que reservem a vaga do impetrante, caso o
mesmo logre aprovação no curso de formação profissional.
Numeração única: 73430-48.2013.4.01.3400
73430-48.2013.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
ADVOGADO
: DF00036356 - FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA
IMPDO
: DIRETOR GERAL DO CESPE UNB
IMPDO
: DIRETORA GERAL DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL
SENTENÇA: CONCEDIDA A SEGURANÇA para reconhecer o direito do impetrante de continuar nas demais fases do concurso público para o cargo de policial rodoviário federal Edital n° 1 - PRF, de 11 de junho de 2013, e, respeitada a sua nota e classificação final no
concurso, convocação para o curso de formação profissional, e, sendo aprovado no referido
curso, reconheço seu direito a ser nomeado e empossado após o trânsito em julgado desta
ação. Determinado às autoridades impetradas que reservem a vaga do impetrante, caso o
mesmo logre aprovação no curso de formação profissional.

Numeração única: 24785-07.2004.4.01.3400
2004.34.00.024849-2 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ALBERTO FRANCISCO DA COSTA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00011276 - ADRIANA MIRANDA RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00017183 - JOSE LUIS WAGNER
EXCDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
PROCUR
: - PAULO ENEAS DA SILVA PARANHOS NERIS
SENTENÇA: Fica extinta a execução, considerando o pagamento do débito. O crédito pago por
requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou pelo advogado diretamente na
instituição financeira, mediante apresentação de documento de identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 20523-82.2002.4.01.3400
2002.34.00.020567-4 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: COMPORTA PAINEIS DECORATIVOS LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: SC00010440 - EDILSON JAIR CASAGRANDE
EXCDO
: UNIAO(FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - ALDEMARIO ARAUJO CASTRO
SENTENÇA: Fica extinta a execução, considerando o pagamento do débito. O crédito pago por
requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou pelo advogado diretamente na
instituição financeira, mediante apresentação de documento de identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 39168-87.2004.4.01.3400
2004.34.00.048269-9 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: CENTRO DE TERAPIA RENAL DA CIDADE DE SAO PAULO S/C LTDA
ADVOGADO
: DF00021025 - ANA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RS00044059 - ULISSES ANDRE JUNG
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
SENTENÇA: Fica extinta a execução, considerando o pagamento do débito. O crédito pago por
requisição de pequeno valor deverá ser sacado pela parte ou pelo advogado diretamente na
instituição financeira, mediante apresentação de documento de identidade e CPF ou de procuração outorgada ao advogado.
Numeração única: 49669-85.2013.4.01.3400
49669-85.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANTONIO VITORIANO DE ANDRADE
ADVOGADO
: PR00023493 - LEONARDO DA COSTA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
SENTENÇA: Determinado o cancelamento da distribuição e declarado extinto o processo, sem
resolução do mérito.
Numeração única: 56033-73.2013.4.01.3400
56033-73.2013.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CIASA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: DF0000789A - LUCIA TEIXEIRA BAHIA
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF
SENTENÇA: Reconhecida a falta de interesse superveniente e EXTINTO O FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 267, VI, §3º, CPC).
Numeração única: 68917-37.2013.4.01.3400
68917-37.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: CICERO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
SENTENÇA: Determinado o cancelamento da distribuição e declarado extinto o processo, sem
resolução do mérito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500990
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Numeração única: 54761-10.2014.4.01.3400
54761-10.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EDSON NORA CAMACHO
ADVOGADO
: RJ00158191 - ERALDO SANTOS DE MORAES
ADVOGADO
: RJ00172332 - MICHELE DA CONCEICAO FURTADO DE FIGUEIREDO
E FARIA
IMPDO
: UNIAO FEDERAL
IMPDO
: DIRETOR DE GESTAO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SENTENÇA: INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei nº
12.016/2009, e EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 267, I do CPC.
Numeração única: 55993-57.2014.4.01.3400
55993-57.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JULIANO BENVENUTO GUIDI
ADVOGADO
: SC00036242 - JULIANO BENVENUTO GUIDI
ADVOGADO
: SC00028963 - MONALIZE REUS SERAFIM
IMPDO
: COMISSAO DA INSTITUICAO ESPECIALIZADA(DESPE/UNB) DO
CONCURSO TJ/BA NOTARIOS E OFICIAIS DE REGISTRO
SENTENÇA: Indeferida a inicial, extinguindo a mandamental impetrada por Juliano Benvenuto Guidi, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/09, combinado com o artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 56183-20.2014.4.01.3400
56183-20.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE ALVES CAVALCANTE FILHO
ADVOGADO
: DF00006122 - JOAO BERCHMANS CORREIA SERRA
REU
: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
IPHAN
SENTENÇA: Reconhecida a litispendência em relação ao processo nº 5102229.2014.4.01.3400 e indeferida a inicial.
Numeração única: 56376-35.2014.4.01.3400
56376-35.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JONY YUJI INADA
ADVOGADO
: TO00004661 - PATRICIA JULIANA PONTES RAMOS MARQUES
IMPDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
SENTENÇA: Reconhecida a litispendência em relação ao processo nº 5307313.2014.4.01.3400 e INDEFERIDA a inicial (art. 267, I e V, CPC).
Numeração única: 58253-10.2014.4.01.3400
58253-10.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SINDICATO DOS TRAB E EMPREG NAS ATIV DE CARGA E DESCARGA DE MERC EM GERAL DE SAO CARLOS E IBATE
ADVOGADO
: SP00252170 - WELLINGTON JUNIOR DAL BEN
IMPDO
: UNIAO FEDERAL
IMPDO
: MINISTERIO DO TRABALHO
SENTENÇA: INDEFRIDA a inicial, extinguindo a mandamental impetrada por Sindicato dos
Trabalhadores e Empregados da Movimentação de Mercadorias em geral de São Carlos e
Região, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/09, combinado com o artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 58483-52.2014.4.01.3400
58483-52.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: OSMARIO DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADO
: SE00006880 - CAMILLA ALMEIDA DE MELO
IMPDO
: PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
SENTENÇA: INDEFERIDA A INICIAL e EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO (Arts. 10 e 23 da Lei n.º 12.016/2009 c/c Art. 267, I do CPC).

Numeração única: 6224-80.2014.4.01.3400
6224-80.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE HAMILTON CORREA DE SOUZA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00030598 - MAX ROBERT MELO
ADVOGADO
: DF00030810 - PRISCILA DE ALMEIDA JULIANO
ADVOGADO
: DF00036420 - THAYNARA CLAUDIA BENEDITO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
SENTENÇA: Homologada a desistência e extinto o processo sem julgamento do mérito.
Numeração única: 27195-86.2014.4.01.3400
27195-86.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: BLAU FARMACEUTICA S.A.
ADVOGADO
: RJ00134876 - ANGELO NICOLAU TERRA ALBERONI
ADVOGADO
: RJ00091336 - UBIRAJARA REGIS QUINTANILHA MARQUES
IMPDO
: GERENTE GERAL DE MEDICAMENTO DA AGENCIA NACIONAL DE
VIGILANCIA SANITARIA ANVISA
SENTENÇA: Concedida a segurança para determinar à ANVISA que conclua a análise do
registro do medicamento genérico denominado Flutamida, protocolo Anvisa 2012064639PA,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena aplicação de multa à autoridade coatora, a qual fixo em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso.
Numeração única: 46468-51.2014.4.01.3400
46468-51.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AFONSO VICTOR VIANNA DE ANDRADE
REU
: CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO CFA
SENTENÇA: Homologada a desistência e extinto o processo sem julgamento do mérito.
Numeração única: 47523-37.2014.4.01.3400
47523-37.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: TROPIC AIR TAXI AEREO LTDA
ADVOGADO
: RJ00103145 - IZABEL CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS
IMPDO
: DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
- ANAC
SENTENÇA: EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
267, VI do CPC (falta de interesse de agir superveniente).
Numeração única: 52047-77.2014.4.01.3400
52047-77.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PARTNERSNET COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADO
: DF00007118 - JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN
ADVOGADO
: DF00018634 - OTAVIO PAPAIZ GATTI
IMPDO
: PREGOEIRA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
SENTENÇA: Homologado o pedido de desistência e, consequentemente, extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VIII, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 53291-41.2014.4.01.3400
53291-41.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: WILLIAN SILVA
ADVOGADO
: GO00037483 - MARIANE SOARES DIAS
ADVOGADO
: GO00032526 - WANDERLAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
IMPDO
: DIRETOR DA FUNDACAO GETULIO VARGAS - FGV PROJETOS
SENTENÇA: JULGADOS IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 269, I, do CPC.
Numeração única: 54624-28.2014.4.01.3400
54624-28.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GEIZIANE BRAGA MONTEIRO
ADVOGADO
: PE00022154 - ERIKA BECKER FIGUEIREDO MADEIRA
IMPDO
: PRESIDENTE DA EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS
HOSPITALARES
SENTENÇA: Indeferida a inicial e extinto o processo sem julgamento do mérito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500991
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9ª VARA FEDERAL

EXQTE
: GENILDA BARROS ARAUJO SANTOS
ADVOGADO
: DF00011116 - UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 1441-70.1999.4.01.3400
1999.34.00.001452-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ALCEMAR ANTONIO LOPES DE MATOS E OUTROS
ADVOGADO
: DF0000939A - IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 2765-95.1999.4.01.3400
1999.34.00.002779-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ANA ALVES PEREIRA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00012284 - FERNANDO FREIRE DIAS
ADVOGADO
: AL00000490 - GEORGE SARMENTO LINS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 634-16.2000.4.01.3400
2000.34.00.000636-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: JOAO MARCAL SOBRINHO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00008857 - GESSE DE ROURE FILHO
EXCDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR
: - LIRIA H.I. ESPINDOLA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 31881-78.2001.4.01.3400
2001.34.00.032042-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA HELENA SIQUEIRA
EXQTE
: MARIA HELENA SIQUEIRA
EXQTE
: MARIA HELENA SIQUEIRA
ADVOGADO
: DF00001141 - CARLOS DANILO BARBUTO CABRAL DE MENDONCA
EXCDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
EXCDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
PROCUR
: - MARCIO BARBOSA MAIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 2686-77.2003.4.01.3400
2003.34.00.002670-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: SILVIA HELENA CORREA MARRA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00007070 - ALCINO JUNIOR DE MACEDO GUEDES
EXCDO
: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA IPEA
ADVOGADO
: DF00010287 - WILMON ALVES DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.

Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. LIVIANE KELLY SOARES VASCONCELOS
: FERNANDO LEITÃO CUNHA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. LIVIANE KELLY SOARES VASCONCELOS
AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 31772-93.2003.4.01.3400
2003.34.00.031805-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: HILDA ARRUDA MIRANDA
ADVOGADO
: DF00005672 - ANTONIO DE SOUZA AMORIM
ADVOGADO
: DF00030465 - DANILO RICARDO MOTA MOURA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"NOTA: Prazo de 24 horas para o(a) advogado(a) do(s) autor(es) devolver(em) os autos
retirados da Secretaria, sob pena de busca e apreensão (CPC, art. 196)".
Numeração única: 15313-30.2014.4.01.3400
15313-30.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CEB DISTRIBUICAO S/A
ADVOGADO
: DF00013789 - JANINE OCARIZ ALVES
REU
: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA ANEEL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"NOTA: Prazo de 24 horas para o(a) advogado(a) do(s) autor(es) devolver(em) os autos
retirados da Secretaria, sob pena de busca e apreensão (CPC, art. 196)".
Numeração única: 39879-43.2014.4.01.3400
39879-43.2014.4.01.3400 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR
: CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: DF00003937 - CARLOS ALBERTO LOPES MIRANDA
REU
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA DF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"NOTA: Prazo de 24 horas para o(a) advogado(a) do(s) autor(es) devolver(em) os autos
retirados da Secretaria, sob pena de busca e apreensão (CPC, art. 196)".
Numeração única: 40684-93.2014.4.01.3400
40684-93.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEG. PRIV., SIST. DE SEG. ELETR.,
CURSO DE FORM. E TRANSP. DE VAL. NO DF
ADVOGADO
: DF00039779 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO DA COSTA SCHNEIDER
REU
: CONSELHO REGIONAOL DE ADMINISTRACAO CRA DF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"NOTA: Prazo de 24 horas para o(a) advogado(a) do(s) autor(es) devolver(em) os autos
retirados da Secretaria, sob pena de busca e apreensão (CPC, art. 196)".

14ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA
: LUIZ ANTONIO CAZADO DA SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 27654-50.1998.4.01.3400
1998.34.00.027695-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: AUREA RITA FERNANDES E OUTROS
EXQTE
: AUREA RITA FERNANDES E OUTROS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500992
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Numeração única: 4603-34.2003.4.01.3400
2003.34.00.004587-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: COHTIR BASTOS E OUTROS
ADVOGADO
: DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
ADVOGADO
: DF00025738 - GERALDINA FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: SP00284181 - JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 7219-79.2003.4.01.3400
2003.34.00.007208-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CARLOS ALBERTO MENDES TORGA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 9185-77.2003.4.01.3400
2003.34.00.009176-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: BENEDITO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 25296-39.2003.4.01.3400
2003.34.00.025307-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: JESUS JOSE TEIXEIRA E OUTROS
EXQTE
: JESUS JOSE TEIXEIRA E OUTROS
EXQTE
: SERGIO DE BARROS CUNHA PEDROSA E OUTRO
ADVOGADO
: DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 40080-84.2004.4.01.3400
2004.34.00.049181-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: JOAO SOARES DE MELO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00026962 - RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
EXCDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
ADVOGADO
: DF00005394 - MIGUEL JOAQUIM BEZERRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500993

Numeração única: 7436-54.2005.4.01.3400
2005.34.00.007437-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

: ALMERINDA BEATRIZ NETA E OUTROS
: DF00005108 - TANIA MARIA MARTINS GUIMARAES LEAO FREITAS
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 24820-93.2006.4.01.3400
2006.34.00.025475-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA

intimados

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

: CODIBE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA E OUTROS
: DF0001432A - VANY ROSSELINA GIORDANO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 7904-47.2007.4.01.3400
2007.34.00.007964-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA

intimados

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:
:
:

JOSE CARLOS CAVALCANTE DE MIRANDA E OUTROS
DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 955-36.2009.4.01.3400
2009.34.00.000956-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA

intimados

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:
:
:

ADLON ALVES PEIXOTO E OUTROS
DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 21821-65.2009.4.01.3400
2009.34.00.021950-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA

intimados

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

: BENO KROLOW MULLER E OUTROS
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.

intimados
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Numeração única: 3856-35.2013.4.01.3400
3856-35.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - JOAO CARLOS BERTOLA FRANCO DE GOUVEIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 3858-05.2013.4.01.3400
3858-05.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: ITUBERA PREFEITURA
ADVOGADO
: DF0000183A - MARIA TEREZA CALIL NADER
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 3893-62.2013.4.01.3400
3893-62.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: DIEGO CANELHAS SILVA
ADVOGADO
: DF00018747 - IGOR FELIPE GUSKOW
ADVOGADO
: DF00004850 - JOSE RICARDO BAITELLO
EXCDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 3900-54.2013.4.01.3400
3900-54.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: WELQUER PEREIRA GONCALVES
ADVOGADO
: DF0003942E - DANIELA RORIZ TORMIN
ADVOGADO
: DF00009745 - WILSON MARQUES DE ALCANTARA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 3902-24.2013.4.01.3400
3902-24.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: WANDER SANDERS DAMASCENO
ADVOGADO
: DF00022948 - ANDRE CAVALCANTE BARROS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 2689-46.2014.4.01.3400
2689-46.2014.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: EB PARTICIPACOES LTDA E OUTRO
EXQTE
: EB PARTICIPACOES LTDA E OUTRO
EXQTE
: GULFINVEST PARTICIPACOES LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: RJ00048955 - ANTONIO CARLOS GARCIA DE SOUZA
ADVOGADO
: RJ00062974 - MARCELO BELTRAO DA FONSECA
ADVOGADO
: DF00002475 - MARCOS JORGE CALDAS PEREIRA
EXCDO
: UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.

Numeração única: 36404-84.2011.4.01.3400
36404-84.2011.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: CARLOS ALBERTO SPERANDIO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00009922 - JOAO ROBERTO SANTIAGO DIAS
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 3802-69.2013.4.01.3400
3802-69.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00012099 - LIRIAN SOUSA SOARES CAVALHERO
EXCDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 3831-22.2013.4.01.3400
3831-22.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: DEPERON E COMPANHIA LTDA
ADVOGADO
: DF0001113A - CELSO BOTELHO DE MORAES
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 3836-44.2013.4.01.3400
3836-44.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: JOSE BORGES DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: DF0001120A - MARCELLO LAVENERE MACHADO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 3841-66.2013.4.01.3400
3841-66.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: PAULO ROGERIO ANDREIS E OUTROS
EXQTE
: PAULO ROGERIO ANDREIS E OUTROS
EXQTE
: CARLOS AIRTON MARTINS
ADVOGADO
: DF00013518 - PAULO FELIX BORGES
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Numeração única: 3842-51.2013.4.01.3400
3842-51.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: ADILSON CESAR MENEGAT E OUTROS
ADVOGADO
: DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
EXCDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do(s) ofício(s) informando o pagamento da(s) RPV(s)/Precatório(s), fiquem intimados
os Exequentes para ciência do pagamento, no prazo de 5 dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500994
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Numeração única: 4697-79.2003.4.01.3400
2003.34.00.004681-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA

Numeração única: 35044-12.2014.4.01.3400
35044-12.2014.4.01.3400 MONITORIA

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

AUTOR
ADVOGADO
RÉU
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

JOANILDO SANTIAGO DE SOUZA E OUTROS
DF00010258 - ANTONIO MARCOS DA SILVA
DF00008549 - HEBERT DA SILVA TAVARES
DF00012520 - MARIZETE RODRIGUES
DF00009308 - ROSI MARY TEIXEIRA MATOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00004914 - GERALDO DE ASSIS ALVES

Numeração única: 11576-53.2013.4.01.3400
11576-53.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: ELIZEU SANTOS DO NASCIMENTO
: DF00015095 - OTNIEL SILVA FONSECA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte Autora sobre a contestação.
Numeração única: 17817-09.2014.4.01.3400
17817-09.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ADEMARIO MILANES PESSOA E OUTRO
: DF00011678 - PEDRO CALMON MENDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Juiz Titular
Dir. Secret.

Atos do Exmo.

:
:
:
:

Numeração única: 60214-83.2014.4.01.3400
60214-83.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
DF0000183A - MARIA TEREZA CALIL NADER
MG00103311 - THIAGO ROCHA NARDELLI
UNIAO

: RENATO AZEVEDO SILVA
: DF00020128 - ANDREA HELENA COSTA PRIETO
: DIRETORIA DO UNICEUB

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Por conta disso, defiro em parte o pedido liminar, para determinar que a autoridade
apontada como coatora viabilize a participação simbólica da parte impetrante na solenidade de
colação de grau do curso de Direito, sob pena de multa fixa que ora arbitro em R$ 10.000,00
(dez mil reais) para o caso de injustificado cumprimento da presente ordem.
Numeração única: 48822-49.2014.4.01.3400
48822-49.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

LUPATECH - EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PETROLEO LTDA
RJ00123070 - BRUNO DE ABREU FARIA
RJ00172036 - RAFAEL ALVES DOS SANTOS
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes, no prazo sucessivo de 5 dias, para especificar provas, indicando, de logo, sua
finalidade.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500995

: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte Autora. Prazo de 30 dias.
Numeração única: 4368-81.2014.4.01.3400
4368-81.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: DR. JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA
: LUIZ ANTONIO CAZADO DA SILVA

AUTOS COM DECISÃO

: JOSE LOPES NETO
: DF00025793 - TEOFILO ANDRE CRISTALDO DOS SANTOS
: UNIAO FEDERAL

:
:
:
:

ANDERSON DA SILVA
MG00131587 - ANDRESSA SUEMY HONJOYA
DF00024467 - ELEN CARINA DE CAMPOS
DF00029521 - RAQUEL REGINA BARBOSA
UNIAO FEDERAL

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte Autora sobre a contestação.
Numeração única: 22821-37.2008.4.01.3400
2008.34.00.022917-1 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fiquem intimadas as partes, com urgência, de que, nos autos da Carta Precatória nº 00618432.2014.4.01.3810, em tramitação na 1ª Vara Federal da Subseção de Pouso Alegre/MG, foi
designada perícia para o dia 17/09/2014, às 15:30h, na Rua Santo Antonio, 105, Centro de
Pouso Alegre/MG, coforme ofício de fls. 276.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte Autora sobre a contestação.
Numeração única: 20896-93.2014.4.01.3400
20896-93.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
REU

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00034116 - JOÃO CARDOSO DA SILVA
MARLUCE MARIA MENEZES BARBOSA
DF00011895 - KARLA ANDREA PASSOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CEF sobre os Embargos Monitórios apresentados pela Requerida no prazo de 10 (dez)
dias.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista dos Autos ao Executado pelo prazo de 5 dias.
Numeração única: 15306-38.2014.4.01.3400
15306-38.2014.4.01.3400 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:
:
:
:

: FERNANDO FERREIRA DA SILVA
: GO00038525 - WELITON JOHN FERREIRA DA SILVA
: PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Tais as considerações, indefiro a liminar.
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Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA
: LUIZ ANTONIO CAZADO DA SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 7950-36.2007.4.01.3400
2007.34.00.008010-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ALICIO RODRIGUES BOAVENTURA E OUTRO
ADVOGADO
: DF00026962 - RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
EXCDO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Fiquem as partes cientes das RPVs expedidas.
Numeração única: 20205-89.2008.4.01.3400
2008.34.00.020292-0 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: JUNANCY GALVAO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fiquem intimadas as partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes
técnicos,nos termos e prazo do § 1 do art. 421 do Código de Processo Civil.
Atos do Exmo.
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 48827-71.2014.4.01.3400
48827-71.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EDUARDO OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: CE00021432 - GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA
IMPDO
: PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Não há não há perigo de ineficácia da prestação jurisdicional a tempo e modo do procedimento célere
do mandado de segurança, mormente porque não há qualquer situação concreta que evidencie o
periculum in mora. Assim, dê-se vista ao Ministério Público Federal. Após, venham os autos conclusos
para sentença, imediatamente, ocasião em que apreciarei o pedido liminar.

Atos do Exmo.

: DR. TIAGO BORRÉ
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 39976-43.2014.4.01.3400
39976-43.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SAMUEL CESAR DA CRUZ JUNIOR
ADVOGADO
: DF00020605 - CARLOS HENRIQUE LIMA SANTOS
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela....
Numeração única: 36296-50.2014.4.01.3400
36296-50.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: BENEDITO NICOMEDES MAURICIO DE SOUZA
ADVOGADO
: DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... indefiro a tutela...
Intime-se o autor desta decisão e para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça, querendo,
réplica, ocasião em que deverá especificar as provas....
Juiz Titular
: DR. JOÃO LUIZ DE SOUSA
Dir. Secret.
: AYALA SANTANA TORRES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOÃO LUIZ DE SOUSA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 32004-76.2001.4.01.3400
2001.34.00.032165-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: AUGUSTINHO MARTINS PIMENTA E OUTROS
ADVOGADO
DF 38168 ANDRE LISBOA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00009170 - ALBERTO CAVALCANTE BRAGA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
.... devolva-se a petição ....
Numeração única: 11896-40.2012.4.01.3400
11896-40.2012.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE BAETA
ADVOGADO
DF 13793 - JOSE ANTONIO GONÇALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: DF00015124 - ANANDREA FREIRE DE LIMA
EXCDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
ADVOGADO
: DF00015877 - REGYNALDO PEREIRA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
.... devolva-se a petição ....
Numeração única: 47910-52.2014.4.01.3400
47910-52.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSIVAN VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DF00020884 - WALTER FELIPE DOS SANTOS
REU
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DO DISTRITO FEDERAL - CREF7 - DF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Especifiquem provas....

15ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOÃO LUIZ DE SOUSA
: AYALA SANTANA TORRES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOÃO LUIZ DE SOUSA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 60731-88.2014.4.01.3400
60731-88.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ALUISIO MADRUGA DE MOURA E SOUZA
ADVOGADO
: DF00036595 - OCTAVIO AUGUSTO GUEDES DE FREITAS COSTA
IMPDO
: COORDENADOR DA COMISSAO NACIONAL DA VERDADE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
.... indefiro o pedido liminar....
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500996
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Numeração única: 82773-68.2013.4.01.3400
82773-68.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: WELLIO PEDRO DE LIMA
ADVOGADO
: RJ00116636 - LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA
ADVOGADO
: RJ00158076 - NELSON MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: DF00030347 - PEDRO HENRIQUE ANDRADE SOUZA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo procedente o pedido....
Numeração única: 10255-46.2014.4.01.3400
10255-46.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS E TECNICOS DE FINANCAS
E CONTROLE
ADVOGADO
: DF00024128 - ANA TORREAO BRAZ LUCAS
ADVOGADO
: DF00009930 - ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO
ADVOGADO
: DF00029268 - LARISSA BENEVIDES GADELHA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo procedente o pedido....
Numeração única: 20645-75.2014.4.01.3400
20645-75.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: LOJAS AMERICANAS SA
ADVOGADO
: DF00032101 - CAMILA AMARAL TARGINO SANTANA
ADVOGADO
: SP00072400 - JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
.... julgo improcedente o pedido....
Numeração única: 30967-57.2014.4.01.3400
30967-57.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: WILLRICH INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00018701 - ADRIANA ZANATA FAVERO REIS
ADVOGADO
: DF0001805A - JOAO JOAQUIM MARTINELLI
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
.... julgo improcedente o pedido....
Numeração única: 60985-32.2012.4.01.3400
60985-32.2012.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00001640 - SAMIR NACIM FRANCISCO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
RÉU
: EUNICE FRANCISCA DE ALMEIDA PONTES
ADVOGADO
: DF00032183 - ANTONIO DE JESUS COSTA NASCIMENTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo improcedentes os embargos....
Numeração única: 35205-22.2014.4.01.3400
35205-22.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ADVOGADO
: SP00167058 - BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS FILHO
IMPDO
: DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
.... concedo, parcialmente, a segurança....

Atos do Exmo.

: DR. TIAGO BORRÉ
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 39176-15.2014.4.01.3400
39176-15.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ASBERIT LTDA
ADVOGADO
: RJ00087500 - ALESSANDRA KRAWCZUK CRAVEIRO RIBEIRO
ADVOGADO
: RJ00172672 - LAURA BAPTISTA BORGES
ADVOGADO
: RJ00186063 - SARITA CRISTINE DIAS LEITE
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se o autor....
Numeração única: 47756-34.2014.4.01.3400
47756-34.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: CORCOVADO GRANITOS LTDA
ADVOGADO
: ES00010343 - LUIZ GUSTAVO TARDIN
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se o autor....
Numeração única: 60474-63.2014.4.01.3400
60474-63.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ELVIRA FRANCA GONCALVES RARO
ADVOGADO
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se o autor....
Numeração única: 26586-16.2008.4.01.3400
2008.34.00.026722-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA ILDA ROCHA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00001198 - AUGUSTO CLAUDIO DUARTE
ADVOGADO
: MG00057893 - CARLOS ADOLFO JUNQUEIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: DF00012742 - FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: DF00007932 - JOSE ALCIR BATISTA CAVALCANTE
ADVOGADO
: DF0000951A - LEOPOLDO CESAR FONTENELE
ADVOGADO
: DF00022438 - MARCUS VINICIUS GOULART BATISTA
ADVOGADO
: DF00024242 - MARLON GOULART BATISTA
ADVOGADO
: DF00022548 - OTAVIO PUPP DEGRAZIA
ADVOGADO
: MG00117519 - PAULO HENRIQUE ABUCATER VIGLIONI
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifestem-se os exequentes...
Juiz Titular
: DR. JOÃO LUIZ DE SOUSA
Dir. Secret.
: AYALA SANTANA TORRES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOÃO LUIZ DE SOUSA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 36090-75.2010.4.01.3400
36090-75.2010.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOSE ERIOVALDO DE SANTANA E OUTRO
ADVOGADO
: DF00017184 - MARCOS A Z ROMANO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo procedente o pedido....
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500997
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Numeração única: 29861-60.2014.4.01.3400
29861-60.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOAO ANDREA MOLINERO JUNIOR
ADVOGADO
: DF00028929 - JOSE FRANCISCO BANDEIRA
IMPDO
: DIRETOR GERAL DO DNIT

Numeração única: 53085-27.2014.4.01.3400
53085-27.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AMANDA GOMES DE LIRA
ADVOGADO
: DF00017695 - MARIA INES MURGEL
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Acolhidos os embargos de declaração
Numeração única: 11385-91.2002.4.01.3400
2002.34.00.011401-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ANTONIO PERON DE BORBA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Indeferido o pedido dos exequentes.
Findo o prazo recursal in albis, arquive-se.
Numeração única: 1692-78.2005.4.01.3400
2005.34.00.001678-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: TRIP PROMOCOES EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SP00140493 - ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista que a verba honorária a ser executada pela União Federal é de valor insignificante, não mais existe razão para a movimentação da máquina judiciária. (...).
Arquivem-se, pois, estes autos.
Numeração única: 18876-62.1996.4.01.3400
96.00.19004-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ANTONIO ALVES PINHEIRO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Conquanto instado da impugnação apresentada (fls. 1148/1150), o exequente quedou-se
inerte, requerendo, tão somente, a expedição do alvará do valor depositado em juízo.
2. Diante disso, fixo o valor dos honorários advocatícios devidos pela executada em R$
3.338,18 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), conforme planilha de fls.
1149.
3. Intime(m)-se o(s) exequente(s) para comparecer à Secretaria da 16ª Vara, a fim de agendar
data para entrega do(s) respectivo(s) alvará(s).
4. Após, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado (fls...), conforme requerido (fls...)
5. Após, arquive-se o feito, com fulcro no art. 794, I, do CPC.
Dir. Secret.
: NISMEIRE APARECIDA CANDIDO DE MEDEIROS
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 36353-39.2012.4.01.3400
36353-39.2012.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXCDO
: PAULO DIAS
EXCDO
: GILDETE TAVARES DIAS
ADVOGADO
: DF00033439 - ARIADNE E. LIMA REIS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... concedo a segurança....
Numeração única: 33220-18.2014.4.01.3400
33220-18.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DANIEL CESAR MARANHAO KHURI
ADVOGADO
: PR00035211 - ANA PAULA PAVELSKI
ADVOGADO
: PR00027936 - LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
ADVOGADO
: PR00035267 - LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
ADVOGADO
: PR00034724 - ROOSEVELT ARRAES
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
IMPDO
: PRESIDENTE DA FUNDACAO GETULIO VARGAS
ADVOGADO
: DF00030365 - THIAGO VILARDO LOES MOREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
.... denego a segurança....

16ª VARA FEDERAL
Dir. Secret.

: NISMEIRE APARECIDA CANDIDO DE MEDEIROS
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 24417-80.2013.4.01.3400
24417-80.2013.4.01.3400 CAUCAO
REQTE
: DUMONT SAAB DO BRSIL SA
ADVOGADO
: AM00004587 - JANO DE SOUZA MELLO
REQDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) com fundamento no regramento previsto no parágrafo único do art. 475-P do CPC, remetam-se os autos à Seção Judiciária de MANAUS - AM, conforme requerido pela FAZENDA
NACIONAL às fls..., com baixa na distribuição.
Numeração única: 40872-86.2014.4.01.3400
40872-86.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Indeferida a antecipação de tutela.
Numeração única: 54556-78.2014.4.01.3400
54556-78.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA COELI RODRIGUES MAIA
ADVOGADO
: DF00024298 - LEANDRO MADUREIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Indeferida a antecipação de tutela.
Deferido o pedido de justiça gratuita e de tramitação preferencial do feito (art. 71 da Lei n.
10.741/03 - Estatuto do Idoso).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500998
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) intime(m)-se o(s) devedor(es) para pagamento da dívida em quinze dias, sob pena de
multa de 10% e penhora de bens, nos termos do artigo 475-J do CPC.
Numeração única: 54436-69.2013.4.01.3400
54436-69.2013.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
ADVOGADO
: DF00009441 - FATIMA DE OLIVEIRA BUONAFINA
EXCDO
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB.
TEMPORARIO E SERV. TERCEIRIZAVEIS DO DF SEAC DF
ADVOGADO
: DF00010010 - DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO
: SP00334937 - JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR
ADVOGADO
: SP00271262 - MARCOS DOS SANTOS LINO
ADVOGADO
: SP00172514 - MAURICIO GIANNICO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Dê-se vista ao excepto pelo prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 27190-55.2000.4.01.3400
2000.34.00.027307-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MIRIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA E OUTROS
EXQTE
: MIRIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA E OUTROS
EXQTE
: PALMIRA WOLNEY COSTA TANAJURA
ADVOGADO
: DF00005929 - DARCI ALVES DA SILVA ROEPKE
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Os Embargos de Declaração manejados pela parte ré, se acolhidos, terão efeitos infringentes.
Assim, determino que se proceda a intimação da parte embargada para, querendo, em 5
(cinco) dias, apresente impugnação ao recurso.
Numeração única: 18189-89.2013.4.01.3400
18189-89.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: DF00033745 - MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE JUNIOR
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Os Embargos de Declaração manejados pela parte ré, se acolhidos, terão efeitos infringentes.
Assim, determino que se proceda a intimação da parte embargada para, querendo, em 5
(cinco) dias, apresente impugnação ao recurso.
Numeração única: 19736-67.2013.4.01.3400
19736-67.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: NEIVA DE FATIMA PERREIRA
ADVOGADO
: DF0001937A - MOACIR YAMAKAWA
ADVOGADO
: DF00031852 - SARAH RAQUEL LIMA LUSTOSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF
ADVOGADO
: DF00016785 - MARCOS VINICIUS OTTONI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Os Embargos de Declaração manejados pela parte ré, se acolhidos, terão efeitos infringentes.
Assim, determino que se proceda a intimação da parte embargada para, querendo, em 5
(cinco) dias, apresente impugnação ao recurso.
Numeração única: 9467-03.2012.4.01.3400
9467-03.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS
ADVOGADO
: DF00014192 - MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: PRO-SAUDE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) autor(es) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões. Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 39317-05.2012.4.01.3400
39317-05.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: CASTIL ALENCAR DE SOUSA SOBRINHO
ADVOGADO
: DF00026901 - CHINAIDER TOLEDO JACOB
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) autor(es) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões. Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) intime(m)-se o(s) devedor(es) para pagamento da dívida em quinze dias, sob pena de
multa de 10% e penhora de bens, nos termos do artigo 475-J do CPC.
Numeração única: 35239-31.2013.4.01.3400
35239-31.2013.4.01.3400 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DISTRITO
FEDERAL SINDSEPDF E OUTROS
ADVOGADO
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Fls. 898/901: Defiro a habilitação de herdeiros. Expeça-se alvará do valor depositado na
conta n. 5019066492 (fls. 1298), nos termos seguintes: ROSALINA PEREIRA (100%).
2. Intime-se o exquente para agendar a retirada do alvará,, bem como para tomar ciência dos
ofícios COREJ (fls. 1293/1359).
Após, expeça-se o alvará de levantamento.
3. Quanto aos demais herdeiros alinhados (fls. 898/901), digam acerca de eventual interesse
na expedição do alvará em favor do inventariante nomeado, por medida de celeridade processual. Prazo: 5 (cinco) dias.
4. Fls. 1291: Considerando os esclarecimentos prestados, expeça-se Requisição de Pagamento em nome de LAURENTINA TAVARES ROMEIRO.
Numeração única: 37592-59.2004.4.01.3400
2004.34.00.046687-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA CRISTINA REIS PEREIRA CARVALHO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Considerando que o e.TRF/1ª Região negou seguimento ao agravo da executada (fls.
631/635), determino a migração das requisições (fls. 588/609) para pagamento.
Numeração única: 55791-80.2014.4.01.3400
55791-80.2014.4.01.3400 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
EXPTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
EXCTO
: ALEIXO DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: SP00192291 - PERISSON LOPES DE ANDRADE
ADVOGADO
: SP00286907 - VICTOR RODRIGUES SETTANNI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Dê-se vista ao excepto pelo prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 55792-65.2014.4.01.3400
55792-65.2014.4.01.3400 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
EXPTE
: ESTADO DE SAO PAULO
EXCTO
: RAFAEL FABRICIO VISCARDI KAWASAKI
ADVOGADO
: SP00102090 - CANDIDO DA SILVA DINAMARCO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090500999
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) autor(es) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões. Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 36947-19.2013.4.01.3400
36947-19.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: AURISTELA RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
: DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS DNOCS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) réu(s) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões.
Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 7741-24.1994.4.01.3400
94.00.07788-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - OBELKY CARDOSO DOS SANTOS
EXCDO
: ALVARO FLORES NETO
EXCDO
: ARTULINA DE CARVALHO FLORES
ADVOGADO
: DF00010267 - DAISON CARVALHO FLORES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a apelação de fls. .... nos efeitos devolutivo e suspensivo.
2. Apresente(m) o(s) executado(s) suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio TRF/1ª
Região.
Numeração única: 2518-56.1995.4.01.3400
95.00.02538-8 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ARTHUR CARLOS DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00010308 - RAUL CANAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
REU
: UNIAO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FEDERAL DA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fls. 575/583: Nada a apreciar.
Determino a suspensão do feito, até o julgamento do Agravo de Instrumento, consoante
despacho exarado (fls. 574).
Numeração única: 51100-23.2014.4.01.3400
51100-23.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: WALTER NICOLAU DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Justifique o autor o valor dado à causa, considerando que a matéria é de competência do
JEF.
Numeração única: 26923-92.2014.4.01.3400
26923-92.2014.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
EMBDO
: FRANCISCO WALTER AMABILE
ADVOGADO
: DF00010081 - CLAUDIO SANTOS DA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo os embargos à execução apresentados.
2. Ao(s) exeqüente(s) para impugnar(em) os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 740
do CPC).
(...)
4. Declaro suspensa a execução, até que sejam julgados os Embargos à Execução.

Numeração única: 4991-82.2013.4.01.3400
4991-82.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADO
: DF00017717 - ALESSANDRA DAMIAN CAVALCANTI
ADVOGADO
: DF00022802 - ALINE RODRIGUES DE ALARCAO
ADVOGADO
: DF00027177 - ANDRE VIEIRA DE GODOI PITALUGA
ADVOGADO
: DF00021690 - ERICO MARQUES DE MELLO
ADVOGADO
: DF00026055 - PAULO CUNHA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DF00022523 - VANESSA ACHTSCHIN SOARES DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) autor(es) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões. Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 36223-15.2013.4.01.3400
36223-15.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MIRIAN SANTOS VIEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
INEP
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) autor(es) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões. Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 49524-29.2013.4.01.3400
49524-29.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: SOTREQ SA E OUTRO
ADVOGADO
: SP00147239 - ARIANE LAZZEROTTI
ADVOGADO
: RJ00114900 - LUIZ CARLOS AMERICO DOS REIS NETO
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) autor(es) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões. Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 75064-79.2013.4.01.3400
75064-79.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOAO CARLINDO BEZERRA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: GO00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) autor(es) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões. Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 77313-03.2013.4.01.3400
77313-03.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE LUIZ SARCINELLI DOS SANTOS
ADVOGADO
: DF00036420 - THAYNARA CLAUDIA BENEDITO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) autor(es) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões. Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 6214-36.2014.4.01.3400
6214-36.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANTONIO BRITO TENORIO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00030810 - PRISCILA DE ALMEIDA JULIANO
ADVOGADO
: DF00036420 - THAYNARA CLAUDIA BENEDITO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501000
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) faculto ao autor emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja atribuída à
causa valor compatível com a correspondência das Varas comuns da Justiça Federal
Numeração única: 76630-63.2013.4.01.3400
76630-63.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
ADVOGADO
: SP00022585 - JOSE MARIA MARCONDES DO AMARAL GURGEL
ADVOGADO
: SP00147297 - PATRICIA DO AMARAL GURGEL
ADVOGADO
: SP00146612 - THAIS CUBA DOS SANTOS
REU
: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Requeira o(s) credor(es) - autor(es) - o cumprimento da sentença, no prazo de dez dias,
observado o disposto no artigo 614, II, do CPC, e as modificações introduzidas pela Lei n°
11.232, de 2005.
Numeração única: 9428-35.2014.4.01.3400
9428-35.2014.4.01.3400 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXCDO
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: SP00105186 - ADILSON JOSE CAMPOY
ADVOGADO
: DF00035992 - MARCIO ALEXANDRE MALFATTI
ADVOGADO
: SP00313846 - PAULO MEDEIROS MAGALHAES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) intime(m)-se o(s) devedor(es) para pagamento da dívida em quinze dias, sob pena de
multa de 10% e penhora de bens, nos termos do artigo 475-J do CPC.
Numeração única: 72318-44.2013.4.01.3400
72318-44.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: AFRANIO FRANCIOSI
ADVOGADO
: RS00058232 - CASSANDRA LENA DORNELES
ADVOGADO
: DF00040470 - THAIS GOMES DURANTI
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fls. 149/150: Nos termos do art. 407, parágrafo único do CPC, apresente o autor, no prazo de
10 (dez) dias, 2 testemunhas a serem ouvidas.
Após, apreciarei o pedido de fls. 150.
Numeração única: 54293-46.2014.4.01.3400
54293-46.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: SELMA SILVA DE RESENDE BOAVENTURA
ADVOGADO
: DF00029299 - PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Conforme noticiado a este Juízo, o Superior Tribunal de Justiça Federal, no Recurso Especial
n. 1.381.683-PE (2013/0128946-0), determinou a suspensão dos julgamentos dos processos
que envolvam a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de
correção monetária dos saldos das contas de FGTS, como é o presente caso.
Assim, sendo esta a matéria em debate nos presentes autos, determino a suspensão do feito
até ulterior deliberação da Suprema Corte.
Numeração única: 57874-06.2013.4.01.3400
57874-06.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ARNALDO ERIK LUNDBERG
ADVOGADO
: DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a(s) apelação(ões) do(s) réu(s) no duplo efeito. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões.
Após, subam os autos ao eg. TRF/1ª Região.

Numeração única: 16551-17.1996.4.01.3400
96.00.16639-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX E OUTRO
ADVOGADO
: DF00001253 - DARIO LUIZ DE CARVALHO MENDES
ADVOGADO
: DF00016810 - JULIANA SERMOUD FONSECA
ADVOGADO
: DF00011467 - MURILO BOUZADA DE BARROS
PROCUR
: - MARIA ALICE MARINHO
EXCDO
: JORGE MATSUNAGA
EXCDO
: THELMA ZEMA
ADVOGADO
: DF0001874A - ALEXANDRE DE BARROS HERBSTER
ADVOGADO
: DF00010258 - ANTONIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADO
: DF00011806 - EDVALDO MEIRA BARROS DE OLIVEIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fls. 592/594: Nada a apreciar. De fato, o pleito, na prática, configura renovaão de penhora
eletrônica, diligência que já se revelou infrutífera (fls. 588/589).
Cumpre ao credor indi9car os bens a serem penhorados (art. 475-J, § 3º do CPC).
Assim, indique a exequente bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 20 (vinte)
dias
Findo o prazo, nada requerendo, arquive-se, provisoriamente, o feito.
Numeração única: 36975-84.2013.4.01.3400
36975-84.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARCELINO MORAIS BONFIM
ADVOGADO
: DF00025335 - RICARDO VENDRAMINE CAETANO
REU
: ANS - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
REU
: INSTITUTO DE SAUDE MUTMED
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Tendo em vista que a verba honorária a ser executada pela União Federal é de valor
insignificante, não mais existe razão para a movimentação da máquina judiciária. (...).
2. Arquivem-se, pois, estes autos.
Numeração única: 30312-71.2003.4.01.3400
2003.34.00.030341-6 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: DF00005319 - ROMULO TORRES COSTA
PROCUR
: - ANA LUISA FIGUEIREDO DE CARVALHO
EMBDO
: EUCLIDES FRANCISCO COSTA
EMBDO
: EURICO SUZART DE CARVALHO FILHO
EMBDO
: FATIMA DE CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
EMBDO
: EURIDES ALVES DE ALMEIDA
EMBDO
: PERGENTINO FERREIRA DA COSTA
EMBDO
: CLARA TERKO TAKAKI BRANDAO
EMBDO
: JACK DE ALMEIDA COUTO CACALCANTIV
ADVOGADO
: DF00006102 - ALZIR LEOPOLDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DF00015130 - DANIEL LEOPOLDO DO NASCIMENTO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
À vista do trânsito em julgado da decisão/sentença proferida pelo e.TRF/1ª Região (fls...),
conforme certidão (fls... ), requeira o embargado o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
dias.
Findo o prazo, nada requerendo, arquive-se o feito.
Numeração única: 43792-33.2014.4.01.3400
43792-33.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: INSTITUTO JEISON DA CRIANCA
ADVOGADO
: SP00106005 - HELMO RICARDO VIEIRA LEITE
ADVOGADO
: SP00108852 - REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI
REU
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL
REU
: MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501001
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Dir. Secret.

: NISMEIRE APARECIDA CANDIDO DE MEDEIROS

Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH

Numeração única: 71735-59.2013.4.01.3400
71735-59.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 24069-67.2010.4.01.3400
24069-67.2010.4.01.3400 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: FRANCISCA MARIA DANTAS
ADVOGADO
: DF00031817 - LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
ADVOGADO
: DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Processo extinto com resolução de mérito
Numeração única: 62815-96.2013.4.01.3400
62815-96.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
REU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Rejeitado o pedido.
Intime-se a autora e o arrematante do imóvel para que providenciem a regularização processual da intimação da presente sentença sob pena de não poderem mais se manifestar nos
autos.
Sem recurso voluntário, arquivem-se os autos com a baixa respectiva.
Numeração única: 58870-09.2010.4.01.3400
58870-09.2010.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: FRANCISCA MARIA DANTAS
ADVOGADO
: DF00031817 - LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
ADVOGADO
: DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: JOSE MARIA ALVES SILVA
ADVOGADO
: DF00024839 - JOSE MARIA ALVES SILVA

:
:
:
:
:
:
:

POSITIVO INFORMATICA S/A
SP00129279 - ENOS DA SILVA ALVES
SP00248728 - ERIKA REGINA MARQUIS
SP00315311 - ISABELA GERLACK ROMERA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Acolhido, em parte, o pedido
Dir. Secret.

: NISMEIRE APARECIDA CANDIDO DE MEDEIROS

Atos da Exma.

: DRA. CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 220-18.2000.4.01.3400
2000.34.00.000222-9 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Rejeitado o pedido.
Intime-se a autora e o arrematante do imóvel para que providenciem a regularização processual da intimação da presente sentença sob pena de não poderem mais se manifestar nos
autos.
Sem recurso voluntário, arquivem-se os autos com a baixa respectiva.
Numeração única: 43527-02.2012.4.01.3400
43527-02.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GATE COMERCIO E PRODUCOES E PROMOCOES DE PRODUTOS
ARTISTICOS LTDA ME
ADVOGADO
: DF00026096 - BRUNO CESAR ALVES PINTO
ADVOGADO
: DF00025411 - RENATA DO AMARAL GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REU
: ONG PORAO DO ROCK
ADVOGADO
: DF00015959 - FABIO FONSECA AIRES

IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
IMPDO

: SIND NAC DOS SERV DA EDUC FEDERAL DE PRIM E SEG GRAUS
SECAO SINDICAL S PAULOCUBATAO SINASEFE
: DF00011997 - JOSILMA BATISTA SARAIVA
: SECRET DE REC HUM DA ADM E DO PATRIMONIO SEAP
: SECRET EXEC DO MIN DA EDUC MEC

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao(s) impetrado(s). Fls...
Numeração única: 34765-75.2004.4.01.3400
2004.34.00.043857-5 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Rejeitado o pedido
Numeração única: 13895-91.2013.4.01.3400
13895-91.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: DF00011099 - CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO
REU
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP

: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ANABB
: SP00113937 - EDINO CEZAR FRANZIO DE SOUZA
: SP00161075 - LIGIA LUCIBEL FRANZIO DE SOUZA
: DIRETOR DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO DO INSS EM BRASILIA DF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao(s) impetrante(s). Fls...
Numeração única: 27122-17.2014.4.01.3400
27122-17.2014.4.01.3400 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

: ELIANE APARECIDA AZEVEDO
: DF00012919 - FRANCISCO RODRIGUES PRETO JUNIOR
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao(s) exequente(s). Fls...

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Rejeitado o pedido
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501002

: ODILON AVELINO BARBOSA
: DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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Numeração única: 3023-80.2014.4.01.3400
3023-80.2014.4.01.3400 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Numeração única: 5237-30.2003.4.01.3400
2003.34.00.005223-3 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: MARIA ANGELA YAMMINE DE MELO E OUTRO
ADVOGADO
: DF00008549 - HEBERT DA SILVA TAVARES
ADVOGADO
: DF0001578A - JOSE MAURO FRANCA CARDOSO
ADVOGADO
: DF00017962 - LAYLA RIBEIRO AMORIM
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ao exequente, considerando a certidão de fls. 334.
Numeração única: 41926-87.2014.4.01.3400
41926-87.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao(s) autor(es). Fls...
Numeração única: 40454-61.2008.4.01.3400
2008.34.00.041081-0 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: DATA GRAPHICS INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: DF00016467 - SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

AUTOR
ADVOGADO
REU

: FRANCISCO DUARTE DE ANDRADE
: SP00286907 - VICTOR RODRIGUES SETTANNI
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Manifeste(m)-se o(s) autor(es) sobre a(s) contestação(ões).
Numeração única: 43256-22.2014.4.01.3400
43256-22.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao(s) autor(es). Fls...
Numeração única: 21346-70.2013.4.01.3400
21346-70.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VALDICE GARIGLIO TOMAZ
ADVOGADO
: DF00017695 - MARIA INES MURGEL
REU
: UNIAO FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
REU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao(s) autor(es). Fls...
Numeração única: 5749-18.2000.4.01.3400
2000.34.00.005756-0 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SIND. NACIONAL DOS AGENTES DA INSP.DO TRABALHO -SINAIT
ADVOGADO
: DF00006603 - AMARIO CASSIMIRO DA SILVA
IMPDO
: SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. EST. DA ADM. E
DO PAT. DO MIN. ORC. E GESTAO
IMPDO
: COORDENADOR DE LOGISTICA E ADMINISTRACAO DO MINT DO
TRABE EMPREGO

: MARIA HELENA SOARES
: DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Manifeste(m)-se o(s) autor(es) sobre a(s) contestação(ões).
Numeração única: 51120-14.2014.4.01.3400
51120-14.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LADISMARIA ROSA DE SOUSA
: DF00043152 - GUILHERME SAMPAIO GONÇALVES
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Manifeste(m)-se o(s) autor(es) sobre a(s) contestação(ões).
Numeração única: 40469-30.2008.4.01.3400
2008.34.00.041096-0 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Deferido o pedido de dilação de prazo por 30 dias.
Numeração única: 34381-97.2013.4.01.3400
34381-97.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: FABRICIO DA SILVA RAMOS
ADVOGADO
: DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
REU
: UNIAO FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDINA REGO OLIVEIRA
: DF00012238 - EDINA REGO DE OLIVEIRA
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Manifestem-se as partes sobre o que entender de direito.
Nada requerendo, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Numeração única: 10902-41.2014.4.01.3400
10902-41.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Deferido o pedido de dilação de prazo por 30 dias.
Numeração única: 25186-54.2014.4.01.3400
25186-54.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: BETIONE BATISTA DE SANTANA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00036102 - ANGELICA VALENTINO FLORIANO
ADVOGADO
: DF00024308 - AVENIR J. DE SOUZA JUNIOR
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL COREN/DF
REU
: FACULDADE ALVORADA DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO
DAEFD

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
DF00018575 - ANDREA FABRINO HOFFMANN
SP00155105 - ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE
SP00238294 - ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA CADE

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, indicando os fatos que
desejam demonstrar (CPC, art. 332). Prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro o(s) autor(es).

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Deferido o pedido de dilação de prazo por 10 dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501003

: VIRGINIA JOSE DE CASTRO
: DF00019747 - ADRIANO PEIXOTO FRANCO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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Numeração única: 79370-91.2013.4.01.3400
79370-91.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

17ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
: CARLENE LIMA RANIERI

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014
: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

MUNICIPIO DE AURORA DO PARA
PA00018198 - JORGE VICTOR CAMPOS PINA
PA00012400 - LUCIANA FIGUEIREDO AKEL FARES
UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.
Numeração única: 526-93.2014.4.01.3400
526-93.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3059-16.2000.4.01.3400
2000.34.00.003064-0 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ISAU JOAQUIM DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00004874 - VALDI CARDOSO FERNANDES
ASSIST.
: UNIAO FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

ECC CONSTRUTORA LTDA ME
DF00025495 - BRUNO LEONARDO LOPES DE LIMA
DF00040193 - JULIANA DUARTE DOTTO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE - DF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.
Numeração única: 4210-60.2013.4.01.3400
4210-60.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgando extinta a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC.
Numeração única: 27707-21.2004.4.01.3400
2004.34.00.027774-3 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: CARLOS HENRIQUE BACH E OUTROS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

:
:
:
:

JOSE LUIZ FERRARI
SP00202052 - AUGUSTO FAUVEL DE MORAES
DF00023585 - MARYANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) confirmando a antecipação da tutela jurisdicional deferida em sede recursal, julgo procedente o pedido formulado e dou por extinto o processo com resolução do mérito, para
reconhecer: (...)
Numeração única: 27386-68.2013.4.01.3400
27386-68.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgando extinta a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC.
Numeração única: 31991-09.2003.4.01.3400
2003.34.00.032024-8 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: WELLINGTON LINO DE FREITAS E OUTROS
ADVOGADO
: DF00013518 - PAULO FELIX BORGES
EXCDO
: UNIAO FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

ARNOLDO WERNER NETO
MG00118755 - ANDREA FONSECA CAMPOS
MG00092772 - ERICO MARTINS DA SILVA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) confirmando a antecipação da tutela jurisdicional deferida initio litis, julgo procedente o
pedido formulado e dou por extinto o processo com resolução do mérito...
Numeração única: 60-02.2014.4.01.3400
60-02.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgando extinta a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC.
Numeração única: 7913-38.2009.4.01.3400
2009.34.00.007988-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00017348 - ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA
EXCDO
: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES
ADVOGADO
: DF00024210 - CINDY TOLEDO COSTA SEBBA

AUTOR
ADVOGADO
REU

: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA
: SP00146961 - MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) dou por prejudicada a demanda, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
Numeração única: 66452-55.2013.4.01.3400
66452-55.2013.4.01.3400 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) dou por extinto o processo de execução, nos termos do art. 794, inciso II, do CPC.
Numeração única: 78216-38.2013.4.01.3400
78216-38.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MAIRA REGINA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DF00027901 - CREUSA ALVES DOS REIS OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
: DF00001640 - SAMIR NACIM FRANCISCO
: PATRICIA GONCALVES DE OLIVEIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, tornando sem efeito a liminar deferida.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501004

:
:
:
:
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Numeração única: 42740-02.2014.4.01.3400
42740-02.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

Numeração única: 50412-32.2012.4.01.3400
50412-32.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

AUTOR
ADVOGADO
REU

AUTOR
ADVOGADO
REU

REU

: ANA PAULA NIEWIADOMSKI
: PR00037508 - MAGALY RUBEL RIBAS
: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
: CAPES COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE
NIVEL SUPERIOR

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) rejeito os embargos de declaração.
Numeração única: 17702-61.2009.4.01.3400
2009.34.00.017792-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) homologo o pedido de desistência, dando por extinto o processo sem resolução de mérito...
Numeração única: 75762-85.2013.4.01.3400
75762-85.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
PROCUR

: ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA
: DF00017695 - MARIA INES MURGEL
: UNIAO FEDERAL

:
:
:
:

:
:
:
:

REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
: CARLENE LIMA RANIERI

Atos do Exmo.

: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 22803-16.2008.4.01.3400
2008.34.00.022899-9 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS

JOEL GUIZELINE
SP00286841 - FERNANDO GONCALVES DIAS
SP00194212 - HUGO GONCALVES DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:

ADELIA MEDEIROS FILHA
DF00014746 - JOSE PEIXOTO GUIMARAES NETO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00007658 - ALEXANDRE DUARTE DE LACERDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação, posto que própria e tempestiva, nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Numeração única: 6037-43.2012.4.01.3400
6037-43.2012.4.01.3400 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

IQS ENGENHARIA LTDA EPP
DF00013558 - JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO
DF00020226 - SUENY ALMEIDA DE MEDEIROS
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
INFRAERO
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
RS0080764B - KARLA POLINA ALBUQUERQUE SILVEIRA
DF00026421 - MARILIA CARNEIRO MIZIARA
DF00003617 - NILSON MACIEL DE LIMA

AUTOR
PROCUR
REU
ADVOGADO

:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- ELIANA PIRES ROCHA
CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA (CONFEF)
RJ00110673 - ANDREA ESTEVES KUDSI RODRIGUES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação interposta pela parte autora (fls. 474/489), posto que própria e tempestiva,
no duplo efeito. Intime-se o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) rejeito os embargos de declaração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501005

ANTONIA WANDA CARVALHO DA TRINDADE
DF00009282 - DIOMAR CORREA DA COSTA NETO
DF00000508 - JOSE BOTELHO FILHO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) homologo o pedido de desistência, julgando extinto o processo sem resolução de mérito...
Numeração única: 56140-88.2011.4.01.3400
56140-88.2011.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgando extinta a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) homologo o pedido de desistência, julgando extinto o processo sem resolução de mérito...
Numeração única: 43844-29.2014.4.01.3400
43844-29.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS
: DF00017183 - JOSE LUIS WAGNER
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgando extinta a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC.
Numeração única: 11360-68.2008.4.01.3400
2008.34.00.011409-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA

NDT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
SP00201204 - DOUGLAS MARCONDES BARROS
PR00028611 - KELLY G MARTARELLO
SC00036602 - NATALIA ROSA MOZZATTO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) homologo o pedido de desistência, julgando extinto o processo sem resolução de mérito...
Numeração única: 930-47.2014.4.01.3400
930-47.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA
: DF00009968 - ADRIANA RIBEIRO VASCONCELOS
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO ANP
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Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
: CARLENE LIMA RANIERI

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
: CARLENE LIMA RANIERI

Atos do Exmo.

: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 814-61.2002.4.01.3400
2002.34.00.000795-0 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 53766-31.2013.4.01.3400
53766-31.2013.4.01.3400 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

AUTOR

: FEDERACAO NACIONAL DOS TRAB. NAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DE EXERCICIO PROFISSIONAL - FENASERA
: RJ00095297 - JOSE JULIO MACEDO DE QUEIROZ
: CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS-CFN
: DF00016334 - RENATA BARBOSA CALDAS

AUTOR
LITISAT
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista ao autor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para se manifestar sobre a contestação e
especificar, fundamentadamente, as provas que pretende produzir; caso requeira prova testemunhal, apresente, desde logo, rol respectivo, informando se as testemunhas comparecerão
independentemente de intimação, e, caso requeira perícia, formule, desde já, os quesitos
pertinentes.
Atos da Exma.

: DRA. MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 27641-36.2007.4.01.3400
2007.34.00.027772-7 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
PROCUR
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AMELIA CRISTINA MARQUES CARACAS
ALMIR FREITAS DE SOUZA
RAUL BELENS JUNGMANN PINTO
FLAVIA PIRES TORREAO
ANICETO WEBER
AGNELO DE CARVALHO PACHECO
AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA
RRN COMUNICACAO E MARKETING SC LTDA INFORME COMUNICACAO
DF00016252 - DANIEL FERNANDES MACHADO
SP0167335A - DIOGO DIAS DA SILVA
DF00041921 - FERNANDA DE CARVALHO BRASIEL
DF00018257 - GUSTAVO HENRIQUE LINHARES DIAS
SP00306071 - LUIS GUSTAVO MEZIARA
DF00019848 - MARCELO PIRES TORREAO
PB00013693 - MARCUS PAULO GOUVEIA DA COSTA E FREIRE
DF00010872 - PAULO FERREIRA LORETO NETO
DF00028868 - RAQUEL BOTELHO SANTORO
DF00023600 - RENATA ANTONY DE SOUZA LIMA
DF00035105 - SERGIO DE BRITO YANAGUI

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) excluo da lide o MPF, por ilegitimidade ativa ad causam, e, no mérito, julgo totalmente
improcedente a demanda, extinguindo-a na forma do art. 269 do CPC.
Numeração única: 33407-65.2010.4.01.3400
33407-65.2010.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: DF00017348 - ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA
: MICHEL NEVES WINTER

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo extinta a presente demanda, sem resolução de seu mérito, com fulcro nos arts. 267,
III, e 283 (por analogia) do CPC.
Numeração única: 67189-29.2011.4.01.3400
67189-29.2011.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
SP00163607 - GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI
DF00001640 - SAMIR NACIM FRANCISCO
GISLAINE RODRIGUES SOBRINHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo extinta a presente demanda, sem resolução de seu mérito, com fulcro nos arts. 267,
III, e 283 (por analogia) do CPC.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) vista aos réus para especificação de provas, no prazo comum de 10 (dez) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501006

: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL
PROCON DF
: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL
PROCON DF
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
: MT00006787 - ALESSANDRA DE ALMEIDA CAMARGOS
: DF00013641 - JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR
: DF00011923 - MARCOS VINICIOS WITCZAK
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL
: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL
: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
: AMERICEL S/A
: TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A
: TCO CELULAR S/A
: DF00013949 - ARMANDO RODRIGUES ALVES
: GO00018183 - DARIO JARDIM CRUVINEL
: DF00008637 - JOSE EDUARDO PEREIRA JUNIOR
: MG00072002 - LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI
: DF00020389 - MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES
: DF00012837 - OTHON DE AZEVEDO LOPES
: MG00009007 - SACHA CALMON NAVARRO COELHO
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Numeração única: 32975-75.2012.4.01.3400
32975-75.2012.4.01.3400 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

:
:
:
:

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
: CARLENE LIMA RANIERI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 47533-81.2014.4.01.3400
47533-81.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: TAILINE BARBARA OLIVEIRA BOA MORTE
ADVOGADO
: SP00318370 - DANIEL FERREIRA GOMES PERCHON
ADVOGADO
: SP00263520 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimar as partes da designação de perícia médica no juízo deprecado, para o dia 12/09/2014,
às 13h30, no consultório da Dra. Cristiane Britto Pereira, situado no Centro Médico Hospital da
Bahia, na Av. Professor Magalhães Neto, 1541, salas 7015/7016, Loteamento Aquarius, Pituba,
Salvador/BA, bem como do despacho de fls. 119.
Juiz Titular
: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
Juiz Substit.
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
Dir. Secret.
: CARLENE LIMA RANIERI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 47533-81.2014.4.01.3400
47533-81.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: TAILINE BARBARA OLIVEIRA BOA MORTE
ADVOGADO
: SP00318370 - DANIEL FERREIRA GOMES PERCHON
ADVOGADO
: SP00263520 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando a promoção acima, bem como a decisão trazida por cópia no e-mail às fls.
115/118, determino que o perito deverá esclarecer, além dos já formulados às fls. 78 e 79, os
quesitos formulados pelas partes, os quais deverão ser oportunamente apresentados no Juízo
deprecado, no prazo previsto no inciso II do § 1.º do art. 421 do CPC.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00017348 - ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA
DF00001640 - SAMIR NACIM FRANCISCO
JOSE DA SILVA FRANCA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo extinta a presente demanda, sem resolução de seu mérito, com fulcro nos arts. 267,
III, e 283 (por analogia) do CPC.
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
: CARLENE LIMA RANIERI
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
AUTOS COM SENTENÇA

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 53625-46.2012.4.01.3400
53625-46.2012.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO
IMPDO

:
:
:
:
:

ALBINA FABIANE BOTTOLI E OUTROS
DF00014848 - LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
PA00012682 - RENATO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
PRESIDENTE DA COMISSAO DE SINDICANCIA DA FUNAI

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conheço do recurso, pois tempestivo, mas nego-lhe provimento por veicular pretensão de
nítida rediscussão do mérito da sentença recorrida, o que se afigura incompatível com a via dos
embargos de declaração...
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
: DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
: CARLENE LIMA RANIERI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

20ª VARA FEDERAL

: DR. JOÃO CARLOS MAYER SOARES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 36541-61.2014.4.01.3400
36541-61.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

: DRA. ADVERCI RATES MENDES DE ABREU
: DRA. MARA LINA SILVA DO CARMO
: PATRÍCIA DIOLA PIANTA

Atos da Exma.

: DRA. ADVERCI RATES MENDES DE ABREU

EXPEDIENTE DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014

JOSE ROBERTO ROSARIO TEIXEIRA
DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
UNIAO FEDERAL

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1493-46.2011.4.01.3400
1493-46.2011.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimar a parte autora da designação de perícia médica (Dr. Thales Gouveia Limeira), no juízo
deprecado, para o dia 17/09/2014, às 17h, na Clínica Socor, Rua Constante Sodré, 335, em
Santa Lúcia - Vitória/ES.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501007

Juiza Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

EMBTE
EMBDO
ADVOGADO
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, julgo procedentes os presentes embargos. Fica a ressalva quanto os valores
devidos a título de honorários sucumbenciais e ressarcimento das custas processuais, que
entendo serem devidos. Nos termos do acórdão transitado em julgado, os honorários foram
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Considerando que não há valores devidos
pela ré, a primeira conclusão seria que inexistem valores devidos a título de honorários sucumbenciais. Entretanto, uma análise mais apurada mostra que a solução mais justa é estabelecê-los pela norma contida no art. 20, § 4º do CPC. Por outro lado são devidos pelos
embargados honorários pela sucumbência nos embargos à execução. Deste modo, determino
que o valor devido a título de honorários sucumbenciais nos
presentes embargos deve ser compensado pela quantia devida a título de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento, bem como pelas custas adiantadas pela autora.
Numeração única: 2672-78.2012.4.01.3400
2672-78.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: SAMUEL FONTES NEPOMUCENO DE SOUZA
ADVOGADO
: DF00031051 - ANDRE MOREIRA GARCEZ DORIA
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Revogo a decisão de fls. 57/58. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa. Intime-se a ré, com urgência, acerca da revogação da
decisão.
Numeração única: 3759-35.2013.4.01.3400
3759-35.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do
art. 269, l, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré à conversão e pagamento em
pecúnia dos períodos de licença-prêmio por assiduidade não gozados pelo autor. Sobre esses
valores deverá incidir correção monetária, bem como juros de mora, a partir da citação válida.
Os índices aplicados devem ser os contidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Condeno a parte ré no pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 500,00
(quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4°, do CPC. Custas pela parte ré.Sentença sujeita
ao reexame necessário.
Numeração única: 46718-21.2013.4.01.3400
46718-21.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VANDERLO JOSE DIAS
ADVOGADO
: DF00009116 - CARLOS CEZAR SANTANA LIMA
REU
: UNIVERSIDADE DE BRASILIA CESPE CENTRO DE SELECAO E PROMOCAO DE EVENTOS DA UNB
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a
efetuar os depósitos do FGTS na conta vinculada do autor durante o período de duração do
contrato, ou seja, de 13/04/1995 A 12/04/2012, a ser apurado em liquidação de sentença, bem
como a contribuição previdenciária. Sobre os valores devidos incidirão juros de 0,5% (meio por
cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a contar do vencimento de cada
parcela (art. 4º da Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001). Em face da sucumbência recíproca das partes, deixo de fixar o pagamento da verba honorária. Custas pro
rata, observando-se, quanto ao autor o art. 12 da Lei nº 1.050/60.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Numeração única: 3701-66.2012.4.01.3400
3701-66.2012.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
EMBDO
: JORGE SEBASTIAO CORREA
EMBDO
: LEVINO DANTAS
EMBDO
: PAULO FERNANDO CERQUEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501008

EMBDO
: HELIO DE ARAUJO FONTES
EMBDO
: BRIGIDA BORGES PEREIRA
EMBDO
: CELSO CARLUCCI DE CAMPOS
EMBDO
: HONORALDINO CATERINGER
EMBDO
: MIYUKI KAWAKAMI
EMBDO
: PEDRO CORDEIRO SALGADO
EMBDO
: RONALDE DOS SANTOS GONCALVES
ADVOGADO
: DF00012409 - JOSE CARLOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DF00025678 - MARCIO PIRES MACIEL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos e determino que a
execução prossiga de acordo com os cálculos de fls. 158/163. Condeno os embargados ao
pagamento de honorários sucumbenciais, ora
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução apurado, com fundamento
no art. 20, § 4º do CPC.
Numeração única: 28636-78.2009.4.01.3400
2009.34.00.029166-7 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SP00166349 - GIZA HELENA COELHO
ADVOGADO
: SP00163607 - GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI
RÉU
: FERNANDO JORGE BOURET DIAS DA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Réu a pagar a quantia de
R$30.742,86(trinta mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).Condenoo, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$
1.000,00( um mil reais). Após o trânsito em julgado desta sentença, proceda-se na forma do
artigo 1.102-c, § 3º, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 28818-25.2013.4.01.3400
28818-25.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO
: AM00007306 - ALCIDES MARTINS DE OLIVEIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inconstitucionalidade incidental da lei 9.717/98 e seus regulamentos, especialmente na parte que estabelece a criação
do Certificado de Regularidade Previdenciária.
Revejo meu posicionamento adotado na decisão de fls. 84/87 e DEFIRO O PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar à ré que suspenda qualquer irregularidade no
sistema de RPPS do Município autor, permitindo a expedição do Certificado de Regularidade
Previdenciária até que se proceda à auditoria in loco para constatar a existência de irregularidades, com a instauração de processo administrativo adequado à ampla defesa e ao
contraditório, abstendo-se de criar empecilhos à contratação de empréstimos e assinatura de
convênios sob pretexto de ausência de CRP, até julgamento final desta demanda. Condeno a
ré ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos
do art. 20, § 4º do CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário.
Numeração única: 29936-75.2009.4.01.3400
2009.34.00.030469-4 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
ADVOGADO
: DF00011336 - AGNALDO NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: DF00017587 - FERNANDO HENRIQUE S. VIEIRA
ADVOGADO
: DF00024064 - MARIANA NUNES SCANDIUZZI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, nos termos do art.
269, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com o disposto no art. 20, §4º,
do CPC.
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Numeração única: 19474-30.2007.4.01.3400
2007.34.00.019576-0 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DISTRITO
FEDERAL SINDSEPDF
ADVOGADO
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito em relação à GDATA
e TDPGTAS, com fundamento no art. 267, VI, do CPC, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
em relação à Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na
AGU - GDAA, para determinar que seja paga aos servidores filiados do
Sindicato-autor, aposentados ou pensionistas, no mesmo patamar pago aos servidores ativos
até que a Administração aplique efetivamente os critérios de avaliação que deverão ser estabelecidos nas normas regulamentares, ou seja, até que a gratificação dos ativos seja efetivamente paga em função do resultado da avaliação. Declaro, ainda, que os ora representados
que têm direito ao recebimento da GDAA na forma ora fixada são os seguintes: 1. que
ingressaram no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41 e que
tenham optado por se aposentar com
proventos integrais consoante o disposto no art. 6º caput; ou 2. em fruição da aposentadoria na
data de publicação da Emenda
Constitucional nº 41, assim como aqueles que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios; ou 3.
que tenham se aposentado conforme o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47.
Condeno a ré ao pagamento das diferenças daí decorrentes, cujo quantum deverá ser atualizado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da extinção do feito em relação a parte do pedido
do autor, considero que houve sucumbência recíproca, pelo que, deixo de condenar em honorários advocatícios. Custas, pro rata. Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 14, § 1º,
da Lei 12.016/09).
Numeração única: 34167-09.2013.4.01.3400
34167-09.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: BEP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA
ADVOGADO
: GO00032559 - ALESSANDRO DE BRITO CUNHA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a invalidade dos artigos 2° e
3° da Resolução CNPE n° 03/2013, exclusivamente no que diz respeito ao rateio da ESS Encargo de Serviço do Sistema e aplicação do PLDfinal na contabilização da liquidação financeira entre agentes de geração e de comercialização de energia elétrica.
Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que ora
arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 20, § 4º, da CPC. Sentença
sujeita ao reexame necessário.
Numeração única: 6591-75.2012.4.01.3400
6591-75.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: WILSON FERNANDO SIQUEIRA
ADVOGADO
: DF00033563 - ALEXANDRE OLTRAMARI
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Pelo exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos
contidos na inicial e:
1) DECLARO a não incidência do Imposto de Renda sobre os valores despendidos com vistas
ao recebimento do crédito judicial; 2) CONDENO a União a: 2.1) restituir à parte autora os
valores retidos a título de Imposto de Renda sobre a verba já mencionada no item 1; 2.2)
calcular o Imposto de renda incidente sobre a parcela tributável do montante recebido pela
parte autora na referida ação trabalhista, observando tabelas e alíquotas da época
em que cada valor deveria ter sido pago, mês a mês; 2.3) restituir à parte autora o indébito
apurado após recálculo do IR, efetuando-se o desconto de eventuais valores já deduzidos pela
parte autora em reajuste anual. A aplicação da correção monetária, bem como dos juros de
mora, deverá ser feita nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condeno a parte
ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$
500,00 (quinhentos reais).

Numeração única: 21365-23.2006.4.01.3400
2006.34.00.021607-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

: ZAMA LUIZ FERREIRA E OUTROS
: DF00016362 - MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Assim, tendo em vista o cumprimento da obrigação, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos
termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Condeno a executada ao pagamento de
honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos.
Numeração única: 23431-68.2009.4.01.3400
2009.34.00.023585-0 INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR
ADVOGADO
RÉU

: WASNY GOMES DA SILVA
: DF00003902 - ESMERALDINO BARBOZA NETO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para garantir ao autor o
direito de continuar ocupando o imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras-SHA, lote 20,
Chácara 127, com área de 2.850 m2, ficando
entretanto, proibido de fazer qualquer alteração na situação fática do imóvel, ainda que a
pretexto de benfeitorias necessárias ou, quaisquer outras, que de alguma forma agravem ainda
mais os danos já provocados ao meio ambiente, até final julgamento da ação civil pública nQ
2008.25634-3. Comino ao réu a pena de R$ 200,00( duzentos
reais) por dia, para o caso de descumprimento da presente decisão. Mantenho a decisão de fl.
108, até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida na ação civil pública n5 2008.256343. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Numeração única: 66-09.2014.4.01.3400
66-09.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA - AUCB E
OUTRO
: SP00249581 - KAREN MELO DE SOUZA BORGES
: DF00015816 - MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA
: DF00031652 - THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista manifestação de fls. 987/988, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, o pedido de DESISTÊNCIA e DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao
pagamento das custas processuais. Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Numeração única: 1148-12.2013.4.01.3400
1148-12.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: THIAGO JOSE CAVALCANTI VALADAO
: DF00035872 - GUSTAVO MOREIRA
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para determinar à ré que
se abstenha de convocar o autor para o serviço militar, convalidando o seu Certificado de
Dispensa de Incorporação- CDI. Em face da sucumbência recíproca, deixo de condenar em
honorários advocatícios. Custas, pro rata. Sentença sujeita ao reexame necessário.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501009
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a ressarcir à União os
valores correspondentes aos salários que recebeu do Senado Federal entre 1984 a 2009, cujo
quantum deverá ser monetariamente corrigido desde a data de cada recebimento indevido e
acrescido de juros de mora a partir da citação,
ambos de acordo com os índices e percentual estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, bem como à perda do cargo de analista legislativo, ou seja, à cassação de sua
aposentadoria junto ao Senado Federal.
Revogo a decisão de fls. 737/740, na parte que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens,
e DETERMINO sejam indisponibilizados todos os bens móveis e imóveis do requerido, constantes de sua Declaração de Impostos de Renda
anexada autos (documentos de fls.662/683), cabendo ao autor fornecer a este juízo a indicação
dos órgãos e entidades que deverão ser comunicados para a efetivação da medida. Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Numeração única: 35871-09.2003.4.01.3400
2003.34.00.035908-6 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ALFREDO SERGIO TEIXEIRA DE MACEDO
ADVOGADO
: DF00020260 - HELENA PRATA FERREIRA
ADVOGADO
: DF00014848 - LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
REU
: UNIAO FEDERAL

Numeração única: 32059-07.2013.4.01.3400
32059-07.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DISTRITO
FEDERAL
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Além disso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, quanto às parcelas não atingidas pela prescrição, para reconhecer em favor dos substituídos do autor o direito à percepção
da GDACE (gratificação de desempenho de atividade de cargos específicos) e da GDATEM
(gratificação de desempenho de atividade técnico operacional em tecnologia militar) conforme
recebidos pelos servidores em atividade, enquanto não realizadas as avaliações de
desempenho, previstas na lei de regência para os servidores ativos. Em relação à GDPGE
(gratificação de desempenho do plano geral de cargos do Poder Executivo), reconheço o direito
da autora somente no período compreendido entre 12/06/2008 a 31/12/2008. Sobre o valor
devido incidirão correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de
6% (seis por cento) ao ano, a contar da citação (art. 4º da Medida
Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001). Custas pro rata. Em face da sucumbência
recíproca cada parte arcará com os ônus advocatícios. Sentença sujeita à remessa ex officio.
Numeração única: 13172-24.2003.4.01.3400
2003.34.00.013173-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para determinar à ré que
incorpore aos vencimentos do autor, a partir da data de sua posse no cargo público junto ao
TCU, em 15/09/1999, a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, relativamente a 5/5
(cinco quintos) do valor do Cargo de Assessor do Ministro da Fazenda vigente na data da
entrada em vigor da lei nº 9.527/97, corrigido a partir da data da incorporação, pelos índices de
reajuste geral da remuneração dos servidores públicos. Condeno a ré ao pagamento das
diferenças daí decorrentes, cujo quantum deverá ser corrigido monetariamente a partir da data
em que cada pagamento era devido e acrescido de juros de mora a partir da citação, ambos de
acordo com os índices estabelecidos no Manual de Cálculo da Justiça Federal. DEFIRO a
antecipação de tutela para determinar à ré que proceda imediatamente a incorporação dos
quintos aos vencimentos do autor, na forma antes especificada.Condeno a ré ao pagamento
das custas rocessuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), de
acordo com o art. 20, § 4º, do CPC.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Numeração única: 47556-61.2013.4.01.3400
47556-61.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: BUDDEMEYER SA
ADVOGADO
: DF00018701 - ADRIANA ZANATA FAVERO REIS
ADVOGADO
: DF0001805A - JOAO JOAQUIM MARTINELLI
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00005974 - ANTONIO GILVAN MELO
RAIMUNDO CONSTANCIO DA SILVA
BENEDITA ALVES DA SILVA
DF00004261 - DEUSDEDITA SOUTO CAMARGO
- FABIANA VALDOMIRA MARTINS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Desse modo, não havendo omissão a sanar, RECEBO e, no mérito, REJEITO os presentes
embargos de declaração.
Numeração única: 6788-35.2009.4.01.3400
2009.34.00.006841-5 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDUARDO ESTRELA ARANHA
: DF00006856 - EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Desse modo, a fim de suprir a omissão e a contradição supracitadas, RECEBO e, no mérito,
ACOLHO os presentes embargos de declaração para fazer constar na parte final da fundamentação da sentença o seguinte: Diante da inexistência de previsão de recurso na norma
editalícia em relação à nota da prova prático-oral, foi concedido ao autor, em antecipação de
tutela, o direito de interpor recurso administrativo, o qual foi apreciado e indeferido (fl. 327). Na
hipótese dos autos, é possível extrair clara pretensão do autor de imputar ao Judiciário a
substituição dos critérios adotados no edital do concurso para a atribuição de nota aos candidatos. Contudo, a pretensão é incompatível com o princípio que veda a incursão no mérito do
ato administrativo, sob pena de substituição do administrador. ...
Ainda assim, na parte dispositiva deverá constar o seguinte: Em razão da sucumbência recíproca cada parte arcará com os honorários de seus advogados.Permanece a sentença
inalterada em seus demais termos.
Numeração única: 9792-75.2012.4.01.3400
9792-75.2012.4.01.3400 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
PROCUR
REQDO
ADVOGADO

:
:
:
:

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inexigibilidade à autora da
contribuição social imposta pelo art. 1° da LC n° 110 de 29 de junho de 2001, bem como para
condenar a ré na restituição, mediante compensação com tributos devidos à Receita Federal do
Brasil, dos valores recolhidos indevidamente a tal título a partir de 28/08/2008, cujo quantum
deverá ser corrigido monetariamente desde a data de cada recolhimento e acrescido de juros
de mora a partir da citação, ambos de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
do Conselho da Justiça Federal. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 {dois mil reais). Sentença sujeita ao
reexame necessário.
Numeração única: 38724-39.2013.4.01.3400
38724-39.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: DA MATA S/A ACUCAR E ALCOOL
ADVOGADO
: GO00032559 - ALESSANDRO DE BRITO CUNHA
REU
: UNIAO FEDERAL

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E OUTRO
- LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA
JACKSON BARRETO
DF00015766 - MARCELO JAIME FERREIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501010
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para declarar
a invalidade do artigo 2° da Resolução CNPE n° 03/2013, exclusivamente no que diz respeito
ao rateio da ESS - Encargo de Serviço do Sistema, bem como para declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança desse encargo em relação à autora e determinar à
ré que devolva o valor pago por ela a tal título, cujo quantum deverá ser atualizado monetariamente desde a data do pagamento indevido e acrescido de juros de mora a partir da
citação, ambos de acordo com os índices e o percentual fixados no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os ônus dos seus
respectivos patronos. Custas, pro rata.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Numeração única: 54465-90.2011.4.01.3400
54465-90.2011.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: IRAPUAN COSTA JUNIOR E OUTROS
ADVOGADO
: DF00017512 - CAROLINA PIERONI
ADVOGADO
: DF00011714 - EDUARDO HAN
ADVOGADO
: DF00011712 - MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO
ADVOGADO
: DF00011400 - MAURICIO M DE OLIVEIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: BANCO CENTRAL DO BRASIL

REQDO.
: JOSE DE MATOS SILVA
REQDO.
: MARISIA LUIZA DOS SANTOS
REQDO.
: REINALDO CLEMENTE SOUZA
REQDO.
: ARIOVALDO CAZETTA
REQDO.
: EURICO DE BULHOES NATAL
ADVOGADO
: DF00001087 - CERES NOGUEIRA LUSTOSA
ADVOGADO
: DF00016058 - DENISE SOARES VARGAS
ADVOGADO
: DF0001059A - FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA
ADVOGADO
: DF00018091 - GISELLE FRANCISCA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00017525 - JULIANA VARELLA BARCA DE MIRANDA PORTO
ADVOGADO
: DF00017067 - MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO
ADVOGADO
: DF00004123 - MARIA DE NAZARE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00004785 - MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00026152 - PATRICIA NEVES BARREIRINHAS
ADVOGADO
: DF00007481 - PEDRO LOPES RAMOS
ADVOGADO
: SP00123085 - REINALDO CLEMENTE SOUZA
ADVOGADO
: PA00005432 - SAMIR ABFADILL TOUTENGE JUNIOR
ADVOGADO
: DF00006524 - YEDA MARIA MORALES SANCHEZ
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.Sem custas e honorários advocatícios
(art. 18 lei nº 7347/85).
Numeração única: 38515-70.2013.4.01.3400
38515-70.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
ADVOGADO
: DF00013074 - ALEXANDRE MATTAO DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para limitar o bloqueio do FPM do
município autor em 15% (quinze por cento) das obrigações previdenciárias correntes. Condeno
a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com fundamento no art. 20, § 4º do CPC. Sem pagamento de custas face isenção
da parte autora.Inexistindo recurso, arquivem-se.
Numeração única: 30639-06.2009.4.01.3400
2009.34.00.031173-0 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ERNESTO JOAO LUNKES
ADVOGADO
: DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
ADVOGADO
: DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Desse modo, RECEBO e, no mérito ACOLHO os presentes embargos de declaração, corrigindo a omissão supracitada nos termos da fundamentação constante deste julgado e que
passa a integrar a sentença embargada, fazendo incluir no dispositivo da sentença o seguinte:
"Em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (fl. 174), os ónus da
sucumbência ficam sujeitos à superveniência de condição económica que possibilite seu pagamento, sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 12, da Lei n° 1.060/50)."Permanece inalterada a sentença embargada quanto aos seus demais termos.
Juiza Titular
: DRA. ADVERCI RATES MENDES DE ABREU
Juiza Substit.
: DRA. MARA LINA SILVA DO CARMO
Dir. Secret.
: PATRÍCIA DIOLA PIANTA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ADVERCI RATES MENDES DE ABREU
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 60410-24.2012.4.01.3400
60410-24.2012.4.01.3400 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA
REU
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
- BNDES

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Condeno os autores ao pagamento das custas
processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Numeração única: 2010-76.1996.4.01.3400
96.00.02016-7 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E OUTRO
PROCUR
: - JOSE LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS
REQDO.
: TEREZINHA OLIVEIRA CAMARA
REQDO.
: ELIAS GEA LEONEL
REQDO.
: ALOISIO MAIA DE ANDRADE
REQDO.
: EDVAN SEBASTIAO RIBEIRO
REQDO.
: SERVANI DE MELLO CARDOSO
REQDO.
: CLODOVEU VAZ DE AGUIAR
REQDO.
: JOANITA ALCANTARA LACERDA
REQDO.
: GIZELDA DOS SANTOS ANDRADE
REQDO.
: JOSE DOS REIS BARBOSA DOS SANTOS
REQDO.
: ELZA SOARES RIBEIRO HELOU
REQDO.
: MARIA LUCIA DE MELO SIQUEIRA
REQDO.
: CERES NOGUEIRA LUSTOSA
REQDO.
: FRANCISCO NETO BRAGA DOS SANTOS
REQDO.
: MARIA CECILIA DA CRUZ RODRIGUES MIRANDA
REU
: LEONIDAS PIRES DE LIMA
REQDO.
: ELOY FERREIRA DINIZ
REQDO.
: JOSE CICERO DA SILVA
REQDO.
: HUGO DOMINGOS DE OLIVEIRA
REQDO.
: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
REQDO.
: MAURO HERMES
REQDO.
: NAWAL TANNOUS TRADE MIRANDA
REQDO.
: PEDRO DOMINGUES DE AZEVEDO
REQDO.
: VICENTE DE PAULA RODRIGUES
REQDO.
: WAGNER MIGUEL CAPELLINI
REQDO.
: WALTER APARECIDO DIAS
REQDO.
: ADMA EID TAVARES DE ARAUJO
REQDO.
: MARIA APARECIDA TEIXEIRA GONCALVES
REQDO.
: ICILIO JOFFILY
REQDO.
: LARA CASTANHEIRA IGLEZIAS DIAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501011
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ASSISTP
ADVOGADO
ADVOGADO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Assim, tendo em vista o cumprimento da obrigação, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos
termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Condeno a executada ao pagamento de
honorários advocatícios que arbitro em R$
1.000,00 (mil reais) sobre o valor da execução. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos.

: UNIAO
: RJ00058426 - HUGO RIBEIRO FERREIRA
: RJ00052897 - MARA ROCHA AGUILAR

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto: 1) JULGO EXTINTO O PROCESSO sem exame do mérito em relação ao
pedido de condenação do réu na obrigação de repassar à Controladoria-Geral da União e ao
Tribunal de Contas da União as informações que lhe forem requisitadas, em procedimentos de
suas competências, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 2) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar o réu na obrigação de fazer, consistente em tornar públicas, nos termos da Lei
nº 12527/2012, todas as atividades de financiamento e apoio a programas, projetos, obras e
serviços de entes públicos ou privados, que envolvam recursos públicos, realizadas por si ou
por intermédio de outras pessoas jurídicas por ele instituídas, a exemplo da BNDESPAR,
relativas aos últimos 10 anos, além das que vierem a ser realizadas doravante, discriminandolhes os destinatários, a modalidade de apoio financeiro concedido e sua justificativa (empréstimo direto, empréstimo intermediado por terceiro, subscrição de valores mobiliários, entre
outras), os montantes financeiros empregados, os prazos do investimento, o grau de risco do
investimento, as taxas de juros empregadas, os valores de aquisição de ações, a forma de
captação do recurso utilizado, as garantias exigidas, os critérios ou justificativas de indeferimento de eventuais pedidos de apoio financeiro, a compatibilidade do
apoio concedido com as linhas de investimento do Banco), disponibilizando-as integralmente
em seu sítio eletrônico, bem como para declarar a ilegalidade dada à interpretação ao disposto
no art. 5º, § 1º, do Decreto nº 7.724/2012, que retirar o BNDES e sua subsidiária integrar
BNDESPAR do âmbito de incidência da lei nº 12.527/2011, e condenar o réu na obrigação de
repassar ao Ministério Público Federal as informações que lhe forem requisitadas, em procedimentos de suas competências, sobre operações de apoio e/ou financiamento (sob quaisquer modalidades), realizadas por si ou por sua subsidiária a DBNDESPAR a quaisquer entidades públicas ou privadas, sem que seja oposto a tais órgãos de controle o óbice do sigilo
bancário, independentemente de ordem judicial. Condeno o réu ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Numeração única: 37316-52.2009.4.01.3400
2009.34.00.038261-9 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: MARCIUS DE CARVALHO PEREIRA E OUTRO
ADVOGADO
: RJ00053258 - EDGAR PINHEIRO
REQDO
: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
ADVOGADO
: DF00010969 - GUSTAVO CORTES DE LIMA

Juiza Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.

: DRA. ADVERCI RATES MENDES DE ABREU
AUTOS COM DECISÃO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 60029-45.2014.4.01.3400
60029-45.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA E OUTRO
SP00178362 - DENIS CAMARGO PASSEROTTI
SP00231382 - GUILHERME MONTI MARTINS
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Assim, à míngua do requisito indispensável, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Numeração única: 58347-55.2014.4.01.3400
58347-55.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

LUCAS HERNANDES GONCALVES
DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Defiro o pedido de justiça gratuita.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Diante disso, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
ora arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), valor individualmente considerado.
Numeração única: 37582-05.2010.4.01.3400
37582-05.2010.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: OTILIA FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: DF00042270 - CLEITON LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA
REU
: UNIAO FEDERAL

Numeração única: 54481-39.2014.4.01.3400
54481-39.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU

: SAULO LADEIRA
: DF00002021 - ESLY SCHETTINI PEREIRA
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência da verossimilhança das alegações.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267,
incisos II e VI do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). Em face de
a autora estar sob o pálio da assistência judiciária gratuita, benefício que ora concedo, os ônus
da sucumbência estão sujeitos à disciplina do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos.
Numeração única: 21311-57.2006.4.01.3400
2006.34.00.021553-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: MARIA DAS GRACAS DIAS LIMA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00016893 - CARLA CRISTINA ORLANDI FREITAS
ADVOGADO
: PR00042526 - MARCOS AURELIO MATHIAS D AVILA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501012

: DRA. ADVERCI RATES MENDES DE ABREU
: DRA. MARA LINA SILVA DO CARMO
: PATRÍCIA DIOLA PIANTA

Numeração única: 51106-30.2014.4.01.3400
51106-30.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOSE PIMENTEL DA SILVA
: GO0039887A - LAUTO OLIVEIRA DE NADAI DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
... Diante do exposto, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das
Varas do Juizado Especial Federal, com as devidas baixas.
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Numeração única: 54637-27.2014.4.01.3400
54637-27.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARCOS VINICIUS ALVES DE MENEZES
ADVOGADO
: DF00040378 - MARCOS VINICIUS ALVES DE MENEZES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Apesar de a parte autora ter
requerido a gratuidade de justiça, tal pedido não foi apreciado em razão da insuficiência de
subsídios para sua análise, visto que apenas a declaração de hipossuficiência não demonstra
efetivamente a sua condição, sendo necessária prova documental, conforme previsto no art. 5º,
inciso LXXIV da Constituição Federal. Faculto à parte autora oportunidade para comprovar sua
alegação de hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais devidas, no prazo de
10 (dez)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Numeração única: 54511-74.2014.4.01.3400
54511-74.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL
EM GOIAS
ADVOGADO
: DF00021006 - JEAN PAULO RUZZARIN
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, ante a inexistência de verossimilhança das alegações.
Numeração única: 15241-63.2002.4.01.3400
2002.34.00.015275-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA DE LOURDES GLUCK LIMA
ADVOGADO
: PR00009066 - IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - J.J. BERREDO FILHO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... III - Às partes para que tomem ciência da expedição das Requisições a teor do que dispõe
a Resolução nº 168, Art. 10 de 5/12/2011 do Conselho da Justiça Federal. IV- Na mesma
oportunidade do item anterior, à União para se manifestar quanto à incidência do PSS, informando o respectivo valor. V - Havendo divergência quanto aos valores, à Contadoria para se
manifestar. VI - Com o retorno dos autos da Contadoria, à Secretaria para as retificações
pertinentes. VII- Após, retornem os autos para remessa das referidas requisições ao Eg.
TRF/1ª Região. VIII- Cumpridos todos os itens acima, arquivem-se os autos provisoriamente. IX
- Com o pagamento de todas as Requisições, venham os autos conclusos para sentença.
Numeração única: 54535-05.2014.4.01.3400
54535-05.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CHANNEL LOCACOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: DF00041208 - ERIC GUSTAVO DE GOIS SILVA
ADVOGADO
: DF00033908 - LARISSA CRISTINA DE GOIS SILVA
ADVOGADO
: DF00005351 - LUIZ CEZAR DA SILVA
REU
: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Assim, à míngua do requisito indispensável, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Numeração única: 57405-23.2014.4.01.3400
57405-23.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: IARA SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
ADVOGADO
: SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Defiro o pedido de justiça gratuita.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501013

Juiza Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. ADVERCI RATES MENDES DE ABREU
: DRA. MARA LINA SILVA DO CARMO
: PATRÍCIA DIOLA PIANTA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ADVERCI RATES MENDES DE ABREU
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 38279-84.2014.4.01.3400
38279-84.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: DF00028468 - DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, desobrigando a autora do
recolhimento da contribuição adicional de 10% sobre o FGTS, instituída pelo art. 1º da LC
110/01, com a suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, nos termos do
art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

21ª VARA FEDERAL
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. CÉLIA REGINA ODY BERNARDES
: ANDREA SUMIE NAGAO OKAZAKI FREITAS
EXPEDIENTE DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CÉLIA REGINA ODY BERNARDES
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2186-25.2014.4.01.3400
2186-25.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: EDSON CHAVES DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00017717 - ALESSANDRA DAMIAN CAVALCANTI
ADVOGADO
: DF00022802 - ALINE RODRIGUES DE ALARCAO
ADVOGADO
: DF00027177 - ANDRE VIEIRA DE GODOI PITALUGA
ADVOGADO
: DF00026055 - PAULO CUNHA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DF00041871 - POLLYANA DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: DF00022523 - VANESSA ACHTSCHIN SOARES DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FUNPRESP-EX
A Exma. Sra. Juiza exarou :
À réplica.
Juiza Substit.
: DRA. CÉLIA REGINA ODY BERNARDES
Dir. Secret.
: ANDREA SUMIE NAGAO OKAZAKI FREITAS
EXPEDIENTE DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CÉLIA REGINA ODY BERNARDES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 57870-03.2012.4.01.3400
57870-03.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: BIO OLEO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA
EPP
ADVOGADO
: SP00130561 - FABIANA FERNANDEZ
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ADVOGADO
ADVOGADO
REU

Numeração única: 75048-28.2013.4.01.3400
75048-28.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JONAS ELIAS BATISTA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00036420 - THAYNARA CLAUDIA BENEDITO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para, em 10(dez) dias, manifestar-se acerca das contestações e
documentos ...bem como para especificar as provas que pretendem produzir, justificando,
objetivamente, a utilidade e a pertinência com os fatos a serem demonstrados.
Numeração única: 66549-55.2013.4.01.3400
66549-55.2013.4.01.3400 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
ADVOGADO
: DF00016539 - CRISTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: SP00212756 - GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA
EXCDO
: COUTO EXPRESS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora acerca da petição de fls.140, pelo prazo de 05 dias.
Numeração única: 65381-86.2011.4.01.3400
65381-86.2011.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LUCIENE ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: DF00006477 - DILZE DE SOUZA FRANCO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
LITISPA
: MARIA ANTONIA DE BASTOS MARTINS
ADVOGADO
: DF00027256 - EDUARDO NOBREGA BRAZ
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora acerca da petição de fls.372/73, pelo prazo de 05 dias.
Numeração única: 20717-62.2014.4.01.3400
20717-62.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: PR00023493 - LEONARDO DA COSTA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para, em 10 dias, manifestar-se acerca da contestação(fls. 340/70v).
Numeração única: 32602-73.2014.4.01.3400
32602-73.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SANDRA MARIA BOVINO GERARD
ADVOGADO
: SP00192291 - PERISSON LOPES DE ANDRADE
ADVOGADO
: SP00286907 - VICTOR RODRIGUES SETTANNI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à parte autora.
Numeração única: 29167-62.2012.4.01.3400
29167-62.2012.4.01.3400 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PAULO JOSE ROCHA JUNIOR
REU
: MARIO LUIZ CAMPOS MONTEIRO DE LIMA
REU
: NASSIM GABRIEL MEHEDFF
REU
: CARMEM ROCHA DIAS

: SP00318788 - PRISCILA ROMANO
: DF00017441 - SERGIO LINDOSO BAUMANN DAS NEVES PIETROLUONGO
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora acerca da petição de fls. 521/525.Prazo de 05 dias.
Numeração única: 52648-20.2013.4.01.3400
52648-20.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU

:
:
:
:

GUILHERME FAGUNDES DE OLIVEIRA E OUTRO
DF00020449 - PAULO ROBERTO GALLI CHUERY
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a ré, no prazo de 05(cinco) dias, indicarem, justificadamente, as provas que pretendem produzir,
Numeração única: 66544-33.2013.4.01.3400
66544-33.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL COREN/DF
: DF00033943 - ANA ELISA NEVES DE CARVALHO ELIAS
: CH CARD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
: RS00030229 - ANA CRISTINA COSTAMILAN
: RS00053316 - MARLISE NUNES BAULER

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a ré, no prazo de 05(cinco) dias, indicarem, justificadamente, as provas que pretendem produzir,
Numeração única: 48146-72.2012.4.01.3400
48146-72.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES DO MAPA-ASTECAA
: DF00025558 - MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes acerca da petição de fls. 209/235, pelo prazo de 10 dias.
Numeração única: 4243-94.2006.4.01.3400
2006.34.00.004272-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:
:

TANIA MAGALHAES ALVARENGA E OUTRO
DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se os Exequentes para, no prazo de 10(dez) dias, prestarem as seguintes informações
necessárias à expedição das requisições de pagamento: a) a condição de ativos, inativos ou
pensionistas e o órgão a que estão vinculados;b) o valor /percentual da contribuição para o
plano de Seguridade Social do Servidor Publico - PSSS;c)a quantidade de meses a que se
referem as parcelas do cálculo, discriminando,mês a mês, quantas correspondem aos exercícios anteriores e quantas equivalem ao exercício presente, inclusive em relação à verba
honorária,...
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501014
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Numeração única: 4496-72.2012.4.01.3400
4496-72.2012.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
EMBDO
: FRANCISCA DIAS DE SOUSA RIBEIRO
EMBDO
: ATUALPA RIBEIRO DE PAIVA
EMBDO
: TOSHIKAZU KAWATA
EMBDO
: RENE DA SILVA PORTO
EMBDO
: NIVALDO REGOLIN MAIOLINI
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte ré acerca da petição de fls. 114/117.Prazo de 10 dias.
Numeração única: 1589-37.2006.4.01.3400
2006.34.00.001596-6 OPOSICAO
OPOENTE
: UNIAO FEDERAL
OPOSTO
: ESPOLIO DE JOSE CANDIDO DE SOUZA
OPOSTO
: ADAUTO NAZARE ROSA
ADVOGADO
: DF00024856 - RAIMUNDO NONATO NERES
ADVOGADO
: SP00174940 - RODRIGO JOSE MARCONDES PEDROSA OLIVEIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica deferida a vista dos autos por 10(dez) dias.Decorrido o prazo, sem requerimentos, retornem os autos ao arquivo, com baixa.
Numeração única: 20101-24.2013.4.01.3400
20101-24.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: INGRID KLEIN FUNCKE
ADVOGADO
: DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora acerca da petição de fls. 400/404, pelo prazo de 05 dias.
Numeração única: 14283-33.2009.4.01.3400
2009.34.00.014369-8 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GERALDO MAJELA ONIVES DE MATTOS
ADVOGADO
: DF00014038 - GERALDO MARCONE PEREIRA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO DISTRITO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora acerca da petição de fls. 240, pelo prazo de 05 dias.
Numeração única: 49537-96.2011.4.01.3400
49537-96.2011.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: PAULO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00099038 - MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora acerca da petição de fls.278-v, pelo prazo de 05 dias.
Numeração única: 5148-21.2014.4.01.3400
5148-21.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ZELIA DA SILVA COIMBRA
ADVOGADO
: DF00003270 - NEVIO CAMPOS SALGADO
REU
: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, especificarem as provas que pretendem
produzir, justificando, objetivamente , a utilidade e a pertinência com os fatos a serem demonstrados.

REU
REU
REU

: INSTITUTO CULTURAL DO TRABALHO - ICT
: VALDIR VICENTE DE BARROS
: SINDICATO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS EM RELACOES PUBLICAS - SINREP
ADVOGADO
: DF00018453 - ADALE LUCIANE TELLES DE FREITAS
ADVOGADO
: DF00020327 - EDUARDO STENIO SILVA SOUSA
ADVOGADO
: DF00031762 - THIAGO GROSZEWICZ BRITO
ADVOGADO
: DF00023167 - TIAGO CEDRAZ
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte ré acerca da petição de fls. 925.Prazo de 05 dias.
Numeração única: 31858-83.2011.4.01.3400
31858-83.2011.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: PATRICIA APARECIDA PRATES
ADVOGADO
: SP00280009 - JOSE VINICIUS TRINDADE DDIAS
ADVOGADO
: RJ00153736 - SAULO RODRIGUES MENDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Aduzam as partes as alegações finais. Prazo de 10 dias.
Numeração única: 17336-03.2001.4.01.3400
2001.34.00.017361-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ANTONIO MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00026962 - RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00019324 - RENATA RODRIGUES MOREIRA CHAMON
EXCDO
: UNIAO FEDERAL RECEITA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Requeiram os exequentes o que entenderem devido, em 10 dias.
Numeração única: 60641-17.2013.4.01.3400
60641-17.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE RONALDO DE LIMA LUCIO
ADVOGADO
: DF00014559 - FERNANDO LUIS RUSSOMANO OTERO VILLAR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para, em 10(dez) dias, manifestar-se acerca das contestações e
documentos ...bem como para especificar as provas que pretendem produzir, justificando,
objetivamente, a utilidade e a pertinência com os fatos a serem demonstrados.
Numeração única: 43275-67.2010.4.01.3400
43275-67.2010.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ELAYSLA DE ARAUJO MARTINS
ADVOGADO
: SP00280583 - LUCAS SILVEIRA MAULE
ADVOGADO
: SP00263520 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se a parte autora acerca da petição de fls. 554/556 pelo prazo de 05 dias.
Numeração única: 9138-20.2014.4.01.3400
9138-20.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE NAZARENO TORRES DE MORAES E OUTROS
ADVOGADO
: DF00030598 - MAX ROBERT MELO
ADVOGADO
: DF00030810 - PRISCILA DE ALMEIDA JULIANO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para, em 10 dias, apresentar réplica.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501015
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Numeração única: 537-25.2014.4.01.3400
537-25.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MICHELLY FARIA DE MENDONCA
ADVOGADO
: SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
REU
: UNIAO FEDERAL

Numeração única: 6073-17.2014.4.01.3400
6073-17.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

RENATO BATISTA COELHO
DF00036838 - LEONARDO MENDES MEMORIA
DF00025548 - MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS
UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora acerca da petição de fls.336/337, pelo prazo de 10 dias.
Numeração única: 6921-63.1998.4.01.3400
1998.34.00.006940-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA HELENA MONTEIRO DE ALMEIDA BORGES
ADVOGADO
: DF00007383 - GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, especificarem as provas que pretendem
produzir, justificando, objetivamente , a utilidade e a pertinência com os fatos a serem demonstrados.
Numeração única: 9511-51.2014.4.01.3400
9511-51.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDSON PAIM DE OLIVEIRA
: DF00016072 - IRENE GOMES
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora acerca da petição de fls.627/30, pelo prazo de 05 dias.
Numeração única: 60258-39.2013.4.01.3400
60258-39.2013.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: LUIZ GONZAGA PATRIOTA
EMBDO
: EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
EMBDO
: JOSE CLEONANCIO DA FONSECA
EMBDO
: ENIVALDO RIBEIRO
EMBDO
: LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI
ADVOGADO
: DF00007846 - LILIO CHAVES CABRAL
ADVOGADO
: SC00018096 - MARIVALDO BITTENCOURT PIRES JUNIOR

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, especificarem as provas que pretendem
produzir, justificando, objetivamente , a utilidade e a pertinência com os fatos a serem demonstrados.
Numeração única: 9512-36.2014.4.01.3400
9512-36.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDSON DE SOUZA BEMBEM
: DF00016072 - IRENE GOMES
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista às partes pelo prazo sucessivo de 10 dias.
Numeração única: 18057-71.2009.4.01.3400
2009.34.00.018147-5 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: RJ00144712 - RODRIGO VILLARIM GONCALVES
IMPDO
: GERENTE GERAL DE TECNOLOGIA EM PRODUTOS PARA A SAUDE
DA ANVISA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, especificarem as provas que pretendem
produzir, justificando, objetivamente , a utilidade e a pertinência com os fatos a serem demonstrados.
Numeração única: 26011-95.2014.4.01.3400
26011-95.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JORGE AFONSO PINHEIRO DOS SANTOS
: DF00032987 - JOSE ELIAS GABRIEL NETO
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ciência à impetrante do retorno dos autos do Eg. TRF 1ª Região.
Numeração única: 35745-46.2009.4.01.3400
2009.34.00.036631-6 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: INSTITUTO POLITECNICO DE ENSINO LTDA
ADVOGADO
: MG00114240 - ALFREDO BARBOSA FILHO
ADVOGADO
: MG00094145 - ALINE MAIA SANTOS
IMPDO
: PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA -INEP

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para, em 10 dias, apresentar réplica.
Numeração única: 35024-21.2014.4.01.3400
35024-21.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
PROCUR
REU

: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - LUCAS ANDRADE MOREIRA PINTO
: LUCIA HELENA BATISTA DE SOUSA CONTE

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ciência à impetrante do retorno dos autos do Eg. TRF 1ª Região.
Numeração única: 4676-20.2014.4.01.3400
4676-20.2014.4.01.3400 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
EXPTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
EXCTO
: EDSON BORTOLATO
ADVOGADO
: SP00192291 - PERISSON LOPES DE ANDRADE
ADVOGADO
: SP00286907 - VICTOR RODRIGUES SETTANNI

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para, em 10 dias, apresentar réplica.
Numeração única: 34673-82.2013.4.01.3400
34673-82.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE CALDAS NOVAS
DF0043365S - DIVINO DE SOUSA FARES
GO00011538 - LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA
UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Suspendo o curso dos autos principais nos termos do art. 306 do CPC. Diga o excepto no
prazo de 10 dias.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes acerca da petição de fls. 174/75, pelo prazo sucessivo de 05 dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501016
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Numeração única: 25316-44.2014.4.01.3400
25316-44.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EDSON BORTOLATO
ADVOGADO
: SP00192291 - PERISSON LOPES DE ANDRADE
ADVOGADO
: SP00286907 - VICTOR RODRIGUES SETTANNI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para, em 10 dias, manifestar-se acerca da contestação/documentos
,bem como para especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetivamente, a
utilidade e a pertinência com os fatos a serem demonstrados.Manifestem-se ainda, acerca da
impugnação à assistência judiciária de fls. 76/77.
Numeração única: 24159-27.2000.4.01.3400
2000.34.00.024238-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA
ADVOGADO
: DF00021025 - ANA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RS00016397 - VALERIA HENNICKA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fl. 605: Defiro.Dê-se vista à exequente por 10(dez) dias.
Numeração única: 43762-81.2003.4.01.3400
2003.34.00.043812-2 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: NATAL FORNART FILHO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00018091 - GISELLE FRANCISCA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00004785 - MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes.
Numeração única: 70530-92.2013.4.01.3400
70530-92.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: TECHNUM CONSULTORIA SS.
ADVOGADO
: DF00025103 - ANDRE ALENCAR PORTO
ADVOGADO
: DF00025113 - JOAO MARCOS AMARAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Defiro o pedido de vista formulado pelo autor à fl. 1342, pelo prazo de 15(quinze) dias,
devendo, na mesma oportunidade, especificar as provas que pretende produzir, justificando,objetivamente, a utilidade e a pertinência com os fatos a serem demonstrados.
Numeração única: 31252-60.2008.4.01.3400
2008.34.00.031417-0 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
REU
: ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
LITISPA
: ZILA BARROS MANGUEIRA
LITISPA
: FABIO MEIRELES ORIQUES
LITISPA
: VANIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA
LITISPA
: KINUE TAKEGUMA KAVAGUTI
LITISPA
: LUCELIA GOVOS SILVA
LITISPA
: ALZIRA SILVA DE CARVALHO PEDRO
LITISPA
: MARIA APARECIDA BARBOSA BALDREZ
LITISPA
: MARGARETE YURI OKUDA
LITISPA
: ANTONIO CARLOS SPINELLI
LITISPA
: MARIA ESTELA DE SOUZA
LITISPA
: CECILIA DE LOURDES TAMBURU GROLA
ADVOGADO
: MT00007216 - CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501017

ADVOGADO
: SP00129645 - HELENA MARIA GROLLA
ADVOGADO
: SP00185779 - HORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: SP00084187 - ROMEU GERALDO DA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte ré acerca da petição de fl.628, pelo prazo de 10(dez) dias.
Juiza Substit.
: DRA. CÉLIA REGINA ODY BERNARDES
Dir. Secret.
: ANDREA SUMIE NAGAO OKAZAKI FREITAS
EXPEDIENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CÉLIA REGINA ODY BERNARDES
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 54480-54.2014.4.01.3400
54480-54.2014.4.01.3400 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE CELSO CORREA GONCALVES JUNIOR
ADVOGADO
: DF00019764 - RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO
IMPDO
: UNIAO FEDERAL
IMPDO
: DIRETOR-GERAL DO DEPENS - DEPART DE ENSINO DA AERONAUICA - COMANDO DA AERON
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...INDEFIRO o pedido de liminar.
Juiza Substit.
: DRA. CÉLIA REGINA ODY BERNARDES
Dir. Secret.
: ANDREA SUMIE NAGAO OKAZAKI FREITAS
EXPEDIENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CÉLIA REGINA ODY BERNARDES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 37046-86.2013.4.01.3400
37046-86.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RITA TERESINHA MAYER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00017695 - MARIA INES MURGEL
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Mantenho a decisão de fls. 272/73, por seus próprios fundamentos.
Numeração única: 31970-18.2012.4.01.3400
31970-18.2012.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GABRIEL MARRA MEIRELES
ADVOGADO
: DF00030848 - KAUE DE BARROS MACHADO
ADVOGADO
: DF00030851 - LEANDRO OLIVEIRA GOBBO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: DISTRITO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes, com urgência, para ciência da data designada para a realização da
perícia médica nestes autos, qual seja dia 17/09/2014 às 16:30 horas no endereço Clínica
Médica e Psicológica São José, Av. Recanto das Emas, quadra 201, lote 7/8, loja 1/2, fone :
3399-5991, conforme informação da senhora perita acostada à fl. 276.
Numeração única: 38830-69.2011.4.01.3400
38830-69.2011.4.01.3400 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PETERSON DE PAULA PEREIRA
REQDO
: AVILEZ MOREIRA DE NOVAIS
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REQDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

Numeração única: 11379-64.2014.4.01.3400
11379-64.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: TERRA NETWORKS BRASIL S/A
ADVOGADO
: DF00014196 - LEONARDO MIRANDA SANTANA
REU
: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Réplica. Intime-se o autor para apresentação, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 11383-04.2014.4.01.3400
11383-04.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ERONILDA LOPES DE MACEDO
ADVOGADO
: DF00042582 - FELIPE SOARES BARROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Réplica. Intime-se o autor para apresentação, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 15069-04.2014.4.01.3400
15069-04.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: TAMASA ENGENHARIA SA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00106780 - ANA CECILIA BATTESINI PEREIRA
ADVOGADO
: MG00084848 - FABIANA LEAO DE MELO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Réplica. Intime-se o autor para apresentação, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 17181-43.2014.4.01.3400
17181-43.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MOVIMENTO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA EPP
ADVOGADO
: DF00018444 - HUILDER MAGNO DE SOUZA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Réplica. Intime-se o autor para apresentação, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 31224-82.2014.4.01.3400
31224-82.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: GILBERTO DE SOUZA PAULINO
ADVOGADO
: DF00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
ADVOGADO
: SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Réplica. Intime-se o autor para apresentação, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 41658-33.2014.4.01.3400
41658-33.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MG00092772 - ERICO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: DF00029586 - ILDEGARDES MARTINS COIMBRA JUNIOR
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Réplica. Intime-se o autor para apresentação, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 44851-56.2014.4.01.3400
44851-56.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ERIO AIRTON AREND
ADVOGADO
: MG00092772 - ERICO MARTINS DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Réplica. Intime-se o autor para apresentação, no prazo de 10 (dez) dias.

STAINE TAVARES DE BARROS
DF00018577 - BRUNO AUGUSTO PRENHOLATO
DF00032147 - RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO
DF00010308 - RAUL CANAL
DF00034718 - RODRIGO CAMARGO BARBOSA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...CANCELO a audiência ...e REDESIGNANDO-A para o dia 23/09/2014,às 14 horas.

22ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. FRANCISCO NEVES DA CUNHA
: DRA. ROBERTA DIAS DO NASCIMENTO GAUDENZI
: WELLINGTON JOSE BARBOSA CARLOS
EXPEDIENTE DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. FRANCISCO NEVES DA CUNHA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6510-49.2000.4.01.3400
2000.34.00.006517-3 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE VICENTE DE ALMEIDA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00002489 - RUY MONTEIRO CONDE
IMPDO
: SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. EST. DA ADM. E
DO PAT. DO MIN. ORC. E GESTAO
IMPDO
: DIRETOR ADE RECURSOS HUMANOS DO INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Retorno dos autos do TRF/1ª Região. Dê-se vista às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 14553-57.2009.4.01.3400
2009.34.00.014639-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXCDO
: MARCELLE ABREU DE FREITAS
ADVOGADO
: DF00123456 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao réu. Intime-se o réu acerca da petição/ofício/documento de fls. 96, pelo prazo de 10
dias.
Numeração única: 24799-10.2012.4.01.3400
24799-10.2012.4.01.3400 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE BARROS
ADVOGADO
: DF00002701 - DORIVAL FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO
: DF00005934 - JOSE MAGNO DE AVILA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cálculos. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos elaborados pela
Contadoria (fls. 340), no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 80500-19.2013.4.01.3400
80500-19.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ESPOLIO DE ORLANDO LUIZ DE SOUZA FRAGOSO COSTA
ADVOGADO
: DF00019590 - TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INVENT.
: SONIA TEIXEIRA MENDES DE SOUZA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Razões finais/memoriais. Intimem-se as partes para apresentação, no prazo sucessivo de 10
(dez) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501018
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Numeração única: 20869-13.2014.4.01.3400
20869-13.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: DANIEL ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: PR00023493 - LEONARDO DA COSTA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Provas. Intimem-se as partes para especificação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias,
incumbindo à(s) parte(s) que as requerer justificar sua necessidade.
Numeração única: 25254-04.2014.4.01.3400
25254-04.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: FATIMA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
ADVOGADO
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Provas. Intimem-se as partes para especificação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias,
incumbindo à(s) parte(s) que as requerer justificar sua necessidade.
Numeração única: 38330-47.2004.4.01.3400
2004.34.00.047426-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARCO ANTONIO BERSANI
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor. Intime-se o autor acerca da petição/ofício/documento de fls. 352/353, pelo prazo
de 05 dias.
Numeração única: 38905-89.2003.4.01.3400
2003.34.00.038948-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: IVOLINO ANTUNES DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
ADVOGADO
: SP00284181 - JORGE AUGUSTO MOLINA
ADVOGADO
: DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor. Intime-se o autor acerca da petição/ofício/documento de fls. 412/415, pelo prazo
de 05 dias.
Numeração única: 28360-91.2002.4.01.3400
2002.34.00.028422-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CLAUDIO RICARDO DE MEDEIROS LEMOS E OUTROS
ADVOGADO
: DF00008043 - DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00012889 - MARIA BEATRIZ CASTILHO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor. Intime-se o autor acerca da petição/ofício/documento de fls. 806/819, pelo prazo
de 05 dias.
Numeração única: 2117-71.2006.4.01.3400
2006.34.00.002124-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: JOSE EDILSON LIMA CARDOSO E OUTROS
ADVOGADO
: DF00026192 - CARINA RIBEIRO LIMA
ADVOGADO
: DF00031766 - CAROLINE DANTE RIBEIRO

Numeração única: 5022-68.2014.4.01.3400
5022-68.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RAPHAEL GUIMARAES SANTOS
ADVOGADO
: MG00131587 - ANDRESSA SUEMY HONJOYA
ADVOGADO
: DF00024467 - ELEN CARINA DE CAMPOS
ADVOGADO
: DF00029521 - RAQUEL REGINA BARBOSA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Provas. Intimem-se as partes para especificação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias,
incumbindo à(s) parte(s) que as requerer justificar sua necessidade.
Numeração única: 12954-10.2014.4.01.3400
12954-10.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: TALITA MARQUES SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DF00020896 - FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Provas. Intimem-se as partes para especificação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias,
incumbindo à(s) parte(s) que as requerer justificar sua necessidade.
Numeração única: 25277-47.2014.4.01.3400
25277-47.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DF00017695 - MARIA INES MURGEL
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Provas. Intimem-se as partes para especificação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias,
incumbindo à(s) parte(s) que as requerer justificar sua necessidade.
Numeração única: 30535-38.2014.4.01.3400
30535-38.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ADAELSON OLIVEIRA MENDES
ADVOGADO
: DF00032267 - ALMIR COELHO ALVES
ADVOGADO
: DF00017427 - LUCYARA RIBEIRO DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Provas. Intimem-se as partes para especificação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias,
incumbindo à(s) parte(s) que as requerer justificar sua necessidade.
Numeração única: 16981-36.2014.4.01.3400
16981-36.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ADILSON SANTOS MENEZES
ADVOGADO
: PR00023493 - LEONARDO DA COSTA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Provas. Intimem-se as partes para especificação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias,
incumbindo à(s) parte(s) que as requerer justificar sua necessidade.
Numeração única: 20705-48.2014.4.01.3400
20705-48.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: IRAPUAN PEDROZA ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: PR00023493 - LEONARDO DA COSTA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Provas. Intimem-se as partes para especificação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias,
incumbindo à(s) parte(s) que as requerer justificar sua necessidade.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501019
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:

0056745-29.2014.4.01.3400
201434000204285
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
AIDA AMARAL DE ALMEIDA
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0057977-76.2014.4.01.3400
201434000206600
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
VALDEMIR PIRES DA SILVA
Advg.
:
DF00013750 - ALESSANDRA CAMARANO MARTINS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0058231-49.2014.4.01.3400
201434000208162
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA DE JESUS LIMA DE SOUSA
Advg.
:
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
Advg.
:
DF00028261 - LUCIANE BORGES MARTINS BUENO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"
Por conseguinte, DENEGO a tutela antecipada, sem prejuízo de posterior apreciação do pedido
antecipatório na oportunidade da sentença. "
0055709-49.2014.4.01.3400
201434000201530
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
NAIR SOARES DOS SANTOS
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"
Tendo em vista a impossibilidade de aferição prévia da hipossuficiência econômica da parte,
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. "
0055113-65.2014.4.01.3400
201434000197992
Cível / Previdenciário / Outros / Jef
Autor
:
NOBUO NAKATANI
Advg.
:
DF00026246 - LORENA DOMINGOS MELO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0056559-06.2014.4.01.3400
201434000202425
Cível / Previdenciário / Outros / Jef
Autor
:
MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"
Diante disso, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. "
0055175-08.2014.4.01.3400
201434000198648
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
JOAO CARLOS DOS SANTOS FREITAS
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Autor
:
CICERO FONTES PACHECO

DF00002787 - IVO EVANGELISTA DE AVILA
DF00032189 - JORGE AUGUSTO MOLINA
DF00019616 - ROSANA RIBEIRO JACOME
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor. Intime-se o autor acerca da petição/ofício/documento de fls. 532/533, pelo prazo
de 05 dias.
Numeração única: 30643-67.2014.4.01.3400
30643-67.2014.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: TELLUS S/A INFORMATICA E TELECOMUNICACOES
ADVOGADO
: DF00011657 - ANDRE DE SA BRAGA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor. Intime-se o autor acerca da petição/ofício/documento de fls. 222/224, pelo prazo
de 05 dias.

24ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular

:

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

DRA.MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE

Autos com Decisão
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0052093-66.2014.4.01.3400
201434000186585
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
PAULO CAETANO
Advg.
:
DF00032699 - CARLOS MAGNO DOS SANTOS COELHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055665-30.2014.4.01.3400
201434000201098
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
WALDECI FRANCISCA PIRES
Advg.
:
MG00084161 - SILVANIA MARIA DOS SANTOS DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055717-26.2014.4.01.3400
201434000201615
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JONAS ABREU JUNIOR
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0056677-79.2014.4.01.3400
201434000203605
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
Advg.
Reu

:
:
:

MARIA BARBOSA DA SILVA
DF00038991 - MAISA LOPES CORNELIUS NUNES
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501020
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0008915-67.2014.4.01.3400
201434000028224
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ALCIDES RODRIGUES DE SOUSA
Advg.
:
DF00031354 - PATRIQUENIA BUENO SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"
Diante da natureza da matéria discutida nos autos, designo audiência de conciliação, instrução
e julgamento, a se realizar no dia 08/10/2014 às 15:00h, na sala de audiências da 24ª Vara
Federal Por ocasião da intimação, deverá o autor ser informado de que poderá trazer até 3
(três) testemunhas para comprovação dos fatos alegados na petição inicial. "
Atos do(a) Exmo(a) :
CAIO CASTAGINE MARINHO

Autor
:
VALDIMAR MORAIS DE LEMOS
Autor
:
REGINA DE MORAES
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. "
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular

:

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

DRA.MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE

Autos com Despacho
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0050401-08.2009.4.01.3400
200934009109414
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FRANCISCA DO NASCIMENTO LIMA
ADVOGADO
:
DF 23.861 - CAROLINA SIMÕES ODISIO HISSA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Intime-se a parte autora e/ou advogado para que, CONFORME OFÍCIO(s) DE DEPÓSITO
JUNTADO(s) se dirija(m) à agência bancária respectiva, de posse de sua Carteira de Identidade e CPF, para levantamento de valores à sua disposição.
"
Atos do(a) Exmo(a) :
MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA

Autos com Despacho
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0052765-74.2014.4.01.3400
201434000189800
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
JANAINA ALVES DE ARAUJO
Advg.
:
DF00043841 - LUCIANA COELHO SANTANA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0052779-58.2014.4.01.3400
201434000189947
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
LAELCIO FRANCISCO DA CONCEICAO
Advg.
:
DF00043841 - LUCIANA COELHO SANTANA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0054161-86.2014.4.01.3400
201434000195344
Cível / Fgts / Jef

Autos com Despacho
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0078348-95.2013.4.01.3400
201334000234120
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
BEATRIZ DO PRADO SANTOS
Advg.
:
DF00034563 - VITOR PAULO INACIO VIEIRA
Advg.
:
DF00037226 - NILMAR DA SILVA ANDRADE
Reu
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"
A respeito da petição registrada em 27/08/2014, intime-se a parte autora para dar cumprimento
ao despacho retro no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento dos autos sem
prejuízo da reabertura da fase executória. "
0053554-49.2009.4.01.3400
200934009142998
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA
Advg.
:
DF00016634 - EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"
Intime-se a parte autora e/ou advogado para que, CONFORME OFÍCIO(s) DE DEPÓSITO
JUNTADO(s) se dirija(m) à agência bancária respectiva, de posse de sua Carteira de Identidade e CPF, para levantamento de valores à sua disposição. "

Autor
:
MAGNONES SOARES DA SILVA
Advg.
:
DF00043841 - LUCIANA COELHO SANTANA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0054895-37.2014.4.01.3400
201434000196613
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
VALDECIR RODOVALHO DA SILVA
Advg.
:
DF00037408 - KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00040244 - WANDER GUALBERTO FONTENELE
Advg.
:
DF00038051 - MARCIO WELLINGTON LOPES GRILLO
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0056701-10.2014.4.01.3400
201434000203845
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
MARIA MAGNOLIA MIRANDA COSTA ARRAZ
Advg.
:
RS00025732 - JOSE NIVALDO BOGES
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"
Intime-se a parte autora para apresentar, no prazo de 10 dias, comprovante de residência em
nome próprio. "
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501021
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0051538-20.2012.4.01.3400
201234009471825
Cível / Serviço Público / Jef

Assim, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.
Diante da natureza da matéria discutida nos autos, designo audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento, a se realizar no dia 28/10/2014 às 15:30 h, na sala de audiências da 25ª
Vara.
Por ocasião da intimação, deverá a autora ser esclarecida de que poderá trazer até 3 (três)
testemunhas dos fatos alegados na inicial. As partes deverão comparecer com antecedência de
30 (trinta) minutos.
Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, ou oferecer proposta de
acordo.
Defiro a gratuidade judiciária requerida. "
0053265-43.2014.4.01.3400
201434000192370
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ARLINDA FRANCISCA DOURADO SANTOS
Advg.
:
DF00029054 - ANDRÉ SILVA DA MATA
Advg.
:
DF00034654 - ALBERTINA DE ALMEIDA NOBERTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Trata-se de ação movida por ARLINDA FRANCISCA DOURADO SANTOS, com pedido de
antecipação de tutela, contra o INSS, objetivando a concessão de pensão por morte.
Não julgo presente, nesta análise preliminar, a prova inequívoca do direito e a verossimilhança
da alegação da parte autora.
A concessão de tutela antecipada requer prova de verossimilhança das alegações, risco de
dano irreparável acaso não concedida no início do processo, bem como que não haja perigo de
irreversibilidade do comando emergencial postulado, nos termos do art. 273 do CPC. Cuidando-se de feito em trâmite no Juizado Especial, estes requisitos são ainda mais rígidos, em
razão da celeridade e da agilidade que envolvem o rito disciplinado pela Lei nº10.259/2001.
O benefício de pensão por morte pressupõe: a) óbito do segurado que mantinha esta condição;
b) qualidade de dependente; e c) dependência econômica (art. 74 da Lei 8.213/91).
O primeiro requisito restou provado, qual seja, o falecimento do de cujus em 201.
No entanto, a comprovação da existência de qualidade de dependente da requerente somente
poderá ser atestada após regular transcurso do feito.
Assim, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.
Diante da natureza da matéria discutida nos autos, designo audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento, a se realizar no dia 28/10/2014 às 16:00h, na sala de audiências da 25ª Vara.
Por ocasião da intimação, deverá a autora ser esclarecida de que poderá trazer até 3 (três)
testemunhas dos fatos alegados na inicial. As partes deverão comparecer com antecedência de
30 (trinta) minutos.
Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, ou oferecer proposta de
acordo. "
0043622-61.2014.4.01.3400
201434000150790
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA DE JESUS TAVARES
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Trata-se de ação movida por MARIA DE JESUS TAVARES, com pedido de antecipação de
tutela, contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade, na
qualidade de segurada especial (rural), sob a alegação de que o réu se nega a conceder tal
benefício administrativamente, apesar do preenchimento da carência exigida.
Não julgo presente, nesta análise preliminar, a prova inequívoca do direito e a verossimilhança
da alegação da parte autora. A concessão de tutela antecipada requer prova de verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável acaso não concedida no início do processo,
bem como que não haja perigo de irreversibilidade do comando emergencial postulado, nos
termos do art. 273 do CPC. Cuidando-se de feito em trâmite no Juizado Especial, estes
requisitos são ainda mais rígidos, em razão da celeridade e da agilidade que envolvem o rito
disciplinado pela Lei nº10.259/2001.

Autor
:
RUBEM BRITO CHAVES
Advg.
:
CE00015142 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
" Atendida a determinação judicial dê-se vista à parte-autora e, depois, retornem os autos
conclusos. (...)"
0051538-20.2012.4.01.3400
201234009471825
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
RUBEM BRITO CHAVES
Advg.
:
CE00015142 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
" Atendida a determinação judicial dê-se vista à parte-autora e, depois, retornem os autos
conclusos. (...)"

25ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular

:
:

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

DR.ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE
DR.RAFAEL PAULO SOARES PINTO

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE

Autos com Decisão
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0052397-65.2014.4.01.3400
201434000188620
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
OBERCELINO FRANCISCO TELES CARDOSO
Advg.
:
DF00022810 - DENISE MAGALHAES DA SILVA QUIRINO
Advg.
:
- NPJ/CATOLICA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Trata-se de ação movida por OBERCELINO FRANCISCO TELES CARDOSO, com pedido de
antecipação de tutela, contra o INSS, objetivando a concessão de pensão por morte.
Não julgo presente, nesta análise preliminar, a prova inequívoca do direito e a verossimilhança
da alegação da parte autora.
A concessão de tutela antecipada requer prova de verossimilhança das alegações, risco de
dano irreparável acaso não concedida no início do processo, bem como que não haja perigo de
irreversibilidade do comando emergencial postulado, nos termos do art. 273 do CPC. Cuidando-se de feito em trâmite no Juizado Especial, estes requisitos são ainda mais rígidos, em
razão da celeridade e da agilidade que envolvem o rito disciplinado pela Lei nº10.259/2001.
O benefício de pensão por morte pressupõe: a) óbito do segurado que mantinha esta condição;
b) qualidade de dependente; e c) dependência econômica (art. 74 da Lei 8.213/91).
O primeiro requisito restou provado, qual seja, o falecimento do de cujus em 2012.
No entanto, a comprovação da existência de dependência econômica exigida para o reconhecimento do benefício em tela, bem como a qualidade de segurada do de cujus, somente
poderão ser atestadas após regular transcurso do feito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501022
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O benefício de aposentadoria por idade de trabalhador rural (segurado especial) pressupõe: a)
implemento da idade de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem; b) qualidade de segurado
especial, inclusive o exercício de atividades nas condições previstas no art. 11, VII da lei nº
8.213/91 (o exercício da atividade rural individual ou em regime de economia familiar, ainda que
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício; o exercício de
trabalho indispensável à própria subsistência, sem auxílio de empregados, com comercialização do excedente e sem outra fonte de renda que não a produção rural); c) o exercício de
atividade rural durante o período de carência exigido para a concessão da aposentadoria.(artigos 48, parágrafo 1º, 142 e 1431, caput, da Lei 8.213/91). No caso em tela, a autora tem 75
anos de idade, como faz prova a documentação acostada aos autos virtuais, satisfazendo a
primeira exigência.
1 Art. 143. (...) desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência do referido benefício.
No entanto, o preenchimento do tempo de exercício da atividade rural exigido para o reconhecimento do benefício em tela, somente poderá ser atestado após regular dilação probatória, em audiência de instrução e julgamento.
Assim, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.
Cite-se o INSS para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, ou oferecer proposta
de acordo.
Diante da natureza da matéria discutida nos autos, designo audiência de conciliação, instrução
e julgamento, a se realizar no dia 28/10/2014 às 14h30min, na sala de audiências da 25ª
Vara.
Por ocasião da intimação, deverá a autora ser esclarecida de que poderá trazer até 3 (três)
testemunhas dos fatos alegados na inicial.
Defiro a gratuidade judiciária requerida. Anote-se. "
0054814-88.2014.4.01.3400
201434000195910
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
JULIANA VILAR RAMALHO RAMOS
Advg.
:
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
Reu
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...DEFIRO a antecipação da tutela para determinar que a ré se abstenha de qualquer cobrança
administrativa ou judicial referente à notificação de lançamento nº 2012/092825929925579 e
2013/092825941071819, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termo do art.
151, V, do CTN.
Os demais pedidos serão apreciados em sede de sentença.
Intimem-se. Publique-se.
Cite-se, cabendo à ré apresentar, junto com a peça contestatória, toda a documentação/informação de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 11, da lei
10.259/2001."
0054990-67.2014.4.01.3400
201434000196764
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
WEBERSON DE SOUSA PIMENTEL
Advg.
:
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
Advg.
:
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
Reu
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...DEFIRO a antecipação da tutela para determinar que a ré se abstenha de qualquer cobrança
administrativa ou judicial referente à notificação de lançamento nº 116123735
(13116601207/2014-54), suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termo do art.
151, V, do CTN.
Os demais pedidos serão apreciados em sede de sentença.
Intimem-se. Publique-se.
Cite-se, cabendo à ré apresentar, junto com a peça contestatória, toda a documentação/informação de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 11, da lei
10.259/2001. "
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501023

0027707-69.2014.4.01.3400
201434000091735
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
EDILSON GONCALVES GONDRA
Advg.
:
DF00022523 - VANESSA ACHTSCHIN SOARES DA SILVA
Advg.
:
DF00022802 - ALINE RODRIGUES DE ALARCAO
Advg.
:
DF00041874 - POLLYANNA DO NASCIMENTO SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a União conceda a
licença ao adotante, pelo prazo de 30 (trinta dias). Deverá a ré anotar imediatamente a referida
licença, nos assentamentos funcionais do servidor, sob pena da incidência de multa diária.
Cite-se a União para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, ou oferecer proposta
de acordo. "
0027707-69.2014.4.01.3400
201434000091735
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
EDILSON GONCALVES GONDRA
Advg.
:
DF00022523 - VANESSA ACHTSCHIN SOARES DA SILVA
Advg.
:
DF00022802 - ALINE RODRIGUES DE ALARCAO
Advg.
:
DF00041874 - POLLYANNA DO NASCIMENTO SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a União conceda a
licença ao adotante, pelo prazo de 30 (trinta dias). Deverá a ré anotar imediatamente a referida
licença, nos assentamentos funcionais do servidor, sob pena da incidência de multa diária.
Cite-se a União para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, ou oferecer proposta
de acordo. "
0048182-46.2014.4.01.3400
201434000167345
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DIVINO COSTA DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00042650 - LADY BADEN POWELL MENDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0048370-39.2014.4.01.3400
201434000169277
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LUSIENE GOMES FAUTISNO
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0050666-34.2014.4.01.3400
201434000180803
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ROSENEIDE ALVES DE SOUZA
Advg.
:
DF00030205 - MARA ROCHA ALBUQUERQUE DE PAIVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0050960-86.2014.4.01.3400
201434000183754
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
Advg.
Reu
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0057954-33.2014.4.01.3400
201434000206378
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ENEDINO CORREIA DA SILVA
Advg.
:
DF00042650 - LADY BADEN POWELL MENDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0059950-66.2014.4.01.3400
201434000208858
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE FERREIRA DOS SANTOS
Advg.
:
GO0033152A - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0059952-36.2014.4.01.3400
201434000208875
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LUIS DE SOUSA TAVARES
Advg.
:
GO0033152A - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"... Assim, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.
1) Defiro o pedido de assistência judiciária. Anote-se.
2) Designe-se, com urgência, perícia médica, a ser realizada por médico especialista.
3) Fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) os honorários periciais, a serem pagos pela
Justiça Federal, após a entrega do laudo, que deverá ocorrer até 15 (quinze) dias após a
realização do exame.
a) Oficie-se à COGER para comunicar a majoração dos honorários periciais e prestar esclarecimentos sobre os motivos que ensejaram a referida decisão.
4) Remetam-se os autos à Central de Perícias.
5) Intime-se a parte autora: a) da determinação de realização do exame pericial; b) para
comparecer no dia, hora e local designados para se submeter à perícia médica, advertindo-a
de que sua ausência injustificada poderá ensejar a improcedência do pedido, com fulcro no art.
333, I, do CPC; c) para formular quesitos, no prazo de 10 (dez) dias; d) para indicar assistente
técnico, no prazo de 10 (dez) dias, e e) trazer consigo, por ocasião da perícia médica, todos os
exames, relatórios e laudos médicos de que dispuser, para facilitar a comprovação de suas
queixas..."
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS
Juiz(a) Subst.
:
DR.ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE
Juiz(a) Titular
:
DR.RAFAEL PAULO SOARES PINTO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE
Autos com Despacho
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0039956-52.2014.4.01.3400
201434000135424
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
SEBASTIAO JOSE DA SILVA
Advg.
:
DF00024422 - KLELIA LUCIA RAMOS RODRIGUES MOISES
Advg.
:
DF00033755 - DANIEL CAVALCANTI MOISES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Diante da natureza da matéria discutida nos autos, designo audiência de conciliação, instrução
e julgamento, a se realizar no dia 28/10/2014 às 17h30m, na sala de audiências da 25ª
Vara.
Por ocasião da intimação, deverá o autor ser esclarecido de que poderá trazer até 3 (três)
testemunhas dos fatos alegados na inicial.
Intimem-se. "

0053210-92.2014.4.01.3400
201434000191823
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
SINVAL SOUSA DA SILVA
Advg.
:
DF00026246 - LORENA DOMINGOS MELO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0053274-05.2014.4.01.3400
201434000192469
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANA CRISTINA BATISTA DE SOUZA
Advg.
:
DF00034785 - ZILDA PACHECO DE SOUSA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0053588-48.2014.4.01.3400
201434000193100
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ELSON ALVES FERREIRA
Advg.
:
DF00040701 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0054802-74.2014.4.01.3400
201434000195793
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA DE FATIMA AZEVEDO
Advg.
:
DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055530-18.2014.4.01.3400
201434000200747
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DORIVANE PEREIRA DA SILVA
Advg.
:
DF00024806 - IVAN ALVES LEAO
Advg.
:
DF00042613 - MARIOZAN FERNANDO SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055682-66.2014.4.01.3400
201434000201262
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
TEREZINHA DE JESUS MARTINS TEIXEIRA VIEIRA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055716-41.2014.4.01.3400
201434000201601
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ELZA MARIA DE MIRANDA ALMEIDA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055780-51.2014.4.01.3400
201434000202233
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
Advg.
Advg.
Reu

:
:
:
:

ELIZABETH FRANCISCA DAS SILVA
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501024
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0043157-57.2011.4.01.3400
201134009270540
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

0049414-93.2014.4.01.3400
201434000174772
Cível / Previdenciário / Outros / Jef

Autor
:
ELCIO BAIANO DE BRITO
Advg.
:
DF00036380 - AMAURILIO NUNES DE AZEVEDO FILHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"... Apresentada a planilha pelo réu, intime-se a parte autora para dizer se concorda ou não
com os valores apresentados e, se for o caso, se renuncia ou não aos valores que excedem ao
limite deste Juizado (60 salários mínimos) para receber por meio de Requisição de Pequeno
Valor (RPV) ou se prefere receber a quantia total por meio de Precatório. Prazo: 10 dias... "
0042381-62.2008.4.01.3400
200834009010714
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
MANOEL AMARO PEREIRA
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Intime-se a parte autora para emendar a inicial, adequando o valor da causa ao limite dos
Juizados Especiais Federais, nos termos do art. 3º da Lei 10.259/2001, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. "
0033057-77.2010.4.01.3400
201034009084667
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
GILSON LUIZ DE LIMA
Advg.
:
DF00013934 - JOSE MARIA PENTEADO VIEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Intime-se a executada para apresentar os documentos que comprovem o cumprimento da
obrigação de fazer. Prazo: 30 (trinta) dias. Retornando os autos, vista ao credor pelo prazo de
10 (dez) dias. "
0042381-62.2008.4.01.3400
200834009010714
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
COSMO JORGE DE LIMA
Advg.
:
RS00050657 - LIZIANE ALVES DOTTO CASTRO
Advg.
:
DF00033620 - LUCIANA CYPRESTE SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Intime-se a parte autora para dizer se concorda ou não com os valores apresentados pelo réu
e, se for o caso, se renuncia ou não aos valores que excedem ao limite deste Juizado (60
salários mínimos) para receber por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou se prefere
receber a quantia total por meio de Precatório. Prazo: 10 dias. O art. 5º da Resolução nº. 438,
de 30/05/2005, do Conselho da Justiça Federal, autoriza o advogado a requerer que seja
destacado do montante da condenação o que lhe cabe por força de honorários, devendo,
contudo, juntar cópia do contrato antes da expedição da requisição. Caso não junte a cópia do
contrato, a requisição de pagamento será expedida estritamente no nome do autor do processo, sem o destaque dos honorários contratuais. Na hipótese de impugnação dos cálculos
apresentados pela parte executada, deve a parte credora fundamentar suas alegações apontando eventuais inconsistências da planilha de cálculo. Cumpre ressaltar que a mera irresignação não será considerada para fins de análise do cálculo ou informação apresentados,
devendo a manifestação de discordância, se for o caso, ser acompanhada de documentos
hábeis a comprovar as alegações da parte autora.
Havendo concordância com a planilha de cálculos apresentada pelo réu, expeça-se a (o)
Requisição de Pequeno Valor - RPV/Precatório em favor da parte autora, de acordo com os
valores nela consignados. "
0006337-34.2014.4.01.3400
201434000019119
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
GILSON LUIZ DE LIMA
Advg.
:
DF00013934 - JOSE MARIA PENTEADO VIEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
" Intime-se a executada para apresentar os documentos que comprovem o cumprimento da
obrigação de fazer. Prazo: 30 (trinta) dias. Retornando os autos, vista ao credor pelo prazo de
10 (dez) dias. "
0045592-96.2014.4.01.3400
201434000156894
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
THATIANA DAVINHA DA SILVEIRA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a autora não preenche os
requisitos legais. Cite-se o réu ..."
0044110-16.2014.4.01.3400
201434000152273
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef

Autor
:
MARIA APARECIDA FONSECA
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
" Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, comprove o indeferimento
recente do pedido administrativo pelo réu, ou omissão injustificada em apreciá-lo, sob pena de
indeferimento da petição inicial. "
0041622-98.2008.4.01.3400
200834009002974
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
ALEXANDRINO DE FARIAS BRAUNA
Advg.
:
DF00011673 - VIVIANE RODRIGUES DE MATOS
Reu
:
CARTOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar comprovante de residência, em seu nome, (se for o caso, contrato de locação com autenticidade comprovada,
lembrando que a mera declaração não está apta para surtir efeitos, ou declaração expedida por
órgão oficial como delegacia, posto de saúde), sob pena de extinção sem julgamento do mérito.
"
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501025

Autor
Advg.
Advg.
Reu
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SP00238571 - ALEX SILVA
DF00023338 - ALINE SILVA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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0062264-92.2008.4.01.3400
200834009214857
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
LEONIDAS VIEIRA DE JESUS
Advg.
:
DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Intime-se a parte autora para dizer se concorda ou não com os valores apresentados pelo réu
e, se for o caso, se renuncia ou não aos valores que excedem ao limite deste Juizado (60
salários mínimos) para receber por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou se prefere
receber a quantia total por meio de Precatório. Prazo: 10 dias. O art. 5º da Resolução nº. 438,
de 30/05/2005, do Conselho da Justiça Federal, autoriza o advogado a requerer que seja
destacado do montante da condenação o que lhe cabe por força de honorários, devendo,
contudo, juntar cópia do contrato antes da expedição da requisição. Caso não junte a cópia do
contrato, a requisição de pagamento será expedida estritamente no nome do autor do processo, sem o destaque dos honorários contratuais. Na hipótese de impugnação dos cálculos
apresentados pela parte executada, deve a parte credora fundamentar suas alegações apontando eventuais inconsistências da planilha de cálculo. Cumpre ressaltar que a mera irresignação não será considerada para fins de análise do cálculo ou informação apresentados,
devendo a manifestação de discordância, se for o caso, ser acompanhada de documentos
hábeis a comprovar as alegações da parte autora.
Havendo concordância com a planilha de cálculos apresentada pelo réu, expeça-se a (o)
Requisição de Pequeno Valor - RPV/Precatório em favor da parte autora, de acordo com os
valores nela consignados. "
0075121-49.2003.4.01.3400
200334009070653
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
LUCAS BRITO DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00019579 - EVALDO CORREA CHAVES
Advg.
:
MS00017719 - PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...Apresentada a planilha pelo réu, intime-se a parte autora para dizer se concorda ou não com
os valores apresentados e, se for o caso, se renuncia ou não aos valores que excedem ao
limite deste Juizado (60 salários mínimos) para receber por meio de Requisição de Pequeno
Valor (RPV) ou se prefere receber a quantia total por meio de Precatório. Prazo: 10 dias... "
0035970-61.2012.4.01.3400
201234009423214
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
CARLOS EDUARDO DA SILVA
Advg.
:
DF00036816 - SILVIA ALVES CRISPIM
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Reu
:
SERASA EXPERIAN LTDA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Recebo o recurso inominado interposto pela parte ré somente no efeito devolutivo. Intime-se
o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo,
remetam-se os autos à Turma Recursal. "
0031510-60.2014.4.01.3400
201434000105332
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA CANDEIAS
Advg.
:
DF0012452E - ANDRE LUIZ SANTOS DURAES
Advg.
:
DF00041818 - FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Defiro o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para o cumprimento do despacho anterior.
Intime-se. "
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501026

0045248-52.2013.4.01.3400
201334000109161
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARCELINO PEREIRA SOBRINHO
Advg.
:
DF00035707 - MAYARA DE OLIVEIRA MOURA REIS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Em razão de se tratar de autos virtuais, não há como ser deferido o pedido de desentranhamento de peças processuais. Poderá, no entanto, a parte autora requer cópias autenticadas. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo. "
0030158-67.2014.4.01.3400
201434000101294
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
RONALDO FERREIRA DA SILVA
Advg.
:
DF00004681 - JOSE RICARDO FERNANDES FERREIRA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0042458-61.2014.4.01.3400
201434000145264
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE DE RIBAMAR PRIVADO
Advg.
:
DF00037408 - KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00040244 - WANDER GUALBERTO FONTENELE
Advg.
:
DF00038051 - MARCIO WELLINGTON LOPES GRILLO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0043676-27.2014.4.01.3400
201434000151360
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
EURIPIA VELOZO DE SAO JOSE PASCOAL
Advg.
:
DF00036420 - THAYNARA CLAUDIA BENEDITO
Advg.
:
DF00030810 - PRISCILA DE ALMEIDA JULIANO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0044232-29.2014.4.01.3400
201434000153498
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
JULIO CEZAR VIGLIONI
Advg.
:
DF00030598 - MAX ROBERT MELO
Advg.
:
DF00036420 - THAYNARA CLAUDIA BENEDITO
Advg.
:
DF00030810 - PRISCILA DE ALMEIDA JULIANO
Autor
:
MARIO MONTEIRO DIAS
Autor
:
PAULO GOMES DA SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0052332-70.2014.4.01.3400
201434000187974
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ORONILDO RODRIGUES CHAVES
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se a parte autora para esclarecer a prevenção detectada, no prazo de 10 (dez) dias,
juntando cópias das petições iniciais e sentenças proferidas, sob pena de indeferimento da
petição inicial.
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0008634-14.2014.4.01.3400
201434000027414
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
MARCELINO AUGUSTO DA SILVA NETO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
" Deverá à parte autora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem
julgamento de mérito: a) emendar a inicial, no sentido de retificar o polo passivo, identificando
o réu correto para figurar na relação jurídico-processual. b) juntar planilha discriminativa do
resumo do cálculo da ação precedente contendo essencialmente as seguintes informações:
"Valor Principal", "Valor da Correção Monetária" e o "Valor dos Juros". "
0042386-74.2014.4.01.3400
201434000144543
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
BERNADETTE RODRIGUES DA MATTA
Advg.
:
MG0095876A - ERALDO LACERDA JUNIOR
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Deverá a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem
julgamento de mérito, apresentar o ato administrativo de concessão do benefício de aposentadoria ou documento oficial que comprove a data de concessão do benefício, para verificação do direito à paridade prevista nas EECC n. 41/2003, 47/2005 e 70/2012. "
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS
Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular

:
:

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Diante das férias do Juiz Federal Antônio Felipe de Amorim, no exercício da titularidade desta
25ª Vara, e considerando que as audiências designadas neste Juízo para o dia 26/08/2014
conflitam com a pauta da Juíza Federal Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves na 12ª
Vara Federal (processos nº. 12813-25.2013.4.01.3400, 1681-68.2013.4.01.3400, 237333.2014.4.01.3400 e 15289-02.2014.4.01.3400), redesigno a audiência anteriormente marcada
nos presentes autos para o dia 25/09/2014, às 16h00, na sala de audiências da 25ª Vara nos
termos da Resolução PRESI/COJEF 14, de 11/06/2014. "
0037094-11.2014.4.01.3400
201434000124257
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FATIMA MARIA DE MORAIS FERREIRA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Diante das férias do Juiz Federal Antônio Felipe de Amorim, no exercício da titularidade desta
25ª Vara, e considerando que as audiências designadas neste Juízo para o dia 26/08/2014
conflitam com a pauta da Juíza Federal Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves na 12ª
Vara Federal (processos nº. 12813-25.2013.4.01.3400, 1681-68.2013.4.01.3400, 237333.2014.4.01.3400 e 15289-02.2014.4.01.3400), redesigno a audiência anteriormente marcada
nos presentes autos para o dia 25/09/2014, às 17h00, na sala de audiências da 25ª Vara nos
termos da Resolução PRESI/COJEF 14, de 11/06/2014. "
0036045-32.2014.4.01.3400
201434000122760
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

DR.ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE
DR.RAFAEL PAULO SOARES PINTO

Autor
:
MARIA DAS DORES BATISTA XAVIER
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Diante das férias do Juiz Federal Antônio Felipe de Amorim, no exercício da titularidade desta
25ª Vara, e considerando que as audiências designadas neste Juízo para o dia 26/08/2014
conflitam com a pauta da Juíza Federal Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves na 12ª
Vara Federal (processos nº. 12813-25.2013.4.01.3400, 1681-68.2013.4.01.3400, 237333.2014.4.01.3400 e 15289-02.2014.4.01.3400), redesigno a audiência anteriormente marcada
nos presentes autos para o dia 25/09/2014, às 17h30, na sala de audiências da 25ª Vara nos
termos da Resolução PRESI/COJEF 14, de 11/06/2014. "
0050539-33.2013.4.01.3400
201334000130332
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE
Autos com Ordinatório
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0072994-89.2013.4.01.3400
201334000217171
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANTONIA BEZERRA DA SILVA
Advg.
:
DF00040056 - TIAGO FERREIRA DOMINUGUES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Diante das férias do Juiz Federal Antônio Felipe de Amorim, no exercício da titularidade desta
25ª Vara, e considerando que as audiências designadas neste Juízo para o dia 26/08/2014
conflitam com a pauta da Juíza Federal Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves na 12ª
Vara Federal (processos nº. 12813-25.2013.4.01.3400, 1681-68.2013.4.01.3400, 237333.2014.4.01.3400 e 15289-02.2014.4.01.3400), redesigno a audiência anteriormente marcada
nos presentes autos para o dia 25/09/2014, às 16h30, na sala de audiências da 25ª Vara nos
termos da Resolução PRESI/COJEF 14, de 11/06/2014. "
0035695-44.2014.4.01.3400
201434000120126
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE DIAS DOS SANTOS
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501027

Autor
:
JOSE BARBOSA DE SOUZA
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Diante das férias do Juiz Federal Antônio Felipe de Amorim, no exercício da titularidade desta
25ª Vara, e considerando que as audiências designadas neste Juízo para o dia 26/08/2014
conflitam com a pauta da Juíza Federal Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves na 12ª
Vara Federal (processos nº. 12813-25.2013.4.01.3400, 1681-68.2013.4.01.3400, 237333.2014.4.01.3400 e 15289-02.2014.4.01.3400), redesigno a audiência anteriormente marcada
nos presentes autos para o dia 28/10/2014, às 16h30, na sala de audiências da 25ª Vara nos
termos da Resolução PRESI/COJEF 14, de 11/06/2014. "
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0045706-45.2008.4.01.3400
200834009044269
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

26ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular
Atos do(a) Exmo(a)

:
:

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

Autor
:
SARAH DE SALES CAMPOS
Advg.
:
DF00020017 - LISANGELA DE MACEDO REIS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0051990-69.2008.4.01.3400
200834009108083
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef

DR.ENIO LAERCIO CHAPPUIS
DR.MÁRCIO BARBOSA MAIA

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
:
MÁRCIO BARBOSA MAIA

Autor
Advg.
Advg.
Reu
Reu

ESTERNALDO ASSIS PINHEIRO
DF00006083 - JONAS DUARTE JOSE DA SILVA
DF00025747 - MONA LISA DA SILVA SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
0052906-06.2008.4.01.3400
200834009117260
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0053934-77.2006.4.01.3400
200634009113235
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
IVANI MENDES FERREIRA
Advg.
:
DF00019481 - LEONARDO TOSTES DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047120-15.2007.4.01.3400
200734009012104
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
SEVERINO MARQUES DE LIMA
Advg.
:
DF00004000 - NADJA FERREIRA GUEDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047846-86.2007.4.01.3400
200734009019436
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ARIOSVALDO SIQUEIRA DA SILVA
Advg.
:
DF00008583 - JULIO CESAR BORGES DE RESENDE
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0057412-59.2007.4.01.3400
200734009116248
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JEREMIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00004000 - NADJA FERREIRA GUEDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0041627-23.2008.4.01.3400
200834009003023
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA CLEMILDE PAIVA BASTOS
Advg.
:
DF00017819 - LEONARDO SOLANO LOPES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0042561-78.2008.4.01.3400
200834009012530
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE ALVES MELO
Advg.
:
DF00013356 - ISAIAS LOBAO PEREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0045284-70.2008.4.01.3400
200834009040021
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RICARDO SOUSA LIMA
Advg.
:
DF00023681 - CAROLINA SIMAO ODISIO HISSA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501028

:
:
:
:
:

Autor
:
LAZARA VENANCIO DA SILVA
Advg.
:
DF00014349 - LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0058799-75.2008.4.01.3400
200834009178936
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE MARIA SILVA
Advg.
:
DF00021498 - IVIANE CRISTINA GONCALVES PENHA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0062458-92.2008.4.01.3400
200834009216970
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE GETULIO DE CARVALHO AIRES
Advg.
:
DF00017819 - LEONARDO SOLANO LOPES
Advg.
:
- NPJ/CATOLICA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0063657-52.2008.4.01.3400
200834009229295
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOAO MARCELINO ARAUJO
Advg.
:
DF00024590 - JANARA GONCALVES PEREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0058915-47.2009.4.01.3400
200934009199131
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CRISTIANE DE SOUSA REIS
Advg.
:
DF00023338 - ALINE SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0038363-27.2010.4.01.3400
201034009097694
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
Advg.
Reu
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0057488-10.2012.4.01.3400
201234009489820
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIVANE CORDEIRO GOMES
Advg.
:
DF00017448 - VINICIOS CECCHETTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0016918-45.2013.4.01.3400
201334000001329
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FRANCISCO PEREIRA DA COSTA
Advg.
:
DF00027082 - MAURICIO GOMES NETO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0019149-45.2013.4.01.3400
201334000012575
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARCIA HELENA DE ALMEIDA GONCALVES
Advg.
:
DF00024659 - REGINO FRANCISCO DE SOUSA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0021636-85.2013.4.01.3400
201334000024179
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
FRANCISCO CARLOS BESERRA EVARISTO
Advg.
:
DF00008364 - MAGDA FERREIRA DE SOUZA
Advg.
:
DF00037676 - LUIS PAULO ALVES DA SILVA
Reu
:
UNIAO (RECEITA FEDERAL)
0025351-38.2013.4.01.3400
201334000031071
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
GELCIMAR ROBERTO DEGASPERI
Advg.
:
DF00003115 - DEONISIO DE OLIVEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0025730-76.2013.4.01.3400
201334000031887
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
REINALDO GOMES AFONSO
Advg.
:
DF00023338 - ALINE SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0031237-18.2013.4.01.3400
201334000048788
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
AILTON MARCIANO DA COSTA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0034089-15.2013.4.01.3400
201334000059780
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARCIA HELENA DE SOUSA BARROS
Advg.
:
DF00011027 - LUCIANA BUENO DA CRUZ PEREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0034429-56.2013.4.01.3400
201334000060189
Cível / Previdenciário / Outros / Jef
Autor
:
CLAUDIO HENRIQUE FREIRE EVANGELISTA
Advg.
:
DF00016107 - THIAGO MEIRELLES PATTI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

0048287-62.2010.4.01.3400
201034009124393
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
GEORGE ANTONIO PONTES DE MACEDO
Advg.
:
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0022039-25.2011.4.01.3400
201134009211756
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
LUIZA MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0030919-06.2011.4.01.3400
201134009236462
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
HELENO FELICIANO DE SOUZA
Advg.
:
DF00030205 - MARA ROCHA ALBUQUERQUE DE PAIVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0043273-63.2011.4.01.3400
201134009271213
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA FRANCO DA SILVA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0034759-87.2012.4.01.3400
201234009418003
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
DENILZA GOES LOUP
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0040876-94.2012.4.01.3400
201234009442231
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RITA CLEMENTE BERTOLDO
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0052371-38.2012.4.01.3400
201234009475939
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MAGDA ALVES VIANA
Advg.
:
DF00030205 - MARA ROCHA ALBUQUERQUE DE PAIVA
Advg.
:
DF0011006E - ANASTACIO FERREIRA DE PAIVA FILHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0053411-55.2012.4.01.3400
201234009479864
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
Advg.
Autor
Autor
Autor
Autor
Reu

:
:
:
:
:
:
:

JOSE ALBERTO BRAGA COSTA
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
ANTONIO VINICIUS BENEVIDES OLIVEIRA
ROBERT DE OLIVEIRA LEMOS
JAYRO VIEIRA CAVALCANTI
MARCELO SANTANA SANTOS
UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501029
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0035126-77.2013.4.01.3400
201334000064186
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DEBORA ALVES DE AZEVEDO
Advg.
:
DF00030205 - MARA ROCHA ALBUQUERQUE DE PAIVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0051482-50.2013.4.01.3400
201334000133355
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOAO AMARAL DA SILVA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0054891-34.2013.4.01.3400
201334000150770
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
GILVAN VIEIRA VIANA
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0064557-59.2013.4.01.3400
201334000184262
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
REINALDO SILVA DE SOUZA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0067018-04.2013.4.01.3400
201334000195265
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
TEREZINHA DA CONCEICAO MENDES SOUSA
Advg.
:
DF00005117 - MARCIO UMBERTO PEREIRA
Advg.
:
DF0007009E - JOSE ROSIMAR FERNANDES DE BRITO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0072199-83.2013.4.01.3400
201334000215222
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
KEILA VIANA NUNES
Autor
:
KEILA VIANA NUNES
Advg.
:
DF00034056 - FERNANDA REBELO ALVES FERREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0074491-41.2013.4.01.3400
201334000225374
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JESULINO PINTO LAVRADOR
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0077717-54.2013.4.01.3400
201334000233813
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ADAIR ARAUJO MESQUITA MEDRADO
Advg.
:
DF00019461 - RITA DE CASSIA DA COSTA KANEKO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0079725-04.2013.4.01.3400
201334000238425
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE COELHO MENDES
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501030

0003432-90.2013.4.01.3400
201334009513980
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
AGRIMAR BATISTA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00015792 - CARLA VARELA SARDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0004796-97.2013.4.01.3400
201334009517645
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE CARLOS DA CUNHA
Advg.
:
DF00031058 - PAULO EDUARDO SAMPAIO MENDONCA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0006379-20.2013.4.01.3400
201334009523813
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
EDNALDO VICENTE RIBEIRO
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0007142-21.2013.4.01.3400
201334009524640
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE WANDSON DE OLIVEIRA DA SILVA
Advg.
:
DF00006479 - DIVINO JOSE SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Outros
:
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO
0010596-09.2013.4.01.3400
201334009537719
Cível / Previdenciário / Outros / Jef
Autor
:
MARLI WOLMANN
Advg.
:
GO00019105 - CLAUDIO JAIR SCHONHOLZER
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0000758-08.2014.4.01.3400
201434000002640
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS
Advg.
:
DF00006479 - DIVINO JOSE SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0007221-63.2014.4.01.3400
201434000022758
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
PAULO EZEQUIEL DAMASCENO
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0011215-02.2014.4.01.3400
201434000036355
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ROGERIO ARBOLEIA LOPES
Advg.
:
DF00038130 - MARCOS PAULO GONCALVES DE CARVALHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0024810-68.2014.4.01.3400
201434000078109
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
HISAKO AOTO SASSA
Advg.
:
DF00020001 - THAIS MARIA SILVA RIEDEL DE RESENDE ZUBA
Advg.
:
DF0013022E - PRISCILA SALES LINS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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0030247-90.2014.4.01.3400
201434000102180
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
VALDIRENE FERREIRA BRAGA MATA
Advg.
:
DF00040244 - WANDER GUALBERTO FONTENELE
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intimem-se as partes, Primeiramente a parte ré, do Despacho/Decisão/Sentença retro e do teor
do ofício requisitório (minuta(s) juntada retro), nos termos do Art. 10 da Resolução nº 168, de
5 de dezembro de 2011, do Conselho da Justiça Federal.
As partes deverão acompanhar o andamento processual no site do TRF1, www.trf1.jus.br,
TRF1ª, Processual - Consulta Processual - Tribunal Regional Federal da 1ª Região - Número
do Processo Originário - Estado - DF - Número do Processo. Deverão, ainda, ficar cientes de
que, após a autuação da Requisição no TRF1ª, deverá aguardar aproximadamente 60 dias
para a liberação do valor na instituição financeira que constar no ofício de depósito, salvo nos
casos de PRECATÓRIOS, os quais se submetem a outro rito. Com a comunicação do levantamento dos valores, e nada mais requerendo a parte autora no prazo de 30 dias, arquivem-se os autos. Prazo: 05 dias.
0030758-88.2014.4.01.3400
201434000103815
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
IVAN BARROS DE SIQUEIRA CAMPOS
Advg.
:
DF00009948 - JOSE ALENCAR COSTA AIRES
Autor
:
LUIZ ALBERTO SA VASCONCELOS
Autor
:
ELIZABETH MENDONCA SANTOS
Autor
:
IZIDRO PEREIRA
Autor
:
AVELINA PEDRO MARTIMIANO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Compulsando os autos, observo que não há informação sobre quando ocorreu o primeiro ciclo
de avaliação de desempenho realizado pelo órgão ao qual a parte autora está vinculada. Assim
sendo, intime-se a parte autora, uma vez que se trata de fato constitutivo do seu direito, para
que apresente cópia do ato que homologou os resultados do primeiro ciclo de avaliação
institucional e individual da GDAFAZ no órgão a que está vinculada. Prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Após, cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) ....
0013766-57.2011.4.01.3400
201134009194585
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
LINDAURA FERREIRA DE OLIVEIRA ORTON
Advg.
:
DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
...Com os cálculos apresentados, vista às partes pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, façam-me
os autos conclusos. Cumpra-se
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS
Juiz(a) Subst.
:
DR.ENIO LAERCIO CHAPPUIS
Juiz(a) Titular
:
DR.MÁRCIO BARBOSA MAIA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
MÁRCIO BARBOSA MAIA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0042868-56.2013.4.01.3400
201334000096477
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
PEDRO BATISTA DE MEDEIROS
Advg.
:
DF00008583 - JULIO CESAR BORGES DE RESENDE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501031

Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Outros
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
0052200-47.2013.4.01.3400
201334000137561
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
GILSON GONCALVES MANSO
Advg.
:
SC00023056 - ANDERSON MACOHIN SIEGEL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0061102-86.2013.4.01.3400
201334000172000
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FABRICIA CONCEICAO CAJADO MOREIRA
Advg.
:
DF00041939 - JOAO DARC S FERNANDES COSTA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0072886-60.2013.4.01.3400
201334000216690
Cível / Tributário / Jef
Autor
Advg.

:
:

EDNA VIEIRA SANTIAGO
DF00013558 - JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO
Advg.
:
DF00028613 - JOSE WELLINGTON OMENA FERREIRA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0074514-84.2013.4.01.3400
201334000225641
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
PAULO ROBERTO BASTOS FIALHO
Advg.
:
DF00006543 - EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0077613-62.2013.4.01.3400
201334000232770
Cível / Previdenciário / Outros / Jef
Autor
:
FRANCISCO CARNEIRO COSTA
Advg.
:
DF00008364 - MAGDA FERREIRA DE SOUZA
Advg.
:
DF00037254 - THAIS LOBATO DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0077703-70.2013.4.01.3400
201334000233670
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
AUGUSTO CESAR DE CAMPOS NOCE
Advg.
:
DF00012512 - ELION DA MATA FERREIRA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000574-52.2014.4.01.3400
201434000001809
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
DINORAH MORAIS
Advg.
:
DF00006759 - JOSE DE PAULA LIMA
Advg.
:
DF00019606 - DANIELLE VIEIRA DE PAULA LIMA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0000726-03.2014.4.01.3400
201434000002324
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
Advg.
Reu
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DF00017144 - MARCELA BRAGA DA SILVA FERREIRA
UNIAO FEDERAL
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0026279-52.2014.4.01.3400
201434000085121
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
VIVECA FREIRE FRANCO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0026303-80.2014.4.01.3400
201434000085361
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
JOSE JOSUE DE ALMEIDA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0028445-57.2014.4.01.3400
201434000093619
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
CELSO JOSE DA SILVA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0029405-13.2014.4.01.3400
201434000098217
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DENEDIR INACIO DIAS
Advg.
:
DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0030456-59.2014.4.01.3400
201434000103270
Cível / Previdenciário / Outros / Jef
Autor
:
VALDECI ALVES TAVARES
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0034588-62.2014.4.01.3400
201434000117546
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
EDSON ALVES CRUZ
Advg.
:
DF00016414 - CESAR ODAIR WELZEL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0036057-46.2014.4.01.3400
201434000122880
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
JOAO PEREIRA DA CRUZ
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0038464-25.2014.4.01.3400
201434000128953
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA DE JESUS ANDRADE DOS SANTOS
Advg.
:
DF00026931 - JONATAS LOPES DOS SANTOS
Advg.
:
DF00041903 - CINTHYA DE SOUZA SANTOS MARTINS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0039303-50.2014.4.01.3400
201434000131831
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
Advg.
:
DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
Reu
:
UNIAO FEDERAL

0004166-07.2014.4.01.3400
201434000015334
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
VALTER CORDEIRO SOARES
Advg.
:
DF00034563 - VITOR PAULO INACIO VIEIRA
Advg.
:
DF00037226 - NILMAR DA SILVA ANDRADE
Reu
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0006668-16.2014.4.01.3400
201434000021218
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARCONDE PINHEIRO DA SILVA
Advg.
:
DF00038991 - MAISA LOPES CORNELIUS NUNES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0008528-52.2014.4.01.3400
201434000026340
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
JAYDER WILKER SILVA
Advg.
:
DF00013398 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Autor
:
CELSO ROGERIO MARINS COUTINHO BORGES
Autor
:
MAIQUEL ANDERSON CAVALCANTE MENDES
Autor
:
SIBELE FERREIRA BARBOSA
Autor
:
ANDERSON BARBOSA COIMBRA
Autor
:
MARCO ANTONIO NASSIF
Autor
:
GISELLE ROCHA FERREIRA
Autor
:
CATIA DE ANDRADE BUONO
Autor
:
JOAO HUMBERTO MIRANDA JARDIM
Autor
:
RONNIE GOMES LIMA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
Reu
:
DISTRITO FEDERAL
0014728-75.2014.4.01.3400
201434000049807
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
VALCIRA SOUZA SANTOS
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0016120-50.2014.4.01.3400
201434000052720
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
LUCIA MARIA MAZZILLI
Advg.
:
DF00016362 - MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO
Advg.
:
DF00020187 - GISELE LAVALHOS SAVOLDI
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0017298-34.2014.4.01.3400
201434000055502
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
EVA LOPES DE SOUZA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0017369-36.2014.4.01.3400
201434000056210
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ROSA HELENA DE ARAUJO
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501032
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0043597-48.2014.4.01.3400
201434000150547
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
SIMONE DALVINA DE JESUS
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0045248-18.2014.4.01.3400
201434000155981
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
WAGNER SALLES TRAMM
Advg.
:
DF00030598 - MAX ROBERT MELO
Advg.
:
DF00036420 - THAYNARA CLAUDIA BENEDITO
Reu
:
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
0045591-14.2014.4.01.3400
201434000156880
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
MAURO SERGIO DE LACERDA E SILVA JUNIOR
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0046261-52.2014.4.01.3400
201434000161135
Cível / Previdenciário / Outros / Jef
Autor
:
ZENILDO LINS DE VASCONCELOS
Advg.
:
SP00192291 - PERISSON LOPES DE ANDRADE
Advg.
:
SP00286907 - VICTOR RODRIGUES SETTANNI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055454-91.2014.4.01.3400
201434000199979
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MIGUEL ALVES VERAS
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0057827-95.2014.4.01.3400
201434000205105
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DARCI ALVES DA COSTA
Advg.
:
DF00029966 - MARIA CECILIA CARVALHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE FIQUE CIENTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS
AUTOS SUPRACITADOS NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Salienta-se que todo o material físico a ser descartado foi devidamente digitalizado e encontrase disponível no universo virtual, acessado através do sítio eletrônico da Justiça Federal de
Primeiro Grau no Distrito Federal. Além disso, as partes são devidamente informadas, quando
protocolam as petições iniciais e juntam material incidental, que não devem ser juntados
documentos originais, já que todos estão passíveis de serem descartados.
Conforme mencionado, o material a ser descartado seguirá a discriminação do anexo I deste
edital.
Brasília/DF, 01 de Setembro 2014.
CHARLES RENAUD FRAZÃO DE MORAES
Juiz Federal da 27ª Vara da SJDF

27ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE PETIÇÕES VIRTUAIS DA 27ª VARA - 002/2014
A 27ª Vara da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto na Resolução n. 23/2008, PORTARIA/PRESI n. 600-403/2009
e PORTARIA/COJEF n. 483/2010, torna público que serão eliminados os documentos relacionados no Anexo I do Presente Edital, pertencentes aos processos relacionados no Anexo
II, também deste Edital.
A eliminação dos referidos documentos justifica-se pela necessidade de racionalização do
espaço físico da 27ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, define os parâmetros e
organiza a guarda e o descarte do material físico resultante da digitalização dos processos
virtuais dos Juizados Especiais Federais e visa implementar as diretrizes básicas do Programa
de Gestão de Documentos da Administração Judiciária da Justiça Federal de 1º e 2ª graus.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501033
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ANEXO I
ITEM TIPO DE DOCUMENTO DESCRIÇÃO PRAZO DATA ABRANGENTE
01 Petições iniciais Processos virtuais 30
dias Janeiro a Maio de 2014
ANEXO II
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00147599520144013400
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00154094520144013400
00154103020144013400
00120100820144013400
00119936920144013400
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00117823320144013400
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00111881920144013400
00112298320144013400
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00112237620144013400
00111709520144013400
00111301620144013400
00111535920144013400
00111552920144013400
00112263120144013400
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00089442020144013400
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00089615620144013400
00088905420144013400
00088870220144013400
00088792520144013400
00088853220144013400
00088827720144013400
00086280720144013400
00086307420144013400
00088559420144013400
00088610420144013400
00089079020144013400
00089060820144013400
00085909220144013400
00085700420144013400
00085718620144013400
00088498720144013400
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00101220420144013400
00101169420144013400
00101194920144013400
00104659720144013400
00101368520144013400
00147339720144013400
00147157620144013400
00156277320144013400
00156233620144013400
00153939120144013400
00147564320144013400
00156788420144013400
00161473320144013400
00161456320144013400
00161447820144013400
00161481820144013400
00161724620144013400
00165786720144013400
00165206420144013400
00165162720144013400
00172931220144013400
00165925120144013400
00165059520144013400
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00173018620144013400
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00172706620144013400
00172784320144013400
00172767320144013400
00172792820144013400
00172914220144013400
00172463820144013400
00166132720144013400
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00174967120144013400
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00174958620144013400
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00174204720144013400
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00173312420144013400
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00156493420144013400
00153696320144013400
00156813920144013400
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Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS
Juiz(a) Subst.
:
DRA.ISABELA GUEDES DANTAS CARNEIRO
Juiz(a) Titular
:
DR.CHARLES RENAUD FRAZÃO DE MORAES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
CHARLES RENAUD FRAZÃO DE MORAES
AUTOS COM ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0042630-13.2008.4.01.3400
200834009013220
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
VICENTE LUIZ DE ALMEIDA
Advg.
:
DF00016124 - ERICA BASTOS DA SILVEIRA CASSINE
Advg.
:
DF00021130 - MARCO TULIO RESENDE PENA COSTA
Autor
:
LINA DOS SANTOS ROCHA
Autor
:
JOSE ARAUJO FILHO
Autor
:
MARIETTA KEOUI
Autor
:
HELINEUSA SAMPAIO ANTUNES
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0064141-67.2008.4.01.3400
200834009234221
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
FABIANA FERREIRA FERRI
Advg.
:
DF00012185 - UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0050535-35.2009.4.01.3400
200934009110943
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
ROSELI SILVEIRA
Advg.
:
DF00016634 - EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0019368-63.2010.4.01.3400
201034009051446
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
FRANCISCA FLORENCIA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF0000592A - SEBASTIAO MIGUEL JULIAO
Advg.
:
DF00002499 - EDMUNDO JORGE
Autor
:
NILO DE ALMEIDA BEZERRA
Autor
:
ISMAEL FERNANDES
Autor
:
ISABEL KERBER BRUM
Autor
:
GILDO BAPTISTA LEMOS
Advg.
:
DF00003207 - MARIA JOSE SONIA DE BARROS JORGE
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0030414-49.2010.4.01.3400
201034009078680
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
ROGELIO MORETH
Advg.
:
DF00031518 - JOAO GABRIEL GIRAO SOARES
Reu
:
UNIAO FEDERAL
Reu
:
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
0030652-68.2010.4.01.3400
201034009079398
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
TANIA MARIA NUNES DE ARAUJO DE ALENCAR
Advg.
:
DF00031518 - JOAO GABRIEL GIRAO SOARES
Reu
:
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
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0051955-41.2010.4.01.3400
201034009137520
Cível / Serviço Público / Jef

0008052-14.2014.4.01.3400
201434000025589
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
GERARDO VASCONCELOS ARAGAO
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0063340-49.2011.4.01.3400
201134009327730
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
ELIANA GOMES DA SILVA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0009246-49.2014.4.01.3400
201434000029555
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
REGINALDO CARNEIRO DA SILVA
Advg.
:
DF00029348 - SAMUEL CHAGAS DA SILVA
Advg.
:
DF00031488 - ANDRE VELOSO VIDAL DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0050874-86.2012.4.01.3400
201234009469195
Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
DAYANE AMARAL SOARES
Advg.
:
DF00019450 - MAURO SEVERINO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0013144-70.2014.4.01.3400
201434000043662
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DASDORES MARIA DE FIGUEIREDO
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0025090-39.2014.4.01.3400
201434000080239
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0053806-47.2012.4.01.3400
201234009481322
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
JOAO MANFRE FILHO
Advg.
:
DF00019283 - ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0030142-50.2013.4.01.3400
201334000046513
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef

Autor
:
PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0027354-29.2014.4.01.3400
201434000089684
Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
PRISCILA COSTA SILVA
Advg.
:
DF00024943 - DIEGO DOROTHEU MAGALHAES MARTINS
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0056256-26.2013.4.01.3400
201334000156157
Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
BIANCA TOMICH ALVES
Advg.
:
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
Autor
:
BARBARA MACIEL GUIMARAES
Autor
:
SAULO WERLY NOGUEIRA
Autor
:
PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0033688-79.2014.4.01.3400
201434000115258
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef

Autor
:
WALTA MARIA SA DE ALMEIDA
Advg.
:
DF00009948 - JOSE ALENCAR COSTA AIRES
Autor
:
TEREZINHA DE PAULA RIBEIRO
Autor
:
MARCOS WAJNBERG
Autor
:
JOSE DELAREI AGUIAR SANTOS
Autor
:
CREUZA RIBEIRO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0080878-72.2013.4.01.3400
201334000240956
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
PAULO ABADIA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00038968 - CARLOS ROBERTO SILVA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0036004-65.2014.4.01.3400
201434000122311
Cível / Financiamento Habitacional / Jef

Autor
:
EDMA ALVES MOREIRA
Advg.
:
DF00010053 - JOSEFINA SERRA DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0005310-16.2014.4.01.3400
201434000017773
Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
MARIA DE LOURDES DA COSTA DE SOUSA
Advg.
:
DF00023254 - EDER RAUL GOMES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Reu
:
CIVIL ENGENHARIA LTDA
0045848-39.2014.4.01.3400
201434000159485
Cível / Serviço Público / Jef

Autor
Advg.
Reu

Autor
Advg.
Reu

:
:
:

EDIR DE PAIVA
MG0095876A - ERALDO LACERDA JUNIOR
UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501038
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0050604-91.2014.4.01.3400
201434000180183
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
Advg.
:
Reu
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

0042567-75.2014.4.01.3400
201434000146355
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ADENADO FRANCISCO DE JESUS
Advg.
:
MG00118237 - WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0046340-31.2014.4.01.3400
201434000161923
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
EDNA TELMA DE OLIVEIRA QUEIROZ
Advg.
:
DF00030205 - MARA ROCHA ALBUQUERQUE DE PAIVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047250-58.2014.4.01.3400
201434000164528
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOAQUIM FERREIRA DE PAIVA
Advg.
:
DF00027985 - TIAGO DA SILVA VASCONCELOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0048662-24.2014.4.01.3400
201434000172230
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CLOTILDE ROSANIA ALVES DA FONSECA
Advg.
:
DF00028080 - JOSE IVO CABRAL RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0050696-69.2014.4.01.3400
201434000181106
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
GILMARA PAULO VIAJANTE
Advg.
:
DF00040484 - SHIRLEY ALVES DANTAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0052094-51.2014.4.01.3400
201434000186599
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
Advg.
:
DF00032699 - CARLOS MAGNO DOS SANTOS COELHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0052132-63.2014.4.01.3400
201434000186972
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MIGUEL FARIA RESENDE
Advg.
:
DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0052359-53.2014.4.01.3400
201434000188246
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
LUIZ MARIO DE SOUZA
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0053562-50.2014.4.01.3400
201434000192842
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARTA MIOTO MOURA
Advg.
:
DF00007165 - CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

ANA PAULA RODRIGUES MOTA CINTRA
DF00030444 - DAYANE ANDRADE RICARDO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
exarou:

"Fica a parte autora intimada do ATO ORDINATÓRIO praticado neste processo virtual, cujo
inteiro teor está disponível no endereço eletrônico: www.jfdf.jus.br <http://www.jfdf.jus.br/> no
link "judicial/acompanhamento processual".

COORDENAÇÃO SECCIONAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
:
RAFAEL PAULO SOARES PINTO
AUTOS COM ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0042160-06.2013.4.01.3400
201334000093735
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DAMIANA SOARES DA SILVA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0045113-40.2013.4.01.3400
201334000108317
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CALUDY VITORIO CALIXTO
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0021184-41.2014.4.01.3400
201434000068262
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LUCIMAR MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0025749-48.2014.4.01.3400
201434000083827
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MAURICIO FERREIRA
Advg.
:
DF0013456E - UISLEI JERONIMO DE OLIVEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0038342-12.2014.4.01.3400
201434000127739
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA FRANCISCA DA SILVA
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Atos do(a) Exmo(a)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501039
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0053935-81.2014.4.01.3400
201434000194075
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

Autor
:
JOENA TEODORO
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0054178-25.2014.4.01.3400
201434000195519
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
:
RAFAEL PAULO SOARES PINTO
AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0021519-65.2011.4.01.3400
201134009210531
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
SILVANA ALMEIDA DE AMORIM
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Autor
:
JOSIVANIA ALMEIDA DE AMORIM PAIXAO
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Advg.
:
DF00025882 - LUANA SOUSA ROCHA
Autor
:
MARLI ALMEIDA DE AMORIM
Autor
:
MARLENE ALMEIDA DUARTE
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0037333-20.2011.4.01.3400
201134009256714
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LUZIA SOUZA DA SILVA
Advg.
:
GO00012952 - VIVIA LUCIA GOULART PEREIRA
Reu
:
SERVICO DE INATIVOS / PENSIONISTAS DA MARINHA
0014462-59.2012.4.01.3400
201234009371113
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ALICE RODRIGUES QUEIROZ
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0024746-29.2012.4.01.3400
201234009396131
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE NEIDE FERREIRA DE SOUSA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0050047-75.2012.4.01.3400
201234009466909
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
PAULINA DOS SANTOS FERREIRA
Advg.
:
DF00031354 - PATRIQUENIA BUENO SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0051650-86.2012.4.01.3400
201234009472978
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
DIDIO SILVIO CARVALHO CRUZ
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0061299-75.2012.4.01.3400
201234009504190
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSEFA DE SOUSA PADILHA
Advg.
:
DF00018083 - EDUARDO BITTENCOURT BARREIROS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Atos do(a) Exmo(a)

Autor
:
UILSON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00032699 - CARLOS MAGNO DOS SANTOS COELHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0054179-10.2014.4.01.3400
201434000195522
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CONCEICAO ROLDAO SUMIHARA
Advg.
:
DF00038991 - MAISA LOPES CORNELIUS NUNES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055160-39.2014.4.01.3400
201434000198490
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA ALMEIDA
Advg.
:
DF00026246 - LORENA DOMINGOS MELO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055445-32.2014.4.01.3400
201434000199880
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARLEIDE ALVES CUNHA
Advg.
:
DF00044329 - FILIPE FERREIRA GUEDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055458-31.2014.4.01.3400
201434000200017
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ELIZABETH MARIA DA CRUZ
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055765-82.2014.4.01.3400
201434000202086
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARLENE FERREIRA SAMPAIO DE SOUZA
Advg.
:
DF00025566 - RAFAEL DE ANDRADE SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0056574-72.2014.4.01.3400
201434000202576
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CLAUDIONORA BARBOSA GONCALVES
Advg.
:
DF00026246 - LORENA DOMINGOS MELO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
INTIME-SE A PARTE AUTORA(DE PERICIA) PARA QUERENDO EM 10(DEZ) DIAS FORMULAR QUESITOS E INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO. HORÁRIO E DATA DA PERÍCIA
CONSTAM DE CERTIDÃO NO PROCESSO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501040
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0042749-95.2013.4.01.3400
201334000095787
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOARES
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0045944-88.2013.4.01.3400
201334000111939
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ISRAEL LOPES DE SOUSA
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0046330-21.2013.4.01.3400
201334000113799
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00015792 - CARLA VARELA SARDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047628-48.2013.4.01.3400
201334000120393
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ALMIR PEREIRA DE SOUZA FILHO
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047632-85.2013.4.01.3400
201334000120434
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
EDVALDO GOMES DA SILVA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047644-02.2013.4.01.3400
201334000120554
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CAMILA BARBOSA LEITE
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047683-96.2013.4.01.3400
201334000120941
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
SANDRA AMARA DOS SANTOS MIRANDA CARVALHO
Advg.
:
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
Advg.
:
DF00028679 - TEREZINHA BORGES KARLSON
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0050550-62.2013.4.01.3400
201334000130449
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CASSIA VELOSO ROCHA DA SILVA
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0056166-18.2013.4.01.3400
201334000155258
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DALVA LEONARDA SOBREIRO
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

0024460-17.2013.4.01.3400
201334000028162
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
NEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0026879-10.2013.4.01.3400
201334000034731
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
PEDRINA DA COSTA MOTA SOUSA
Advg.
:
DF00034809 - JOAO PAULO FERREIRA GUEDES
Advg.
:
DF00039316 - CARLA PATRICIA FERREIRA GUEDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0029867-04.2013.4.01.3400
201334000044260
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FLORA ALVES DE ALARCAO
Advg.
:
DF00039316 - CARLA PATRICIA FERREIRA GUEDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0030380-69.2013.4.01.3400
201334000047193
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOAQUIM ALVES CORDEIRO
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0038817-02.2013.4.01.3400
201334000079556
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
FABRICIO ARAUJO DE MOURA BELMIRO DAS NEVES
Advg.
:
DF00039687 - MARCELO CRISANTO DE SIQUEIRA JUNIOR
Reu
:
MARIA APARECIDA BELMIRO DAS NEVES
Advg.
:
DF00020702 - SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
Reu
:
MARIA APARECIDA DE MOURA DAS NEVES
0040002-75.2013.4.01.3400
201334000084993
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARCOS ROBERTO DESIDERIO RIBEIRO
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0040880-97.2013.4.01.3400
201334000089382
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FRANCISCO JOSE DA SILVA
Advg.
:
DF00034785 - ZILDA PACHECO DE SOUSA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0042725-67.2013.4.01.3400
201334000095547
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
Advg.
Reu

:
:
:

FRANCISCA DO CEU SOUZA
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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0059656-48.2013.4.01.3400
201334000167310
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

0067443-31.2013.4.01.3400
201334000196668
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
LUCINDO NETO DE SOUSA SILVA
Advg.
:
DF00037072 - MARIA DORCILIA LIRA MOREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0059772-54.2013.4.01.3400
201334000167982
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
PAULO AFONSO MATOS
Advg.
:
MG00121450 - JORGE TOMIO NOSE FILHO
Advg.
:
MG00129135 - VANDERLEI DIVINO IAMAMOTO
Advg.
:
GO0032876A - ALINE SOUZA OLIVEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0069589-45.2013.4.01.3400
201334000204950
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
ENI OLIVEIRA KLUPPEL
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0060938-24.2013.4.01.3400
201334000170353
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
CICA ALVES SILVA GUAJAJARA
Advg.
:
DF00040036 - JOAQUIM GOES CARVALHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0070650-38.2013.4.01.3400
201334000208066
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ROSILENE LEITE DE SOUSA DE LIMA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0070779-43.2013.4.01.3400
201334000209349
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
MISAEL WILLIAM MATOS
Advg.
:
DF00019494 - ADAO JUNIOR ABREU DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Litispa
:
UNIAO FEDERAL
0060965-07.2013.4.01.3400
201334000170620
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
MARIA LUCIA LIRA DA SILVA FRANCA
Advg.
:
DF00027985 - TIAGO DA SILVA VASCONCELOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0070832-24.2013.4.01.3400
201334000209928
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
RUBENS LELIS FERREIRA
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0062719-81.2013.4.01.3400
201334000178608
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
VERA LUCIA GUIMARAES DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0071252-29.2013.4.01.3400
201334000211260
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
RAIMUNDO DO NASCIMENTO DE SOUSA
Advg.
:
DF00006479 - DIVINO JOSE SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0064553-22.2013.4.01.3400
201334000184228
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
JOSE ROBERTO DA SILVA
Advg.
:
DF00011943 - JOAQUIM MOURA PIMENTA
Advg.
:
DF00033070 - ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0074523-46.2013.4.01.3400
201334000225730
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
SIPRIANO CAXIAS MARTINS
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0064559-29.2013.4.01.3400
201334000184280
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

FRANCISCO PEDRO SANTANA
DF00036602 - ROSIMEIRE CARNEIRO DOS SANTOS MENESES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0076844-54.2013.4.01.3400
201334000231066
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
JOAO VITOR SOUSA GOMES
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0065165-57.2013.4.01.3400
201334000187357
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
Advg.
Reu

:
:
:

JOSE GOMES DOS SANTOS
DF00023338 - ALINE SILVA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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:
:

Autor
Advg.
Advg.
Reu

:
:
:
:

FRANCISCO NUNES DA SILVA
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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0008064-62.2013.4.01.3400
201334009526956
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LUIZA BOEBEL
Advg.
:
DF00021197 - LEONARDO DIAS DE MORAIS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0008778-22.2013.4.01.3400
201334009530836
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
WAGNER RODRIGUES FERREIRA
Advg.
:
DF00037452 - MARCELO ALONSO DE JESUS SILVA
Reu
:
NAO HA
0001964-57.2014.4.01.3400
201434000007902
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
NEIDE MARIA DOS REIS
Advg.
:
DF00027985 - TIAGO DA SILVA VASCONCELOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0002019-08.2014.4.01.3400
201434000008459
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
NILVA LIRA DE ALCANTARA FREITAS
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0003867-30.2014.4.01.3400
201434000013447
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
GENARIO JOSE DA SILVA
Advg.
:
DF0001554A - NIVALDO DANTAS DE CARVALHO
Advg.
:
DF00040484 - SHIRLEY ALVES DANTAS
Advg.
:
DF00032625 - LEONARDO LOURES DANTAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0003873-37.2014.4.01.3400
201434000013505
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS
Advg.
:
DF00040700 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0004040-54.2014.4.01.3400
201434000014675
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA IRACI FELIX DA SILVA
Advg.
:
DF00041023 - VERONICA VILAR DE MEDEIROS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0004235-39.2014.4.01.3400
201434000016024
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ADILSON VIEIRA DIAS
Advg.
:
DF00040701 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0007154-98.2014.4.01.3400
201434000022080
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARTA FERREIRA DE ALMEIDA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

0077589-34.2013.4.01.3400
201334000232513
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA MARLENE SALES
Advg.
:
DF00032847 - HENRIQUE CESAR DE ASSUNÇÃO VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0078347-13.2013.4.01.3400
201334000234116
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
VALDIR DE ALMEIDA BORGES
Advg.
:
DF00038991 - MAISA LOPES CORNELIUS NUNES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0079025-28.2013.4.01.3400
201334000234894
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS
Advg.
:
DF00027016 - MILENA GALVÃO LEITE
Advg.
:
DF00034983 - FLÁVIA OLIVEIRA MARTINS
Reu
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0079229-72.2013.4.01.3400
201334000236449
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA CARLOS DA SILVA
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0079231-42.2013.4.01.3400
201334000236466
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
PAULO MARTINS ROSA
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0079738-03.2013.4.01.3400
201334000238559
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0082026-21.2013.4.01.3400
201334000243400
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE BATISTA CARDOSO
Advg.
:
DF00023338 - ALINE SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0001774-31.2013.4.01.3400
201334009511154
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
IVANI GONCALVES DE ARAUJO SANTANA
Advg.
:
GO00031979 - WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0005073-16.2013.4.01.3400
201334009517912
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
NELSON JOAQUIM DE SOUZA
Advg.
:
DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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0007179-14.2014.4.01.3400
201434000022330
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARCIA ALVES DO LAGO
Advg.
:
DF00016107 - THIAGO MEIRELLES PATTI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0008054-81.2014.4.01.3400
201434000025602
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA RODRIGUES DA SILVA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0008066-95.2014.4.01.3400
201434000025722
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
IRACILDA MACHADO AGUIAR COELHO
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0008865-41.2014.4.01.3400
201434000027726
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
NELIO CASTRO FONSECA
Advg.
:
DF00036617 - DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0009999-06.2014.4.01.3400
201434000031596
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FRANCISCO ISTENIO MONTE CLAUDINO
Advg.
:
DF00039316 - CARLA PATRICIA FERREIRA GUEDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0010110-87.2014.4.01.3400
201434000032700
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA JOSEFA DO CARMO SANTOS
Advg.
:
DF00040046 - MARCIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0010619-18.2014.4.01.3400
201434000034797
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ELZA SANTANA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0012418-96.2014.4.01.3400
201434000042393
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MESSIAS DA SILVA FABIANO
Advg.
:
GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0012422-36.2014.4.01.3400
201434000042434
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
VILMAR FERREIRA LIMA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501044

0013149-92.2014.4.01.3400
201434000043717
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
PEDRINA DIAS DOS SANTOS
Advg.
:
DF00040408 - SOLANGE GOMES DA SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0013533-55.2014.4.01.3400
201434000047553
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CLEMENCIA GOMES PEREIRA
Advg.
:
DF00016414 - CESAR ODAIR WELZEL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0015699-60.2014.4.01.3400
201434000051519
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DAVI EVANGELISTA DE JESUS
Advg.
:
GO00021039 - SHEILA JACINTO DE ALMEIDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0016083-23.2014.4.01.3400
201434000052350
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JULIO DE JESUS PAIXAO
Advg.
:
DF00025723 - LEON DENIZ BUENO DA CRUZ
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0017252-45.2014.4.01.3400
201434000055043
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
NIOMISIA MARIA DA ROCHA MACEDO
Advg.
:
DF00039930 - EVANDRO JOSE LAGO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0017283-65.2014.4.01.3400
201434000055355
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
WILSON MARIANO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0017296-64.2014.4.01.3400
201434000055489
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE CAZUZA LEITE FILHO
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0017357-22.2014.4.01.3400
201434000056093
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
REIVINO PEREIRA DA CRUZ
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0017361-59.2014.4.01.3400
201434000056134
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CLAUDIANA LEANDRO DA SILVA
Advg.
:
GO0033152A - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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0017482-87.2014.4.01.3400
201434000057047
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
EUNICE PEREIRA RAMOS DA SILVA
Advg.
:
DF00023451 - SERGIO HENRIQUE PEIXOTO BAPTISTA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0017493-19.2014.4.01.3400
201434000057153
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CREUSA FAGUNDES DA SILVA ROSA
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0021044-07.2014.4.01.3400
201434000067569
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOAO NERIS DOS SANTOS
Advg.
:
DF00010053 - JOSEFINA SERRA DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0021192-18.2014.4.01.3400
201434000068348
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ARLETE FERREIRA ALVES
Advg.
:
DF00016414 - CESAR ODAIR WELZEL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0021539-51.2014.4.01.3400
201434000068810
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MOISES OSORIO SARDINHA AVELAR
Advg.
:
DF00036945 - LEANDRO FERNANDES DA SILVA SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0021639-06.2014.4.01.3400
201434000069812
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
AZELY ANTUNES DE SOUZA
Advg.
:
DF00029527 - EUZIMAR MACEDO LISBOA
Advg.
:
DF00028629 - MILDREDY MENDES LISBOA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0022330-20.2014.4.01.3400
201434000072890
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LICINA PEDRO DE ABREU OLIVEIRA
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0022558-92.2014.4.01.3400
201434000074578
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MANOEL BENICIO DE OLIVEIRA SANTOS
Advg.
:
DF00008613 - ADAILTON MOREIRA MENDES
Advg.
:
DF00020017 - LISANGELA DE MACEDO REIS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0022857-69.2014.4.01.3400
201434000076064
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOAO MAIA MACIEL
Advg.
:
DF00036098 - ANA LARISSA ARAUJO LEMOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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0024792-47.2014.4.01.3400
201434000077926
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
SALVADOR CORDEIRO MENDES
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0024938-88.2014.4.01.3400
201434000079399
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
LUCIANA DE OLIVEIRA ARAUJO
Advg.
:
DF00027750 - ISAAC NAFTALLI OLIVEIRA E SILVA
Reu
:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
Reu
:
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
0024957-94.2014.4.01.3400
201434000079580
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LUCIMAR BENICIO DA SILVA
Advg.
:
GO00011529 - LADY BADEN POWELL MENDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0025089-54.2014.4.01.3400
201434000080225
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LINA PEREIRA DA SILVA
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0025388-31.2014.4.01.3400
201434000081213
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
GILBERTO LUIS DA SILVA
Advg.
:
DF00039316 - CARLA PATRICIA FERREIRA GUEDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0025767-69.2014.4.01.3400
201434000084000
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
AMANDA CARNEIRO PEDROSO
Advg.
:
DF00010727 - EVERARDO BRAGA LOPES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0025935-71.2014.4.01.3400
201434000084685
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0025940-93.2014.4.01.3400
201434000084730
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LEVI LUCIO AYRES
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0026495-13.2014.4.01.3400
201434000087280
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA INES DA CRUZ RODRIGUES MIRANDA
Advg.
:
DF00027985 - TIAGO DA SILVA VASCONCELOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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0026599-05.2014.4.01.3400
201434000087824
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DALMO ALVES DA CONCEICAO
Advg.
:
DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0027638-37.2014.4.01.3400
201434000091022
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
ANTONIO CARLOS SORIANO BERCOT
Advg.
:
DF00008849 - GILBERTO GARCIA GOMES
Reu
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0029434-63.2014.4.01.3400
201434000098501
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RAIMUNDO NONATO MARTINS SALGADO
Advg.
:
DF00038822 - MONYELLE ARAUJO RODRIGUES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0029445-92.2014.4.01.3400
201434000098618
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MAX BATISTA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF0038553A - WATSON HENRIQUE MARQUES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0030004-49.2014.4.01.3400
201434000100751
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSEFA JOSENI RODRIGUES DE MIRANDA
Advg.
:
DF00005117 - MARCIO UMBERTO PEREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0030507-70.2014.4.01.3400
201434000103284
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LIDINEIDE LIMA DE ARAUJO
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0030515-47.2014.4.01.3400
201434000103360
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOAO BATISTA FIGUEREDO
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0030728-53.2014.4.01.3400
201434000103517
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LUIS SOUZA SANTANA
Advg.
:
DF00039316 - CARLA PATRICIA FERREIRA GUEDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0031476-85.2014.4.01.3400
201434000104999
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FAUSTINA VIEIRA BATISTA
Advg.
:
DF00024968 - DANIELLE FREITAS PAULINO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501046

0031542-65.2014.4.01.3400
201434000105661
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FRANCISCA ELIANA COSTA
Advg.
:
DF00019461 - RITA DE CASSIA DA COSTA KANEKO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0031764-33.2014.4.01.3400
201434000107891
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CAMILA MARIA LOPES DE ARRUDA
Advg.
:
DF00040701 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0032746-47.2014.4.01.3400
201434000109713
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANA ISABEL DE CARVALHO
Advg.
:
DF00035029 - FABIO CORREA RIBEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0032942-17.2014.4.01.3400
201434000111682
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
VALCIR NEIX DE BRITO
Advg.
:
SP00337731 - CARLOS FERMI GANDAREZ
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0033848-07.2014.4.01.3400
201434000116513
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA CRUZ
Advg.
:
DF00032476 - SIMONE OLIVEIRA DA CRUZ
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0036048-84.2014.4.01.3400
201434000122791
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
THIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0037120-09.2014.4.01.3400
201434000124510
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA DE LOURDES MARTINS SOUSA
Advg.
:
DF00023338 - ALINE SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0038540-49.2014.4.01.3400
201434000129715
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
IVONILSON CARDOSO DE ALVIM SOUSA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0043377-50.2014.4.01.3400
201434000149049
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANTONIA MARIA DA SILVA LOPES
Advg.
:
DF00032267 - ALMIR COELHO ALVES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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0043592-26.2014.4.01.3400
201434000150492
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0043602-70.2014.4.01.3400
201434000150595
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA ELZA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
Advg.
:
DF00030579 - JOSE ABEL DO NASCIMENTO DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0044182-03.2014.4.01.3400
201434000152990
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOAQUIM FRANCISCO DE ALCANTARA
Advg.
:
DF0001554A - NIVALDO DANTAS DE CARVALHO
Advg.
:
DF00032650 - LEONARDO LOURES DANTAS
Advg.
:
DF00040484 - SHIRLEY ALVES DANTAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
" INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA TER VISTA DE LAUDO MEDICO OU SOCIOECONOMICA E/OU ESCLARECIMENTO DE LAUDO PELO PRAZO DE 10 DIAS."

TURMA RECURSAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
EMENTAS DA 09 SESSÃO ORDINÁRIA DE 12 DE AGOSTO 2014
RELATOR
:
ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELAÇÃO Nº 3-46-2013.4.01.9340
REQUERENTE
: JEAN CARLOS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADOR
: VINICIUS FERNANDO ALVES FERMINO
EMENTA
PENAL. SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. TRANSMISSÃO CLANDESTINA. PACTO DE SÃO
JOSÉ DA COSTA RICA. ARTIGO 13.3. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. CONFLITO
ENTRE A NORMA CONVENCIONAL E A NORMA LEGAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 32 DO
PACTO. TIPO PENAL. LEI 9.427/97, ARTIGO 183. PRECEDENTES DO STJ E DO TRF1.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA
A ACUSAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
1 - Os tratados internacionais de direitos humanos, quando não internalizados com equivalência à Emenda Constitucional (CF, art. 5º, § 3º), incorporam-se ao ordenamento jurídico
nacional com a estatura de norma supralegal (RE's 349.703 e 466.343), não se submetendo
sua validade, assim, à regra de revogação temporal definida em razão da data de vigência da
lei ordinária que os houver sucedido.
2 - São irrefutáveis a vigência e a validade atual da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) no ordenamento jurídico interno brasileiro.
3 - Não existem direitos absolutos. "Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos
demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, em uma sociedade
democrática" (Pacto de San José de Costa Rica, art. 32.2).
4 - Os serviços clandestinos de radiodifusão não se encontram albergados pelo direito à
liberdade de expressão e pensamento capitulado no artigo 13.3, da Convenção Americana de
Direitos Humanos, pois trata-se de prática que encontra reprovação naquele mesmo estatuto
convencional internacional, em seu artigo 32.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501047
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5 - A prestação de serviço não autorizado de radiodifusão é conduta que se amolda ao crime
do artigo 183, da Lei 9.427/97, consoante posicionamento assentado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça (REsp 965826/MG, DJe 28/02/2014), e do TRF/1ª Região (ACR
2009.33.02.000450-0/BA, publ. 25/7/14).
6 - O crime com pena máxima prevista de 4 anos escapa à competência dos Juizados
Especiais Federais-JEF.
7 - Com o trânsito em julgado para a acusação, não cabe cogitar-se da nulidade da sentença
do JEF, mesmo que por incompetência, dada a impossibilidade de se agravar a situação do
Réu (STJ, HC 232861/SP, DJe 24/03/2014), impondo-se, em conseqüência, a remessa do
recurso de apelação ao juízo competente, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
8 - Incompetência da Turma Recursal-JEF declarada de ofício, com fundamento no artigo 109,
do CPP, e remessa dos autos ao TRF/1ª Região, com base nos artigos 74 e 609, do mesmo
diploma processual.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/DF, por maioria, dar nova
conformação jurídica ao fato, tipificando-o no artigo 183, da Lei 9.427/97, e, em conseqüência,
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, declinando da
competência para julgamento do Recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Vencido
o Juiz Federal Relator, Rui Costa Gonçalves. Lavrará o acórdão o Juiz Federal Alexandre
Vidigal.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 12/8/2014, Brasília - DF.
Juiz Federal ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator p/ acórdão
PROCESSO Nº 0039509-35.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
RECORRIDO(S) : JOEL PAIVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF11341 - JOSE RODRIGUES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO SEM
ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.
Relatório.Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que homologou a desistência, após a apresentação de contestação, mas sem sua anuência.
O INSS alega, em síntese, que, segundo o artigo 267, § 4º, do Código de Processo Civil,
depois de decorrido o prazo para a resposta, ou após a apresentação desta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação, motivo pelo qual a sentença deve ser
reformada.
Voto. Nos Juizados Especiais Federais não é necessária a prévia manifestação do Réu para se
acatar pedido de desistência da ação. A regra do artigo 267, § 4º, do CPC, sucumbe à regra
do artigo 51, I, da Lei 9099/95, na medida em que, a mera desídia processual do Autor implica
na extinção do processo, sem mérito, não sendo razoável, assim, exigir que o seu pedido de
desistência seja previamente submetido ao Réu, pois por outro modo seria resguardado ao
Autor atingir os mesmos efeitos da desistência da ação. Demais disso, não logrou o Réu
justificar o eventual prejuízo decorrente da sentença extintiva, providência que se impunha para
o acolhimento da nulidade pugnada, na forma do artigo 13, § 1º, da Lei 9099/95.
Além disso, cabe destacar que "A simples oposição do réu não deve constituir empecilho legal
para o acatamento do pedido de desistência, tendo em vista, no entanto, que a sua discordância deve ser devidamente fundamentada com a exposição de razões suficientemente
plausíveis e juridicamente relevantes para legitimar a recalcitrância da parte demandada. 3.
Sem razão relevante, apenas com a alegação de condicionante de concordância à renúncia do
direito posto em discussão, bem como, não demonstrando o prejuízo advindo com a extinção
do processo sem a resolução do mérito, inviável a discordância apresentada."(TRF 1ª Região,
AC 0051821-72.2013.4.01.9199/ MG, Rel. Des. Fed. Ney Bello, 1ª Turma e-DJF1 p.78 de
15/01/2014).
Assim, impõe-se afastar a alegação de nulidade da sentença que homologou a desistência da
ação sem prévia manifestação da parte contrária.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Incabível a condenação em honorários.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS, para
confirmar a sentença
Brasília, 30 de julho de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0061471-90.2007.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - SONIA RABINOVICH TARANTO
RECORRIDO(S) : LUIZ ANTONIO FROES
ADVOGADO : DF00016523 - DENILMA MEDEIROS DE ALMEIDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVA MATERIAL DOS
FATOS ALEGADOS. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o
pedido inicial, condenando-a a pagar ao autor os valores referentes às diferenças salariais
entre os cargos de Agente de Serviços de Engenharia e Técnico da Receita Federal (atualmente, Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil), no período de 05/10/2002 (tendo em
vista a prescrição das parcelas anteriores) até a data em que foi transferido para trabalhar em
setor interno da Receita.
A recorrente alega, em síntese, que os atos administrativos praticados em desconformidade
com as normas jurídicas são nulos de pleno direito. Sustenta que, ainda que a parte autora
tivesse comprovado o desempenho de atribuições incompatíveis com o seu cargo efetivo, não
teria direito à percepção das diferenças de vencimentos pleiteadas, tendo em vista que, se
houve desvio de função, tal ato foi ilegal, não gerando, consequentemente, nenhum direito.
Ressalta que o desvio de função não gera quaisquer direitos ao servidor público que labora em
tais condições.
Aduz que pretensão do autor fere o princípio da legalidade e que o próprio autor concordou em
assumir situação ilegal ao exercer atividade para o qual não era legalmente autorizado.
Voto. Sobre o tema, há entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
e traduzido pelo teor da Súmula 378, segundo a qual: "Reconhecido o desvio de função, o
servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".
Assim, ainda que não haja previsão legal específica nesse sentido, nos casos de desvio de
função do servidor público, deve a Administração suportar o pagamento da diferença remuneratória, sob pena de enriquecimento ilícito.
Quanto à alegação de que o autor teria aceitado assumir função diversa sem aumento de
remuneração, a jurisprudência se posiciona no sentido de que "é irrelevante para o direito
indenizatório em questão o fato de o servidor ser estatutário ou celetista, bem como a sua
aceitação tácita ou expressa da situação de ilegalidade perpetrada pelo Estado com o
desvio de função, pois este, de qualquer modo, se não condenando à reparação do
ilícito estaria com ele obtendo enriquecimento indevido." (TRF-5 - AC 353683 CE
0002310-27.2005.4.05.0000, Primeira Turma, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão (Substituto), DJe de 28/10/2009).
Compulsando os documentos que instruem a inicial, verifica-se que as atribuições funcionais
desempenhadas pelo Autor junto à Receita Federal são diversas daquelas do cargo de
Agente de Serviços de Engenharia, para o qual fora contratado. As telas on-line também
juntadas na documentação inicial, somadas dos testemunhos recolhidos, corroboram tal afirmação.
Ressalte-se que a própria União não questiona a afirmação do autor de ter exercido função
diversa e mais complexa do que a função para a qual fora contratado, limitando-se a dizer
que houve a aceitação de se assumir a função sem alteração de remuneração.
Assim, reconhecido o desvio de função, faz jus o Autor a percepção das diferenças de vencimentos entre o cargo efetivamente exercido e o cargo para o qual prestou concurso, a teor
do disposto na Súmula 378 do STJ e 223 do extinto Tribunal Federal de Recursos, sob
pena de haver enriquecimento ilícito da Administração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501048
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Acrescente-se, ainda, que não há que se falar, no caso, em novo enquadramento de cargo
do Autor, por afrontar o disposto no inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988,
que prevê o acesso a cargos públicos pela via de concurso público, e que a diferença remuneratória reconhecida é de natureza indenizatória, não comportando aproveitamento para
qualquer espécie de mudança da situação funcional do Autor.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios, pela recorrente vencida, fixados em 10% do valor da condenação.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte Ré.
Brasília, 30 de julho de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0040167-59.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRIDO(S) : SANDRO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO : DF00010951 - MARCIA HELENA DE SA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. ATIVIDADE LABORAL EM
PERÍODO POSTERIOR À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB. RENDA DE TRABALHO
COM RENDA DE BENEFÍCIO. RECEBIMENTO CONCOMITANTE. SÚMULA 72/TNU. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar a Autarquia a restabelecer o benefício de auxíliodoença em favor da parte autora desde a data da cessação do último benefício recebido, em
21/06/2011.
O recorrente alega, em síntese, que após a cessação do benefício de auxílio-doença a parte
autora voltou a exercer atividade laborativa com cadastro no CNIS. Requer a reforma da
sentença para que a data de início do benefício (DIB) seja alterada para a data posterior à
última remuneração recebida pelo autor, qual seja 01/10/2013, realizando o abatimento das
parcelas já pagas a título de auxílio-doença.
Voto. A sentença assegurou ao Autor o restabelecimento do beneficio de auxílio-doença a
partir da data que foi cessado o beneficio, em 21/06/2011. Em período posterior àquela data foi
comprovado que o Autor manteve vínculo empregatício com a empresa PROSEGUR BRASIL
S/A, de 06/2012 até 09/2013.
O sistema da previdência social, nos casos de benefícios por incapacidade, objetiva prover
recursos ao segurado que não tem condições de auferir renda para seu próprio sustento, por
encontrar-se impossibilitado de trabalhar por motivo de enfermidade. Se mesmo com incapacidade laboral reconhecida o segurado se põe a trabalhar, auferindo remuneração pelo seu
trabalho, resta incompatibilizado o recebimento do benefício previdenciário durante o período
remunerado, sob pena de ruptura da lógica do sistema.
Não se aplica ao caso concreto o entendimento que emerge da Súmula 72, da TNU ("É
possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve
exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz
para as atividades habituais na época em que trabalhou"), pois não logrou o Autor comprovar que tenha exercido atividade remunerada em profissão diversa da que lhe é habitual.
Provimento do recurso. Sentença reformada em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
Brasília, 30 de julho de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0040167-59.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRIDO(S) : SANDRO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO : DF00010951 - MARCIA HELENA DE SA
o
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. ATIVIDADE LABORAL EM
PERÍODO POSTERIOR À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB. RENDA DE TRABALHO
COM RENDA DE BENEFÍCIO. RECEBIMENTO CONCOMITANTE. SÚMULA 72/TNU. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar a Autarquia a restabelecer o benefício de auxíliodoença em favor da parte autora desde a data da cessação do último benefício recebido, em
21/06/2011.
O recorrente alega, em síntese, que após a cessação do benefício de auxílio-doença a parte
autora voltou a exercer atividade laborativa com cadastro no CNIS. Requer a reforma da
sentença para que a data de início do benefício (DIB) seja alterada para a data posterior à
última remuneração recebida pelo autor, qual seja 01/10/2013, realizando o abatimento das
parcelas já pagas a título de auxílio-doença.
Voto. A sentença assegurou ao Autor o restabelecimento do beneficio de auxílio-doença a
partir da data que foi cessado o beneficio, em 21/06/2011. Em período posterior àquela data foi
comprovado que o Autor manteve vínculo empregatício com a empresa PROSEGUR BRASIL
S/A, de 06/2012 até 09/2013.
O sistema da previdência social, nos casos de benefícios por incapacidade, objetiva prover
recursos ao segurado que não tem condições de auferir renda para seu próprio sustento, por
encontrar-se impossibilitado de trabalhar por motivo de enfermidade. Se mesmo com incapacidade laboral reconhecida o segurado se põe a trabalhar, auferindo remuneração pelo seu
trabalho, resta incompatibilizado o recebimento do benefício previdenciário durante o período
remunerado, sob pena de ruptura da lógica do sistema.
Não se aplica ao caso concreto o entendimento que emerge da Súmula 72, da TNU ("É
possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve
exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz
para as atividades habituais na época em que trabalhou"), pois não logrou o Autor comprovar que tenha exercido atividade remunerada em profissão diversa da que lhe é habitual.
Provimento do recurso. Sentença reformada em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
Brasília, 30 de julho de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0031518-42.2011.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT
ADVOGADO :
RECORRIDO(S) : PAULO ARISTOTELES AMADOR DE SOUSA
ADVOGADO : DF00027847 - THATYELLE GOMES DE CARVALHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNIT. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 11.171/2005. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇAO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 5.645/70. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Recurso inominado interposto pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de
Transportes - DNIT contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a
conceder à parte autora a promoção e as progressões funcionais, mediante a adoção das
normas aplicáveis aos servidores do Plano Especial, desde que observados os requisitos
dispostos na Lei 11.171/2005.
Alega o DNIT: a) a sua ilegitimidade passiva "ad causam", uma vez que a mora em elaborar o
decreto que regulamenta a promoção e progressão dos servidores se deve ao chefe do Poder
Executivo; b) a perda do objeto, tendo em vista que a edição do Decreto nº 7.629/2011, que
regulamentou os critérios e procedimentos para a progressão funcional e promoção nas carreiras; c) a prescrição do fundo de direito; d) que o disposto no artigo 14, §1º, da Lei 11.171/05
não pode ser aplicado aos integrantes da carreira criada pelo artigo 1º, mas apenas aos
integrantes do Plano Especial de Cargos; d) que a pretensão encontra óbice na Súmula 339 do
STF; e) na eventual condenação da ré, que seja aplicado o disposto no artigo 1º F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501049

Voto. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" do DNIT, não merece ser
acolhida, por ser o responsável pelo pagamento de salários dos servidores de seus quadros
funcionais.
Rejeitada a preliminar de perda superveniente do objeto, tendo em vista que o pleito do autor
engloba períodos anteriores à edição do Decreto 7.629/2011, que regulamentou a Lei
11.171/2005, definindo os critérios para a promoção e progressão dos servidores do DNIT.
Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, no caso, tendo em vista que o autor
ingressou no DNIT em novembro/2009, tendo ingressado com a presente ação no ano de
2011.
No mérito, pretende a parte autora que lhe seja assegurado o direito à progressão funcional
prevista na Lei 11.171/05, considerando a data de seu ingresso no DNIT.
A Lei 11.171, de 2 de setembro de 2005, dispõe sobre a criação de carreiras e do Plano
Especial de cargos do DNIT, assim dispondo:
Art. 1o Ficam criadas, para exercício no Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, as carreiras de:
I - Infra-Estrutura de Transportes, composta de cargos de Analista em Infra-Estrutura de
Transportes, de nível superior, com atribuições voltadas às atividades de planejamento, gerenciamento, pesquisas e estudos, elaboração de projetos, acompanhamento de obras e fiscalização de contratos e convênios, operação e engenharia de tráfego, com vistas na construção, restauração, manutenção e operação da infra-estrutura de transportes federal, rodoviária, ferroviária, portuária e hidroviária;
II - Suporte à Infra-Estrutura de Transportes, composta de cargos de Técnico de Suporte em
Infra-Estrutura de Transportes, de nível intermediário, com atribuições voltadas ao suporte e ao
apoio técnico especializado às atividades de planejamento, gerenciamento, pesquisas e estudos, elaboração de projetos, acompanhamento de obras e fiscalização de contratos e convênios, operação e engenharia de tráfego, com vistas na construção, restauração, manutenção
e operação da infra-estrutura de transportes federal, rodoviária, ferroviária, portuária e hidroviária;
III - Analista Administrativo, composta de cargos de Analista Administrativo, de nível superior,
com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas de nível
superior relativas ao exercício das atribuições do DNIT, fazendo uso de todos os equipamentos
e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades; e
IV - Técnico Administrativo, composta de cargos de Técnico Administrativo, de nível intermediário, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas
de nível intermediário relativas ao exercício das atribuições do DNIT, fazendo uso de todos os
equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.
........................................................................................................................................
Art. 3o Fica criado, a partir de 1o de janeiro de 2005, o Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, composto pelos cargos de
provimento efetivo do Plano de Classificação de Cargos - PCC, instituído pela Lei no 5.645, de
10 de dezembro de 1970, ou de planos correlatos das autarquias e fundações públicas não
integrantes de carreiras estruturadas, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
pertencentes ao Quadro de Pessoal do DNIT, nele lotados em 1o de outubro de 2004, ou que
venham a ser para ele redistribuídos, desde que as respectivas redistribuições tenham sido
requeridas até 31 de julho de 2004.
Sobre o desenvolvimento do servidor na carreira, a referida lei tratou diferentemente os integrantes da carreira criada pelo artigo 1º e os integrantes do Plano Especial de cargos, nos
seguintes termos:
Art. 9º O desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata o art. 1o desta Lei ou no
Plano Especial de Cargos de que trata o art. 3o desta Lei ocorrerá mediante progressão
funcional e promoção.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, progressão é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a
passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe
imediatamente superior.
Art. 10. O desenvolvimento do servidor nos cargos das carreiras referidas no art. 1o desta
Lei obedecerá às seguintes regras:
I - interstício mínimo de 1 (um) ano entre cada progressão;
II - avaliação de desempenho;
III - competência e qualificação profissional; e
IV - existência de vaga.
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Parágrafo único. A promoção e a progressão funcional obedecerão a sistemática da
avaliação de desempenho, capacitação e qualificação funcionais, conforme disposto em
ato do Poder Executivo.
..............................................................................................................................
Art. 14. A progressão funcional e a promoção do servidor do Plano Especial de Cargos do
DNIT, de que trata o art. 9o desta Lei, observarão os requisitos e as condições a serem fixados
em ato do Poder Executivo, devendo levar em consideração os resultados da avaliação de
desempenho do servidor.
§ 1º. Até a data da edição do regulamento a que se refere o caput deste artigo, as
progressões funcionais e promoções serão concedidas observando-se as normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos da Lei no 5.645, de 10 de
dezembro de 1970.
No presente caso, a regulamentação prevista no parágrafo único do artigo 10 supra citado
ocorreu apenas com o Decreto 7.629/2011, ou seja, mais de 5 anos após a edição da Lei
11.171/2005, o que acarretou prejuízos aos servidores daquela carreira, inclusive ao autor, que
ficaram todos esses anos sem progressão funcional.
Afigura-se devida a aplicação aos integrantes da carreira elencados no artigo 1º da Lei
11.171/2005, do disposto no artigo 14, §1º, da mesma lei, que estabelece que as normas
aplicáveis para a progressão no Plano Especial de Cargos são aquelas previstas na Lei 5.645,
de 10/12/1970, até a edição do regulamento, a fim de se evitar que aqueles continuem a
sofrer prejuízos e, ainda, em observância ao princípio da isonomia.
Portanto, é ilegítima a conduta do DNIT em negar a progressão funcional ao autor, ao argumento de inexistência de regulamentação pelo Poder Executivo.
Incabível a aplicação do enunciado da Súmula 339 do STF, pois a pretensão formulada tem
como fundamento a garantia constitucional de isonomia entre os servidores integrantes da
carreira do DNIT.
Ausência de interesse recursal no tocante à aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, pois já fora fixada na sentença recorrida, ressalvando-se,
contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º da Lei
11.960, proferida nas ADI's n. 4.357 e 4.425.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, em favor da parte recorrida.
Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0061471-90.2007.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - SONIA RABINOVICH TARANTO
RECORRIDO(S) : LUIZ ANTONIO FROES
ADVOGADO : DF00016523 - DENILMA MEDEIROS DE ALMEIDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVA MATERIAL DOS
FATOS ALEGADOS. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o
pedido inicial, condenando-a a pagar ao autor os valores referentes às diferenças salariais
entre os cargos de Agente de Serviços de Engenharia e Técnico da Receita Federal (atualmente, Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil), no período de 05/10/2002 (tendo em
vista a prescrição das parcelas anteriores) até a data em que foi transferido para trabalhar em
setor interno da Receita.
A recorrente alega, em síntese, que os atos administrativos praticados em desconformidade
com as normas jurídicas são nulos de pleno direito. Sustenta que, ainda que a parte autora
tivesse comprovado o desempenho de atribuições incompatíveis com o seu cargo efetivo, não
teria direito à percepção das diferenças de vencimentos pleiteadas, tendo em vista que, se
houve desvio de função, tal ato foi ilegal, não gerando, consequentemente, nenhum direito.
Ressalta que o desvio de função não gera quaisquer direitos ao servidor público que labora em
tais condições.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501050
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Aduz que pretensão do autor fere o princípio da legalidade e que o próprio autor concordou em
assumir situação ilegal ao exercer atividade para o qual não era legalmente autorizado.
Voto. Sobre o tema, há entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
e traduzido pelo teor da Súmula 378, segundo a qual: "Reconhecido o desvio de função, o
servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".
Assim, ainda que não haja previsão legal específica nesse sentido, nos casos de desvio de
função do servidor público, deve a Administração suportar o pagamento da diferença remuneratória, sob pena de enriquecimento ilícito.
Quanto à alegação de que o autor teria aceitado assumir função diversa sem aumento de
remuneração, a jurisprudência se posiciona no sentido de que "é irrelevante para o direito
indenizatório em questão o fato de o servidor ser estatutário ou celetista, bem como a sua
aceitação tácita ou expressa da situação de ilegalidade perpetrada pelo Estado com o
desvio de função, pois este, de qualquer modo, se não condenando à reparação do
ilícito estaria com ele obtendo enriquecimento indevido." (TRF-5 - AC 353683 CE
0002310-27.2005.4.05.0000, Primeira Turma, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão (Substituto), DJe de 28/10/2009).
Compulsando os documentos que instruem a inicial, verifica-se que as atribuições funcionais
desempenhadas pelo Autor junto à Receita Federal são diversas daquelas do cargo de
Agente de Serviços de Engenharia, para o qual fora contratado. As telas on-line também
juntadas na documentação inicial, somadas dos testemunhos recolhidos, corroboram tal afirmação.
Ressalte-se que a própria União não questiona a afirmação do autor de ter exercido função
diversa e mais complexa do que a função para a qual fora contratado, limitando-se a dizer
que houve a aceitação de se assumir a função sem alteração de remuneração.
Assim, reconhecido o desvio de função, faz jus o Autor a percepção das diferenças de vencimentos entre o cargo efetivamente exercido e o cargo para o qual prestou concurso, a teor
do disposto na Súmula 378 do STJ e 223 do extinto Tribunal Federal de Recursos, sob
pena de haver enriquecimento ilícito da Administração.
Acrescente-se, ainda, que não há que se falar, no caso, em novo enquadramento de cargo
do Autor, por afrontar o disposto no inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988,
que prevê o acesso a cargos públicos pela via de concurso público, e que a diferença remuneratória reconhecida é de natureza indenizatória, não comportando aproveitamento para
qualquer espécie de mudança da situação funcional do Autor.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios, pela recorrente vencida, fixados em 10% do valor da condenação.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte Ré.
Brasília, 30 de julho de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0016753-32.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : GENY GONZAGA GOMES
ADVOGADO : MG00118436 - CARLOS BERKENBROCK
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - SUZANA M. S. DE MAGALHÃES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Relatório - Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o
processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência do prévio requerimento administrativo (CPC, art. 267, VI) visando à revisão do seu benefício previdenciário.
Voto - Para a configuração do interesse processual é imprescindível que o interessado demonstre ter buscado junto à parte contrária alguma providência tendente ao atendimento do
seu pleito, não se justificando provocar o Judiciário, precipitadamente, para solucionar postulação que nem mesmo se revela inviabilizada na via administrativa. Assim, e conquanto não
se exija o prévio exaurimento da instância administrativa, nem por isso deve esta ficar alheia à
possibilidade de atender à demanda da parte.
o
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Portanto, somente com a negativa do pedido administrativo ou de omissão injustificada na
apreciação do mesmo é que é cabível o ajuizamento da respectiva ação judicial, independentemente do completo esgotamento da via administrativa.
No caso dos autos, a parte autora deixou de juntar aos autos documento comprovando que
tenha postulado na via administrativa a revisão do benefício previdenciário.
O enunciado nº 78 do FONAJEF, segundo o qual "o ajuizamento da ação revisional de benefício da seguridade social que não envolva matéria de fato dispensa o prévio requerimento
administrativo", encontra-se em dissonância, portanto, com o entendimento desta Turma Recursal (Enunciado nº 21), que não autoriza a propositura de ação judicial sem que a parte
comprove a resistência à pretensão deduzida em juízo. Precedentes: Processo 004452016.2010.4.01.3400, Relator Juiz Federal Alexandre Vidigal de Oliveira, julgado em 14/11/2012;
Processo 0001865-29.2010.4.01.3400, Relator Juiz Federal Alexandre Vidigal de Oliveira, julgado em 13/8/2013; Processo 0057554-87.2012.4.01.3400/DF, Relatora Juíza Federal Lilia
Botelho Neiva Brito, julgado em 30/4/2014).
Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008).
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
EMBARGOS NO PROCESSO Nº 0017873-47.2011.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGADO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMBARGANTE(S) : MATIAS HIROCHI URAKAWA
ADVOGADO : DF00033563 - ALEXANDRE OLTRAMARI
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra acórdão que negou
provimento ao recurso da União, mantendo a sentença que condenou a ré a recalcular o valor
cobrado a título de imposto de renda incidente sobre o montante auferido pela parte autora em
razão de decisão judicial proferida em reclamatória trabalhista, considerando-se as tabelas e
alíquotas vigentes às épocas em que os valores deveriam ter sido adimplidos, e declarando o
direito de não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora pagos.
Requer o embargante que haja pronunciamento deste Juízo acerca da extinção da relação de
emprego/perda do emprego/rescisão do trabalho que originou o recebimento dos valores na
Reclamatória Trabalhista, tendo em vista que o STJ tem determinado o retorno dos autos ao
juízo de origem para o esclarecimento desta questão.
Voto. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora sequer ingressou com recurso contra
a sentença, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada com os presentes Embargos de Declaração, até mesmo porque o
pedido de pronunciamento acerca da extinção da relação de emprego não fora aventado em
outra ocasião, tratando-se, portanto, de inovação de pedido.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração apresentados pela parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501051

EMBARGOS NO PROCESSO Nº 0002964-63.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGADO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO
EMBARGANTE(S) : SALVADOR QUEIROZ BOUCINHA
ADVOGADO : DF00033563 - ALEXANDRE OLTRAMARI
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra acórdão que negou
provimento ao recurso da União, mantendo a sentença que condenou a ré a recalcular o valor
cobrado a título de imposto de renda incidente sobre o montante auferido pela parte autora em
razão de decisão judicial proferida em reclamatória trabalhista, considerando-se as tabelas e
alíquotas vigentes às épocas em que os valores deveriam ter sido adimplidos, e declarando o
direito de não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora pagos.
Requer o embargante que haja pronunciamento deste Juízo acerca da extinção da relação de
emprego/perda do emprego/rescisão do trabalho que originou o recebimento dos valores na
Reclamatória Trabalhista, tendo em vista que o STJ tem determinado o retorno dos autos ao
juízo de origem para o esclarecimento desta questão.
Voto. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora sequer ingressou com recurso contra
a sentença, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada com os presentes Embargos de Declaração, até mesmo porque o
pedido de pronunciamento acerca da extinção da relação de emprego não fora aventado em
outra ocasião, tratando-se, portanto, de inovação de pedido.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração apresentados pela parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0069549-34.2011.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : CARLA ADRIANA FERREIRA ARAUJO
ADVOGADO : DF00029584 - HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : EMPRESA PUBLICA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS E CORREIOS
ADVOGADO : DF00037918 - FERNANDO ROBERTO PEREIRA
EMENTA
CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. EXTRAVIO DE
ENCOMENDA. DANO MATERIAL E MORAL. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO AINDA
QUE NÃO SEJA DECLARADO O OBJETO POSTADO. RÉU REVEL. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido de indenização a título de danos materiais e de danos
morais, condenando a ECT a pagar-lhe o valor de R$ 500,00 a titulo de dano moral. Quanto ao
pedido de dano material, fora julgado improcedente.
Alega a recorrente que é contraditória a decisão que reconhece dano moral decorrente do
extravio de bagagem, mas que indefere indenização por dano material por ausência de prova
do prejuízo material. Sustenta, ainda, a necessidade de intimação das partes para a produção
de provas, sendo contraditória a decisão que julga a lide antecipadamente, indeferindo a
indenização por dano material por ausência de prova do prejuízo material.
Voto. A autora-recorrente, CARLA ADRIANA FERREIRA ARAUJO, utilizou-se de serviço postal, Intitulado PAC, prestado pela ECT, no dia 27/10/2011, objetivando a suposta remessa de
uma caixa com roupas contendo, segundo alega: um par de botas de couro, uma bolsa preta
de couro para computador, 3 blusas cacharrel, um vestido de lã marrom escuro, um casaco de
couro marrom escuro, dois cachecóis lã bolinha, uma meia de frio Lupo e uma bolsa de couro
preta com branco da Channel, enviados de Nova Friburgo/RJ para Brasília/DF.
Não obstante não ter a remetente declarado o conteúdo e/ou o valor da encomenda, a
jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que "a ECT responde objetivamente
pelo extravio de correspondência, por falta do serviço, mesmo que o remetente não tenha
declarado o conteúdo." (AC 0007095-94.2002.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO
NAVARRO DE OLIVEIRA, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1402 de 07/06/2013)".
(TRF/1ª Região, AC 200937000035684, Quinta Turma, Relator Juiz Federal Carlos Eduardo
Castro Martins (conv.), e-DJF1, de 10/7/2013).
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Não obstante não ter a remetente declarado o conteúdo e/ou o valor da encomenda, a
jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que "a ECT responde objetivamente
pelo extravio de correspondência, por falta do serviço, mesmo que o remetente não tenha
declarado o conteúdo." (AC 0007095-94.2002.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO
NAVARRO DE OLIVEIRA, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1402 de 07/06/2013)".
(TRF/1ª Região, AC 200937000035684, Quinta Turma, Relator Juiz Federal Carlos Eduardo
Castro Martins (conv.), e-DJF1, de 10/7/2013).
A mesma linha de entendimento é adotada pela TNU, para quem "a ausência de declaração do
objeto postado não constitui óbice à fixação de indenização, admitida a comprovação por
outras possibilidades de prova em direito admitidas." (PEDILEF 200839007023636, Relatora
Juíza Federal Vanessa Vieira de Mello, DOU 01/6/2012).
No caso dos autos, apesar de regularmente citada, a parte Ré quedou-se inerte, desprezando
a oportunidade de discutir a questão posta em juízo e deixando de apresentar contestação,
razão pela qual ficou alcançada pelos efeitos processuais da veracidade presumida dos fatos,
na forma do artigo 319 do Código de Processo Civil, inclusive no tocante ao conteúdo enviado
e extraviado, e que foi detalhadamente descrito pela Autora tanto em sua reclamação administrativa como em sua inicial em juízo.
Nesse sentido:
"UNIÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - REVELIA -APLICABILIDADE DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Operam-se os efeitos da revelia na ação proposta pela União contra ex-agente estatal
que, citado validamente, não contestou a demanda.
2. Não pode o julgador recusar os efeitos da revelia se ausentes as hipóteses do artigo 320,
do Código de Processo Civil, ou inexistirem razões plausíveis.
3. Apelação e remessa providas. Sentença reformada."
(TRF/1ª Região, AC 95.01.20863-0/MG, TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Relator JUIZ
EVANDRO REIMÃO DOS REIS (CONV.), DJU/II, de 16/5/2002).
Dessa forma, como o pedido é de condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) tanto por dano
moral como por dano material, e já tendo havido condenação do dano moral pela sentença em
R$ 500,00 (quinhentos reais), e que restou irrecorrível por ambas as partes, impõe-se admitir
como condenação em danos materiais o montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), resultando a condenação, pelos danos material e moral, no valor total de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Recurso provido. Sentença reformada em parte.
Incabível a condenação em Honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para
reformar a sentença em parte, vencida a juiza Lília Botelho Neiva.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0035562-70.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : EDIMILSON ERENITA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00027712 - KELVIA INES RODRIGUES DI OLIVEIRA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SÉRGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).

A mesma linha de entendimento é adotada pela TNU, para quem "a ausência de declaração do
objeto postado não constitui óbice à fixação de indenização, admitida a comprovação por
outras possibilidades de prova em direito admitidas." (PEDILEF 200839007023636, Relatora
Juíza Federal Vanessa Vieira de Mello, DOU 01/6/2012).
No caso dos autos, apesar de regularmente citada, a parte Ré quedou-se inerte, desprezando
a oportunidade de discutir a questão posta em juízo e deixando de apresentar contestação,
razão pela qual ficou alcançada pelos efeitos processuais da veracidade presumida dos fatos,
na forma do artigo 319 do Código de Processo Civil, inclusive no tocante ao conteúdo enviado
e extraviado, e que foi detalhadamente descrito pela Autora tanto em sua reclamação administrativa como em sua inicial em juízo.
Nesse sentido:
"UNIÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - REVELIA -APLICABILIDADE DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Operam-se os efeitos da revelia na ação proposta pela União contra ex-agente estatal
que, citado validamente, não contestou a demanda.
2. Não pode o julgador recusar os efeitos da revelia se ausentes as hipóteses do artigo 320,
do Código de Processo Civil, ou inexistirem razões plausíveis.
3. Apelação e remessa providas. Sentença reformada."
(TRF/1ª Região, AC 95.01.20863-0/MG, TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Relator JUIZ
EVANDRO REIMÃO DOS REIS (CONV.), DJU/II, de 16/5/2002).
Dessa forma, como o pedido é de condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) tanto por dano
moral como por dano material, e já tendo havido condenação do dano moral pela sentença em
R$ 500,00 (quinhentos reais), e que restou irrecorrível por ambas as partes, impõe-se admitir
como condenação em danos materiais o montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), resultando a condenação, pelos danos material e moral, no valor total de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Recurso provido. Sentença reformada em parte.
Incabível a condenação em Honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para
reformar a sentença em parte, vencida a juiza Lília Botelho Neiva.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0069549-34.2011.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : CARLA ADRIANA FERREIRA ARAUJO
ADVOGADO : DF00029584 - HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : EMPRESA PUBLICA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS E CORREIOS
ADVOGADO : DF00037918 - FERNANDO ROBERTO PEREIRA
EMENTA
CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. EXTRAVIO DE
ENCOMENDA. DANO MATERIAL E MORAL. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO AINDA
QUE NÃO SEJA DECLARADO O OBJETO POSTADO. RÉU REVEL. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido de indenização a título de danos materiais e de danos
morais, condenando a ECT a pagar-lhe o valor de R$ 500,00 a titulo de dano moral. Quanto ao
pedido de dano material, fora julgado improcedente.
Alega a recorrente que é contraditória a decisão que reconhece dano moral decorrente do
extravio de bagagem, mas que indefere indenização por dano material por ausência de prova
do prejuízo material. Sustenta, ainda, a necessidade de intimação das partes para a produção
de provas, sendo contraditória a decisão que julga a lide antecipadamente, indeferindo a
indenização por dano material por ausência de prova do prejuízo material.
Voto. A autora-recorrente, CARLA ADRIANA FERREIRA ARAUJO, utilizou-se de serviço postal, Intitulado PAC, prestado pela ECT, no dia 27/10/2011, objetivando a suposta remessa de
uma caixa com roupas contendo, segundo alega: um par de botas de couro, uma bolsa preta
de couro para computador, 3 blusas cacharrel, um vestido de lã marrom escuro, um casaco de
couro marrom escuro, dois cachecóis lã bolinha, uma meia de frio Lupo e uma bolsa de couro
preta com branco da Channel, enviados de Nova Friburgo/RJ para Brasília/DF.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501052
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Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço
constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a
incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente
da Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins, DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Recurso não provido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios a serem pagos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por
cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
EMBARGOS NO PROCESSO Nº 0052115-95.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGADO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMBARGANTE(S) : MARIA LUCIMAR DOS REIS
ADVOGADO : DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PARCELAS ATRASADAS
RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO DO JULGADO. LEI 7.713/88, ARTIGOS 12 E 12-A. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERAÇÃO. NOVOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO
JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
Relatório. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que negou
provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que a condenou a recalcular o valor cobrado
a título de imposto de renda incidente sobre o montante auferido pela parte autora em razão de
decisão judicial proferida, considerando-se a alíquotas vigentes às épocas em que os valores
deveriam ser adimplidos.
Alega a embargante que o acórdão foi omisso no tocante à aplicação dos artigos 12 e 12-A da
Lei 7.713/88, acrescidos pela MP 497/2010, sendo que tal manifestação se mostra imprescindível para fins de prequestionamento e ulterior manejo de Recurso Extraordinário.
Voto. Não havendo no julgado razões a explicitarem o seu afastamento à expressa disposição
em lei e que poderia dar-lhe solução diversa, impõe-se admitir a omissão alegada e a necessidade de sua superação pela via dos embargos de declaração.
E quanto à omissão alegada, cabe considerar que o acórdão embargado adotou o posicionamento do STJ, ao julgar o REsp 1.118.429/SP, no regime dos recursos repetitivos, segundo o qual "o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legitima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. "
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501053
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Por sua vez, o próprio STJ, ao enfrentar Embargos de Declaração em Recurso Especial com
discussão sobre a mesma matéria, opostos pela Fazenda Nacional também sob o fundamento
de omissão quanto ao artigo 12 e 12-A da Lei 7.713/88, como ora alegado, assentou entendimento nestes termos:
"2. Em relação ao ponto do recurso especial em que a Procuradoria da Fazenda Nacional
alega contrariedade ao art. 12 da Lei n. 7.713/88 e impugna o capítulo do acórdão do Tribunal
de origem sob a rubrica "Da incidência mês a mês do imposto de renda", consta da decisão ora
agravada que o mencionado recurso não procede porque a decisão proferida pelo Tribunal de
origem está em consonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por
ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.118.429/SP (Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 14.5.2010), cuja ementa assim enuncia: "O imposto de renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente." 3. Ao dispor sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, o
art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência do imposto de renda, porém nada
diz a respeito das alíquotas aplicáveis a tais rendimentos. Assim, no julgamento do recurso
especial, não ocorreu violação do art. 97 da Constituição da República, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante n. 10/STF. Como já proclamou a Quinta Turma, ao julgar os EDcl
no REsp 622.724/SC (Rel. Min. FelixFischer, REVJMG, vol. 174, p. 385), "não há que se falar
em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário (art. 97 da LexFundamentalis)
se, nem ao menos implicitamente, foi declarada a inconstitucionalidade de qualquer lei".
4. Agravo regimental não provido. O que se depreende dos Embargos, na verdade, é que
exprimem mero inconformismo quanto à solução de mérito do pedido, não se prestando a
presente via recursal, porém, como instrumento processual idôneo para o reexame da causa,
nisso considerando-se que a decisão da controvérsia amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela
Embargante para o esgotamento da solução da lide.
Embargos de declaração rejeitados".(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1332443/PR,
2012/0138520-8, Relator Min. Mauro Campbell, 2ª Turma, julg. 18/12/2012, publ. DJe
08/02/2013).
A posição adotada pelo STJ é suficiente, assim, para sanear a omissão apontada, e cujas
razões ficam fazendo parte integrante do acórdão embargado.
Embargos acolhidos para superar a omissão apontada. Acórdão embargado sem alteração do
julgamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, ACOLHER os embargos de declaração apresentados pela parte autora, para superar a omissão apontada, cujas razões passam a integrar o
acórdão embargado, mas sem alteração quanto à solução do julgamento.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0025779-54.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : RAUL MAIA DA SILVA
ADVOGADO : DF00029547 - ADAMIR DE AMORIM FIEL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL OEI/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização dos Estados Ibero-Americanos (OIE/ONU), condenando a recorrente a restituir os valores pagos indevidamente, observada a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores ao teto de 60 (sessenta) saláriosmínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da correção monetária sob a TAXA
SELIC.
o
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A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados per
manentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação; e) que há a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), em projetos de cooperação
técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naquele Organismo
Internacional, conforme documentação acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente contraprestação e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve ser incluída na categoria de perito de assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99.
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0000971-48.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : CLOVIS SANTOS ROCHA
ADVOGADO : BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.627/93. DECRETO Nº
84.669/80. REQUISITOS LEGAIS FIXADOS POR DECRETO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM QUE COMPLETADO O INTERSTÍCIO, CONTADO DA DATA DE
INGRESSO DO SERVIDOR NO ÓRGÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501054
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Relatório: Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o
pedido dos autores de declarar como marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais a data de ingresso no órgão, observando-se a situação
individual de cada um, bem como para condenar a União a pagar as diferenças decorrentes.
Voto: Rejeitada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, argüida pela União, em
contrarrazões, visto que o pedido formulado pela parte não encontra expressa vedação legal.
Quanto à prescrição, aplica-se ao caso o disposto no Decreto nº 20.910/32. Tratando-se de
trato sucessivo, encontram-se prescritas as parcelas vencidas antes do qüinqüênio que antecede o ajuizamento da ação, devendo ser observada a interrupção da contagem da prescrição em razão do processo 32900-79.2011.4.01.3300, ajuizado pelo Sindicato dos Policiais
Rodoviários Federais no Estado da Bahia.
No mérito, pleiteiam os autores seja declarado como marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais dos integrantes da carreira de Policial
Rodoviário Federal a data de ingresso no órgão, observada a situação individual de cada autor,
servindo esta como parâmetro para os interstícios subseqüentes, com o pagamento das diferenças remuneratórias respectivas.
De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.627/93, até que seja aprovado o regulamento de
promoções a que se refere o art. 24 da Lei nº 8.460/92, a progressão e a promoção dos
servidores públicos civis continuam a reger-se pelos regulamentos em vigor em 31 de agosto
de 1992, observadas as equivalências previstas nos Anexos VII e VIII da mesma lei, com as
alterações constantes dos Anexos II e III a esta lei, para efeito de retribuição.
Não tendo havido a aprovação do regulamento mencionado na Lei nº 8.460/92, conclui-se que
as disposições do Decreto 84.669/80 deveriam, pelo menos em princípio, regular a promoção
e progressão funcional dos policiais rodoviários federais.
O artigo 6º da Lei nº 84.669/80 dispõe que o interstício para a progressão horizontal será de 12
(doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento), e de 18 (dezoito) meses,
para os avaliados com o Conceito 2 (por antiguidade). O artigo 7º, por sua vez, estabelece que,
para efeito da progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.
O § 2º do artigo 10 do Decreto regulamentador estabelece que nos casos de nomeação,
admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou
movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.
Por fim, o artigo 19 reza que os atos de efetivação da progressão funcional observado o
cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho
e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.
Importa registrar que o Decreto nº 84.669/80 não contrariou a lei regulamentada, nem regulamentou matéria sob a reserva legal, já que a lei não estipulou os requisitos e critérios para
a progressão funcional, delegando expressamente ao Poder Executivo competência para regulamentar a matéria.
Entretanto, o regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da
progressão funcional, mas encontra limites no respeito aos direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores.
O Decreto 84669/80, ao impor uma data única para progressão funcional de todos os servidores, sem análise do tempo de serviço de cada um, bem como datas restritas para o início
dos efeitos financeiros, acaba por violar o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento
igual aos desiguais. Em outras palavras, o ato regulamentador confere tratamento único a
indivíduos que se encontram em situações diferentes, quando, na verdade, deveria fixar a
eficácia da progressão funcional com a observância individual de cada servidor.
Se aplicada a interpretação defendida pela União, dependendo da data de ingresso do servidor
no órgão, a Administração estaria autorizada a exigir um tempo de serviço maior ou menor para
que se alcance os avanços nas carreiras. Com efeito, aplicando tal entendimento, pode-se
chegar a uma situação na qual um servidor precise trabalhar quase um ano a mais do que
outro que complete os requisitos em data próxima àquela em que o ato de efetivação da
progressão funcional deve ser publicado, simplesmente pelo fato de ter preenchido os critérios
legais para progressão logo após a data em que a Administração concede a progressão
anterior.
Considerando que os critérios do Decreto 84.669/80 não atendem às situações individualizadas dos servidores que completam os requisitos para progressão em épocas
distintas, tem-se que o referido regulamento não foi recepcionado pela atual ordem
constitucional, na parte em que fixa uma única data para a progressão dos servidores
(art. 10 e art. 19), por ser atentatório ao princípio da isonomia, insculpido no caput do art.
5º da Constituição Federal.
o
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Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0004668-77.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : CANDIDA EMANUELA DE JESUS
ADVOGADO :
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SELIC.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença na qual foi declarada a
inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias,
condenando-a a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados a esse título,
observada a prescrição qüinqüenal.
Voto. Considerando-se a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas
pagas a título de terço constitucional de férias, pois referidas parcelas não se incorporam aos
proventos da aposentadoria do servidor. A tributação somente se justifica sobre parcelas
incorporáveis ao salário do servidor. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AgRgRE
545.317-1/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 14/03/2008 e AgRgRE
389.903/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Eros Grau, DJ de 05/05/2006), do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 764586/DF, STJ, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJ de
24/09/2008) e do TRF/1ª Região (AGA 2007.01.000.009356/AM, 8ª Turma, Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de 18/07/2008 e AMS 2001.34.000.312039, 8ª
Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, DJ de 24/11/2006).

Ademais, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, ao analisar caso semelhante
ao presente (progressão funcional dos Policiais Federais), uniformizou entendimento no se
guinte sentido : "O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições
da progressão funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para
início dos efeitos financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde
que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A
eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada
servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na
carreira Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os
cinco anos ininterruptos de efetivo exercício" (TNU, PEDILEF 05019994820094058500, JUIZ
FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011).
Assim, os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira de Policial Rodoviário Federal
devem retroagir ao momento em que o servidor completou o interstício de 12 meses ou 18
meses de efetivo exercício, contado da data de ingresso no Órgão e, assim, sucessivamente,
até que chegue ao final da carreira.
Recurso da parte autora provido para julgar procedente o pedido inicial, declarando-se como
marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais dos
integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal a data de ingresso do servidor no órgão,
observada a situação individual de cada autor, servindo esta como parâmetro para os interstícios subseqüentes, bem como para condenar a União no pagamento das diferenças
remuneratórias respectivas, observada a prescrição qüinqüenal.
Tratando-se de ação ajuizada após a vigência da Lei nº 11.960/2009, de 29/06/2009, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica
e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de
setembro de 1997, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
por arrastamento do artigo 5º daquela lei, proferida nas ADI's 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido.
Incabível a condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso dos autores para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0068154-07.2011.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ELOI ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00018622 - MARCELO REIS ALVES DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501055
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Na repetição de indébito ou na compensação, com o advento da Lei 9.250/95, a partir de
01/01/96, os juros de mora passaram a ser devidos pela taxa SELIC a partir do recolhimento indevido, conforme entendimento da 1ª Seção do STJ (REsp 1111189/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 25/05/2009 ). A taxa SELIC é composta de taxa de
juros e taxa de correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice
de correção.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Sem condenação da recorrente vencida em honorários advocatícios, por não ter a parte
recorrida constituído advogado nos autos.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0039509-35.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
RECORRIDO(S) : JOEL PAIVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO :
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO SEM
ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.
Relatório.Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que homologou a desistência, após a apresentação de contestação, mas sem sua anuência.
O INSS alega, em síntese, que, segundo o artigo 267, § 4º, do Código de Processo Civil,
depois de decorrido o prazo para a resposta, ou após a apresentação desta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação, motivo pelo qual a sentença deve ser
reformada.
Voto. Nos Juizados Especiais Federais não é necessária a prévia manifestação do Réu para se
acatar pedido de desistência da ação. A regra do artigo 267, § 4º, do CPC, sucumbe à regra
do artigo 51, I, da Lei 9099/95, na medida em que, a mera desídia processual do Autor implica
na extinção do processo, sem mérito, não sendo razoável, assim, exigir que o seu pedido de
desistência seja previamente submetido ao Réu, pois por outro modo seria resguardado ao
Autor atingir os mesmos efeitos da desistência da ação. Demais disso, não logrou o Réu
justificar o eventual prejuízo decorrente da sentença extintiva, providência que se impunha para
o acolhimento da nulidade pugnada, na forma do artigo 13, § 1º, da Lei 9099/95.
Além disso, cabe destacar que "A simples oposição do réu não deve constituir empecilho legal
para o acatamento do pedido de desistência, tendo em vista, no entanto, que a sua discordância deve ser devidamente fundamentada com a exposição de razões suficientemente
plausíveis e juridicamente relevantes para legitimar a recalcitrância da parte demandada. 3.
Sem razão relevante, apenas com a alegação de condicionante de concordância à renúncia do
direito posto em discussão, bem como, não demonstrando o prejuízo advindo com a extinção
do processo sem a resolução do mérito, inviável a discordância apresentada."(TRF 1ª Região,
AC 0051821-72.2013.4.01.9199/ MG, Rel. Des. Fed. Ney Bello, 1ª Turma e-DJF1 p.78 de
15/01/2014).
Assim, impõe-se afastar a alegação de nulidade da sentença que homologou a desistência da
ação sem prévia manifestação da parte contrária.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Incabível a condenação em honorários.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS, para
confirmar a sentença
Brasília, 30 de julho de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501056
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PROCESSO Nº 0016499-59.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : CARMEN ROSELI CALDAS MENEZES
ADVOGADO : DF00028289 - MARCUS PHILIPE ASSIS ARARUNA
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0017131-85.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : VALERIA CRISTINA RIGUEIRA
ADVOGADO : DF00028289 - MARCUS PHILIPE ASSIS ARARUNA
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501057

No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
EMBARGOS NO PROCESSO Nº 0052118-50.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGADO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMBARGANTE(S) : MARIA SOARES DUARTE
ADVOGADO : DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PARCELAS ATRASADAS
RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO DO JULGADO. LEI 7.713/88, ARTIGOS 12 E 12-A. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERAÇÃO. NOVOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO
JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
Relatório. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que negou
provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que a condenou a recalcular o valor cobrado
a título de imposto de renda incidente sobre o montante auferido pela parte autora em razão de
decisão judicial proferida, considerando-se a alíquotas vigentes às épocas em que os valores
deveriam ser adimplidos.
Alega a embargante que o acórdão foi omisso no tocante à aplicação dos artigos 12 e 12-A da
Lei 7.713/88, acrescidos pela MP 497/2010, sendo que tal manifestação se mostra imprescindível para fins de prequestionamento e ulterior manejo de Recurso Extraordinário.
Voto. Não havendo no julgado razões a explicitarem o seu afastamento à expressa disposição
em lei e que poderia dar-lhe solução diversa, impõe-se admitir a omissão alegada e a necessidade de sua superação pela via dos embargos de declaração.
E quanto à omissão alegada, cabe considerar que o acórdão embargado adotou o posicionamento do STJ, ao julgar o REsp 1.118.429/SP, no regime dos recursos repetitivos, segundo o qual "o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legitima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. "
Por sua vez, o próprio STJ, ao enfrentar Embargos de Declaração em Recurso Especial com
discussão sobre a mesma matéria, opostos pela Fazenda Nacional também sob o fundamento
de omissão quanto ao artigo 12 e 12-A da Lei 7.713/88, como ora alegado, assentou entendimento nestes termos:
"2. Em relação ao ponto do recurso especial em que a Procuradoria da Fazenda Nacional
alega contrariedade ao art. 12 da Lei n. 7.713/88 e impugna o capítulo do acórdão do Tribunal
de origem sob a rubrica "Da incidência mês a mês do imposto de renda", consta da decisão ora
agravada que o mencionado recurso não procede porque a decisão proferida pelo Tribunal de
origem está em consonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por
ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.118.429/SP (Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 14.5.2010), cuja ementa assim enuncia: "O imposto de renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente." 3. Ao dispor sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, o
art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência do imposto de renda, porém nada
diz a respeito das alíquotas aplicáveis a tais rendimentos. Assim, no julgamento do recurso
especial, não ocorreu violação do art. 97 da Constituição da República, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante n. 10/STF. Como já proclamou a Quinta Turma, ao julgar os EDcl
no REsp 622.724/SC (Rel. Min. FelixFischer, REVJMG, vol. 174, p. 385), "não há que se falar
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em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário (art. 97 da LexFundamentalis)
se, nem ao menos implicitamente, foi declarada a inconstitucionalidade de qualquer lei".
4. Agravo regimental não provido. O que se depreende dos Embargos, na verdade, é que
exprimem mero inconformismo quanto à solução de mérito do pedido, não se prestando a
presente via recursal, porém, como instrumento processual idôneo para o reexame da causa,
nisso considerando-se que a decisão da controvérsia amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela
Embargante para o esgotamento da solução da lide.
Embargos de declaração rejeitados".(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1332443/PR,
2012/0138520-8, Relator Min. Mauro Campbell, 2ª Turma, julg. 18/12/2012, publ. DJe
08/02/2013).
A posição adotada pelo STJ é suficiente, assim, para sanear a omissão apontada, e cujas
razões ficam fazendo parte integrante do acórdão embargado.
Embargos acolhidos para superar a omissão apontada. Acórdão embargado sem alteração do
julgamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, ACOLHER os embargos de declaração apresentados pela parte autora, para superar a omissão apontada, cujas razões passam a integrar o
acórdão embargado, mas sem alteração quanto à solução do julgamento.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0016401-40.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : SANDRA CYNTHIA GONCALVES DE SOUSA GUIMARAES
ADVOGADO : DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501058

Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0030102-68.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : DANIELA AMERICA SUAREZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00011975 - CELI DEPINE MARIZ DELDUQUE E OUTRO(S)
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
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aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0043689-60.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : KEITE SANTOS PALVAS
ADVOGADO : MG00059045 - CARMIR DA SILVA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501059
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não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço
constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a
incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente
da Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins, DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Recurso improvido. Sentença mantida
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0014273-47.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : JEAN PIERRE PASSOS MEDAETS
ADVOGADO : DF00016687 - LEONARDO SIADE MANZAN E OUTRO(S)
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
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Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0061676-46.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : SONIA MARIA ANTUNES TORQUATO ARAUJO
ADVOGADO :
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PARCELAS ATRASADAS
RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO DO JULGADO. LEI 7.713/88, ARTIGO 12. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERAÇÃO. NOVOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
Relatório. Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela UNIÃO contra o acórdão
que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou procedente o
pedido de recálculo do imposto de renda incidente sobre o montante auferido pela parte autora
em razão de decisão judicial proferida, devendo ser consideradas as alíquotas vigentes às
épocas em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Alega a Embargante a omissão quanto à aplicação do artigo 12 da Lei 7.713/88, que trata
sobre a forma de incidência do imposto de renda sobre a verba acumulada. Sustenta que o
acórdão embargado negou vigência à lei federal sem, contudo, examinar a sua inconstitucionalidade. Defende que o fato gerador do IRPF sobre verbas recebidas acumuladamente
será a percepção efetiva do rendimento. Afirma, por fim, que os presentes Embargos visam a
viabilizar o acesso ao STF mediante a interposição de Recurso Extraordinário.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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Voto. Não havendo no julgado razões a explicitarem o seu afastamento à expressa disposição
em lei e que poderia dar-lhe solução diversa, impõe-se admitir a omissão alegada e a necessidade de sua superação pela via dos embargos de declaração.
E quanto à omissão alegada, cabe considerar que o acórdão embargado adotou o posicionamento do STJ, ao julgar o REsp 1.118.429/SP, no regime dos recursos repetitivos, segundo o qual "o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legitima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. "
Por sua vez, o próprio STJ, ao enfrentar Embargos de Declaração em Recurso Especial com
discussão sobre a mesma matéria, opostos pela Fazenda Nacional também sob o fundamento
de omissão quanto ao artigo 12 da Lei 7.713/88, como ora alegado, assentou entendimento
nestes termos:
"2. Em relação ao ponto do recurso especial em que a Procuradoria da Fazenda Nacional alega
contrariedade ao art. 12 da Lei n. 7.713/88 e impugna o capítulo do acórdão do Tribunal de
origem sob a rubrica "Da incidência mês a mês do imposto de renda", consta da decisão ora
agravada que o mencionado recurso não procede porque a decisão proferida pelo Tribunal de
origem está em consonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por
ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.118.429/SP (Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 14.5.2010), cuja ementa assim enuncia: "O imposto de renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente." 3. Ao dispor sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, o
art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência do imposto de renda, porém nada
diz a respeito das alíquotas aplicáveis a tais rendimentos. Assim, no julgamento do recurso
especial, não ocorreu violação do art. 97 da Constituição da República, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante n. 10/STF. Como já proclamou a Quinta Turma, ao julgar os EDcl
no REsp 622.724/SC (Rel. Min. FelixFischer, REVJMG, vol. 174, p. 385), "não há que se falar
em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário (art. 97 da LexFundamentalis) se,
nem ao menos implicitamente, foi declarada a inconstitucionalidade de qualquer lei".
4. Agravo regimental não provido. O que se depreende dos Embargos, na verdade, é que
exprimem mero inconformismo quanto à solução de mérito do pedido, não se prestando a
presente via recursal, porém, como instrumento processual idôneo para o reexame da causa,
nisso considerando-se que a decisão da controvérsia amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
Embargos de declaração rejeitados".(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1332443/PR,
2012/0138520-8, Relator Min. Mauro Campbell, 2ª Turma, julg. 18/12/2012, publ. DJe
08/02/2013).
A posição adotada pelo STJ é suficiente, assim, para sanear a omissão apontada, e cujas
razões ficam fazendo parte integrante do acórdão embargado.
Embargos acolhidos para superar a omissão apontada. Acórdão embargado sem alteração do
julgamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, ACOLHER os embargos de declaração apresentados pela parte autora, para superar a omissão apontada, cujas razões passam a integrar o
acórdão embargado, mas sem alteração quanto à solução do julgamento.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0030861-32.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : WALDEMAR RAUL KUMMEL FILHO
ADVOGADO : DF00016687 - LEONARDO SIADE MANZAN E OUTRO(S)
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
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PROCESSO Nº 0007166-49.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : EDIL DE SOUSA
ADVOGADO : DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO (ADVOGADO SUSPENSO)
E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Relatório - Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o
processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência do prévio requerimento administrativo (CPC, art. 267, VI) visando à revisão do seu benefício previdenciário.
Voto - Para a configuração do interesse processual é imprescindível que o interessado demonstre ter buscado junto à parte contrária alguma providência tendente ao atendimento do
seu pleito, não se justificando provocar o Judiciário, precipitadamente, para solucionar postulação que nem mesmo se revela inviabilizada na via administrativa. Assim, e conquanto não
se exija o prévio exaurimento da instância administrativa, nem por isso deve esta ficar alheia à
possibilidade de atender à demanda da parte.
Portanto, somente com a negativa do pedido administrativo ou de omissão injustificada na
apreciação do mesmo é que é cabível o ajuizamento da respectiva ação judicial, independentemente do completo esgotamento da via administrativa.
No caso dos autos, a parte autora deixou de juntar aos autos documento comprovando que
tenha postulado na via administrativa a revisão do benefício previdenciário.
O enunciado nº 78 do FONAJEF, segundo o qual "o ajuizamento da ação revisional de benefício da seguridade social que não envolva matéria de fato dispensa o prévio requerimento
administrativo", encontra-se em dissonância, portanto, com o entendimento desta Turma Recursal (Enunciado nº 21), que não autoriza a propositura de ação judicial sem que a parte
comprove a resistência à pretensão deduzida em juízo. Precedentes: Processo 004452016.2010.4.01.3400, Relator Juiz Federal Alexandre Vidigal de Oliveira, julgado em 14/11/2012;
Processo 0001865-29.2010.4.01.3400, Relator Juiz Federal Alexandre Vidigal de Oliveira, julgado em 13/8/2013; Processo 0057554-87.2012.4.01.3400/DF, Relatora Juíza Federal Lilia
Botelho Neiva Brito, julgado em 30/4/2014).
Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008).
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0036341-88.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ANA KEYLLA VALIZE BORGES
ADVOGADO : DF00021203 - MARCOS JOEL DOS SANTOS E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS

Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501061
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente da
Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins,
DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Recurso improvido. Sentença mantida
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0058680-75.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : MARIA DE FATIMA ALVES LIMA BITENCOURT
ADVOGADO : DF00033343 - DIOGO BASTOS POHREN
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501062
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente da
Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins,
DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Recurso improvido. Sentença mantida
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0032128-39.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : JOAO LUIZ DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADO : DF00012817 - IRENI BRAGA
o
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PROCESSO Nº 0021537-18.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : SARAH BARRAL PINEIRO
ADVOGADO : DF00013956 - ISABEL VALESKA PINHEIRO DE LIMA
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL OEI/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização dos Estados Ibero-Americanos (OIE/ONU), condenando a recorrente a restituir os valores pagos indevidamente, observada a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores ao teto de 60 (sessenta) saláriosmínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da correção monetária sob a TAXA
SELIC.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação; e) que há a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), em projetos de cooperação
técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naquele Organismo
Internacional, conforme documentação acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente contraprestação e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve ser incluída na categoria de perito de assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99.
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL - UNESCO/ONU/PNUD. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS
PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO/ONU), condenando a recorrente a restituir os
valores pagos indevidamente, observadas a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores
ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da
correção monetária pela TAXA SELIC.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), em projetos de cooperação técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando
funções específicas naquele Organismo Internacional, conforme documentação acostada aos
autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente remuneração, fazendo jus à isenção
de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª
Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V, 1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula
isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se ao caso a prescrição qüinqüenal, a contar da
data do ajuizamento da ação, conforme reconhecido na sentença recorrida.
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501063
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Além disso, suposta retroação cinge-se apenas aos efeitos financeiros relativos aos servidores
avaliados, sendo que a licitude ou não dessa previsão legal em relação aos servidores ativos
não é objeto deste processo.
Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas
após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados ou já
preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da aludida
Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua fruição
foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à paridade.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da FUNASA.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0030079-25.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : RICARDO CODA
ADVOGADO : DF00035465 - SAULO COSTA MAGALHAES
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0032289-49.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FNS
ADVOGADO : - MARIA JOSE MARINHO ROCHA
RECORRIDO(S) : ANA MARIA CELESTE DA SILVA
ADVOGADO : DF00038675 - GUSTAVO FONSECA DUTRA E OUTRO(S)
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR INATIVO. GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDENCIA, DA SAÚDE E DO
TRABALHO (GDPST). LEI 11.355/2006. PONTUAÇÃO DIFERENCIADA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
41/2003. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Recurso interposto pela FUNASA contra sentença que julgou procedente o pedido
inicial para garantir à parte autora o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de
Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST) e da Gratificação de Desempenho da
Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), nos moldes pagos aos servidores
da ativa, respeitada a prescrição qüinqüenal e limitada, esta última gratificação, ao mês de
junho de 2011.
Alega a recorrente que a sentença não limitou pagamento paritário da gratificação até a
efetivação do primeiro ciclo de avaliação, desconsiderando que, com a regulamentação e
conseqüentes avaliações, perde a gratificação o caráter genérico. Sustenta que o primeiro ciclo
de avaliação de desempenho individual e institucional para o pagamento da gratificação denominada GDPST, que excepcionalmente compreendeu o período de 15 de janeiro a 15 de
abril de 2011, foi devidamente efetivado, com o processamento em maio/2011 e efeitos financeiros a contar da publicação da Portaria nº 1.743/2010, tendo a Administração atendido
aos requisitos legais para o pagamento da dita gratificação. Ressalta que o pagamento da
GDPST aos inativos e pensionistas deve ser feito até o limite da realização da avaliação dos
servidores ativos, ou seja, o cálculo deve ser limitado até dezembro de 2010 quando os efeitos
financeiros do 1° ciclo de avaliação de desempenho passaram a surtir efeito, conforme art. 7º,
I, da Portaria n° 1.743, de 10/12/2010, da FUNASA.
No tocante à Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho
(GDASST), a Ré não recorreu.
Voto. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral atinente ao tema, bem
como decidiu que: "É compatível com a Constituição a extensão, aos servidores públicos
inativos, dos critérios de cálculo da GDPST estabelecidos para os servidores públicos em
atividade".(RE 631880 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011,
DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114 )
No mesmo sentido já se manifestou o TRF/1ª Região, segundo o qual: "A Gratificação
de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST foi instituída pela Lei n.º 11.355/2006, com redação dada pela Lei 11.784/2008, em substituição
à GDASST, a partir de 1º de março de 2008, no patamar de 80 pontos aos servidores
ativos, percebidos tão-somente pela atividade exercida, razão pela qual os aposentados
e pensionistas fazem jus a esta gratificação em igual porcentagem" (AC 000209535.2009.4.01.3100/AP, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, PRIMEIRA
TURMA, e-DJF1 p.397 de 22/06/2012)
O início do ciclo de avaliação para implementação da gratificação não afasta o direito da parte
autora ao percebimento da gratificação como se de caráter geral fosse, pois não houve a
comprovação do efetivo processamento dos resultados dos servidores que foram avaliados.
Desse modo, até o efetivo processamento dos resultados da primeira avaliação individual e
institucional, a GDPST deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a
80 PONTOS, não tendo a Portaria 1743, bem como outras diversas Portarias publicadas pelos
Ministérios, o condão de impedir o pagamento desse percentual aos inativos, pois esses atos
apenas regulamentaram os critérios e procedimentos a serem observados para a realização
das avaliações de desempenho individual e institucional, mas não realizaram a avaliação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501064
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Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0022972-27.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : RYAN ACHILLES DE THUIN
ADVOGADO : DF00010760 - PAULO CESAR FARIAS VIEIRA E OUTRO(S)
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a "inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD e UNESCO/ONU," condenando
a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", determinando o abatimento
de "possíveis valores já ressarcidos pela restituição do IR, "limitando os valores devidos ao
teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento", "respeitando-se a prescrição
qüinqüenal".
A recorrente alega, em síntese, que o Autor não se enquadra na categoria de servidor/funcionário de Organismo Internacional; não era, ao tempo da prestação do serviço, residente no
exterior; e, não constava da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal".
Também pleiteia o reconhecimento da prescrição das parcelas pagas "antes do qüinqüênio
anterior ao ajuizamento da presente ação, com fulcro no art. 168, I, do Código de Processo
Civil", debate-se pela dedução das quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual, e requer,
ao final, o provimento do recurso.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços como consultor no Programa das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, e a
Cultura - UNESCO e posteriormente no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele deEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501065

finidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de Técnico Especialista, prestou serviços de assistência técnica
especializada à UNESCO e ao PNUD, de quem recebia a correspondente contraprestação,
fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V, 1, "b" do Decreto
n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do RIR/94, reproduzida
no art. 22, II, do RIR/99.
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da Lista dos Empregados
Permanentes, entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário e prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite penalizá-los por um ato de informação que dele não depende.
No que se refere ao prazo prescricional das parcelas sujeitas à repetição do indébito e quanto
às deduções de valores já ressarcidos, constato a ausência de interesse recursal do recorrente,
tendo em vista o reconhecimento na sentença de tais limites e direitos.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios pela recorrente vencida, fixados em 10% sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da UNIÃO.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0010969-40.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : NELSON DAFICO RAMOS FILHO
ADVOGADO : DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL - UNESCO/ONU/PNUD. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS
PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO/ONU), condenando a recorrente a restituir os
valores pagos indevidamente, observadas a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores
ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da
correção monetária pela TAXA SELIC.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), em projetos de cooperação técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando
funções específicas naquele Organismo Internacional, conforme documentação acostada aos
autos.
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O sistema da previdência social, nos casos de benefícios por incapacidade, objetiva prover
recursos ao segurado que não tem condições de auferir renda para seu próprio sustento, por
encontrar-se impossibilitado de trabalhar por motivo de enfermidade. Se mesmo com incapacidade laboral reconhecida o segurado se põe a trabalhar, auferindo remuneração pelo seu
trabalho, resta incompatibilizado o recebimento do benefício previdenciário durante o período
remunerado, sob pena de ruptura da lógica do sistema.
Não se aplica ao caso concreto o entendimento que emerge da Súmula 72, da TNU ("É
possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve
exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz
para as atividades habituais na época em que trabalhou"), pois não logrou o Autor comprovar que tenha exercido atividade remunerada em profissão diversa da que lhe é habitual.
Provimento do recurso. Sentença reformada em parte.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
Brasília, 30 de julho de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0052324-64.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
ADVOGADO : DF00014162 - MAURICIO COELHO MADUREIRA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente da
Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins,
DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.

Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente remuneração, fazendo jus à isenção
de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª
Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V, 1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula
isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se ao caso a prescrição qüinqüenal, a contar da
data do ajuizamento da ação, conforme reconhecido na sentença recorrida.
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0040167-59.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRIDO(S) : SANDRO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO : DF00010951 - MARCIA HELENA DE SA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. ATIVIDADE LABORAL EM
PERÍODO POSTERIOR À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB. RENDA DE TRABALHO
COM RENDA DE BENEFÍCIO. RECEBIMENTO CONCOMITANTE. SÚMULA 72/TNU. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar a Autarquia a restabelecer o benefício de auxíliodoença em favor da parte autora desde a data da cessação do último benefício recebido, em
21/06/2011.
O recorrente alega, em síntese, que após a cessação do benefício de auxílio-doença a parte
autora voltou a exercer atividade laborativa com cadastro no CNIS. Requer a reforma da
sentença para que a data de início do benefício (DIB) seja alterada para a data posterior à
última remuneração recebida pelo autor, qual seja 01/10/2013, realizando o abatimento das
parcelas já pagas a título de auxílio-doença.
Voto. A sentença assegurou ao Autor o restabelecimento do beneficio de auxílio-doença a
partir da data que foi cessado o beneficio, em 21/06/2011. Em período posterior àquela data foi
comprovado que o Autor manteve vínculo empregatício com a empresa PROSEGUR BRASIL
S/A, de 06/2012 até 09/2013.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501066
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Recurso improvido. Sentença mantida
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0060075-05.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : CARLA AUGUSTA LOBO BENINI GODINHO
ADVOGADO : DF00013558 - JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO E
OUTRO(S)
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501067

Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0019657-88.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : SOFIA MENDES MARINHO
ADVOGADO : DF00013946 - SONIA MARA MENDES MARINHO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
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A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica espe cializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0053459-77.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : MILTON FERNANDES MOURA
ADVOGADO : DF00039169 - GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO :
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. TRABALHADOR VINCULADO AO RGPS. NÃO-INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SELIC. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu o
pedido de declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
Alega o autor o caráter indenizatório do terço de férias e a não obrigatoriedade do recolhimento
da contribuição previdenciária sobre esta verba, devendo-se aplicar aos empregados vinculados ao RGPS o mesmo entendimento utilizado para os servidores públicos.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, encontram-se atingidas pela prescrição as parcelas
anteriores ao qüinqüênio que antecede o ajuizamento da ação.
No mérito, no tocante aos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça já se posicionaram no sentido de ser indevida a incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de terço constitucional de férias, pois referidas
parcelas não se incorporam aos proventos da aposentadoria do servidor. A tributação somente
se justifica sobre parcelas incorporáveis ao salário do servidor. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal (AgRgRE 545.317-1/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ
14/03/2008 e AgRgRE 389.903/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Eros Grau, DJ de 05/05/2006),
do Superior Tribunal de Justiça (REsp 764586/DF, STJ, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, DJ de 24/09/2008) e do TRF/1ª Região (AGA 2007.01.000.009356/AM, 8ª
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501068

Turma, Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de 18/07/2008 e AMS
2001.34.000.312039, 8ª Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, DJ
de 24/11/2006).
Também quanto aos empregados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
o STJ entendeu como indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. EMPRESA PRIVADA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. EMPREGADOS CELETISTAS.
- Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no
sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias também de empregados
celetistas contratados por empresas privadas. Precedentes.
Agravo regimental improvido.
(STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 957719/SC,
Primeira Seção, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJe 16/11/2010)
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, bem como condenar a ré a
restituir à parte autora, respeitada a prescrição qüinqüenal, os valores indevidamente recolhidos a esse título, corrigidos monetariamente desde o recolhimento indevido, exclusivamente
pela taxa SELIC (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95).
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0023255-84.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : CARLOS EDUARDO PANARELLO
ADVOGADO : DF00029145 - GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL OEI/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização dos Estados Ibero-Americanos (OIE/ONU), condenando a recorrente a restituir os valores pagos indevidamente, observada a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores ao teto de 60 (sessenta) saláriosmínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da correção monetária sob a TAXA
SELIC.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação; e) que há a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), em projetos de cooperação
técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naquele Organismo
Internacional, conforme documentação acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
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refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente contraprestação e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve ser incluída na categoria de perito de assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99.
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0044910-78.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ANTONIO JOSE DE MELO
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003, e reconheceu a ilegitimidade passiva "ad causam" da FUNASA.
Voto. De início, é importante salientar que não houve recurso da parte autora no tocante
à exclusão da FUNASA, por ilegitimidade passiva, razão pela qual o recurso será
julgado apenas em relação à Ré União.
Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não há
que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no qüinqüênio
imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501069
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Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes". (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
o
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Remanescendo no pólo passivo da demanda o Distrito Federal, cabe declinar da competência
para a Justiça do Distrito Federal, por traduzir a hipótese questão atinente à competência
absoluta, na forma do artigo 113, § 2º, do CPC.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, apenas para se determinar a
remessa dos autos à Justiça do Distrito Federal.
Sem Honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
parte autora, tão-somente para DECLINAR DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA
DO DISTRITO FEDERAL.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0043387-31.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : CELIA BEZERRA VIANA RIBEIRO
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO COM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO DA UNIÃO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o
pedido, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária e do imposto de renda
incidente sobres os valores recebidos a título de juros de mora, condenando-a a restituir os
valores recolhidos.
Alega a União: a) a prescrição qüinqüenal; b) que os juros de mora integram-se aos proventos,
salários e rendimentos para formar o montante da base de cálculo do imposto de renda. No
tocante à incidência do PSS sobre os juros de mora, não houve recurso.
Voto. Quanto à prescrição, ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição
qüinqüenal.
No mérito, cabe à União instituir imposto sobre a "renda" de qualquer natureza, consoante
artigo 153, III, da Constituição Federal. A Lei 4506/64 previu, por seu artigo 16, parágrafo único
que "Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora
e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste
artigo". Passados quase 50 (cinqüenta) anos da edição da referida lei, não se tem notícia do
reconhecimento de qualquer vício quanto à sua validade, e nem de sua revogação, mesmo na
vigência da atual Lei 12.973, de 13/5/2014, que alterou a legislação do Imposto de Renda. E,
não obstante a evidenciada feição indenizatória dos juros de mora, tal natureza não desvirtua
a possibilidade da incidência do Imposto de Renda, dada sua mais ampla abrangência o todo
acréscimo patrimonial, salvo as específicas hipóteses de afastamento de incidência definidos
pela própria lei. (Juiz Alexandre Vidigal, processo 0037651-32.2013.4.01.3400, julgado em
11/6/2014)
Recurso da União provido. Sentença reformada, para julgar improcedente a restituição do valor
recolhido a título de imposto de renda sobre os juros de mora.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0046375-25.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JUVANDIRA TOLOSA DE BRITO
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA

No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Sentença reformada, em parte. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual concedido
pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição
qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte
autora, para reformar a sentença em parte, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0005811-04.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ADRIANA AUGUSTO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO : DF00013398 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO E OUTRO(S)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVA A CRÉDITOS JÁ RECOLHIDOS. POLICIAL CIVIL DO
DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DECLINAÇAO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Relatório - Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o
processo sem julgamento de mérito, em vista da incompetência do Juízo para processar e
julgar a demanda. Os Autores integram os quadros de policiais civis do Distrito Federal.
Alegam os recorrentes a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.
Pedem, entretanto, caso seja reconhecida a ilegitimidade da União para figurar no pólo passivo
da demanda, a "remessa dos autos à Justiça Comum do Distrito Federal".
Argumentam, ainda, que a extinção do processo sem julgamento de mérito, e, conseqüentemente, a não remessa dos autos ao juiz competente, coloca em risco o seu direito, em face
da provável incidência da prescrição qüinqüenal sobre parcelas sujeitas à provável repetição.
Voto - Embora seja reservada à União a incumbência de organizar e manter a Polícia Militar,
Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, consoante art. 21, XIV, da
Constituição Federal, o vínculo jurídico-funcional dos membros dessas corporações é firmado
diretamente com o Distrito Federal, unidade federativa que, como tal, detém personalidade
jurídica, patrimônio próprio, além de autonomia administrativa e legislativa.
A Constituição da República de 1988 prevê a competência da União para organizar e manter
os serviços referentes à segurança pública - polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros do Distrito Federal (art. 21, XIV, CF/1988), o que se refere a caráter eminentemente administrativo. Essa competência não interfere na atividade e nas atribuições próprias de cada
instituição. O § 1º do art. 149 da Constituição dispõe que as receitas do Distrito Federal
destinadas à Seguridade Social constarão do seu orçamento e não integram o orçamento da União.
Não há interesse da União nas ações em que se discute a constitucionalidade da incidência da
contribuição social sobre o terço constitucional de férias pago aos policiais civis do Distrito
Federal, o que afasta a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.
Precedente jurisprudencial desta Turma Recursal.
Ilegitimidade passiva "ad causam" da União.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501070
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Ressalte-se que, nos termos do artigo 5º do referido Decreto, incumbe aos órgãos ou entidades
a que pertença o servidor o custeio do auxílio-alimentação, devendo os recursos necessários
ao seu pagamento ser incluídos na sua proposta orçamentária anual.
Demais disso, o artigo 37, XIII, da Constituição Federal, veda expressamente a equiparação de
espécies remuneratórias no serviço público, tendo cada Poder a autonomia e competência para
fixar a remuneração de seu pessoal.
Assim, "em se tratando de regras para a fixação e majoração das parcelas pagas a título de
auxílio-alimentação a servidor público federal do Poder Executivo a competência é desse
Poder, consoante previsão do art. 22 da Lei nº 8.460/92, não cabendo a Poder Judiciário
modificar os parâmetros em detrimento da conveniência da Administração Pública" (TNU,
PEDILEF 200435007206943, Relator Juiz José Godinho Filho, data da decisão 19/10/2004).
Aplicação do Enunciado da Súmula 339 do STF, segundo o qual "não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento
de isonomia."
Acrescente-se, por fim, que, não obstante ter o STF reconhecido a existência de repercussão
geral na questão da equiparação do auxílio-alimentação dos servidores públicos, suscitada no
RE 710293, ainda não se pronunciou sobre o mérito da matéria, impondo-se, portanto, a
aplicação da Súmula 339, ao caso, conforme entendeu a e. Corte, no RE-AgR 670974, de
Relatoria da Ministra Carmen Lucia, DJe de 10/10/2012.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0055153-81.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : PAULO ROBERTO LEMOS DANTAS
ADVOGADO : DF00006107 - LUISA ISAURA MARTINS
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-05-

EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO COM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO DA UNIÃO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o
pedido, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária e do imposto de renda
incidente sobres os valores recebidos a título de juros de mora, condenando-a a restituir os
valores recolhidos.
Alega a União: a) a prescrição qüinqüenal; b) que os juros de mora integram-se aos proventos,
salários e rendimentos para formar o montante da base de cálculo do imposto de renda. No
tocante à incidência do PSS sobre os juros de mora, não houve recurso.
Voto. Quanto à prescrição, ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição
qüinqüenal.
No mérito, cabe à União instituir imposto sobre a "renda" de qualquer natureza, consoante
artigo 153, III, da Constituição Federal. A Lei 4506/64 previu, por seu artigo 16, parágrafo único
que "Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora
e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste
artigo". Passados quase 50 (cinqüenta) anos da edição da referida lei, não se tem notícia do
reconhecimento de qualquer vício quanto à sua validade, e nem de sua revogação, mesmo na
vigência da atual Lei 12.973, de 13/5/2014, que alterou a legislação do Imposto de Renda. E,
não obstante a evidenciada feição indenizatória dos juros de mora, tal natureza não desvirtua
a possibilidade da incidência do Imposto de Renda, dada sua mais ampla abrangência o todo
acréscimo patrimonial, salvo as específicas hipóteses de afastamento de incidência definidos
pela própria lei. (Juiz Alexandre Vidigal, processo 0037651-32.2013.4.01.3400, julgado em
11/6/2014)
Recurso da União provido. Sentença reformada, para julgar improcedente a restituição do valor
recolhido a título de imposto de renda sobre os juros de mora.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0050777-52.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
RECORRIDO(S) : OCIREMA AMARAL RODRIGUES
ADVOGADO : DF00009703 - EURIPEDES ALMEIDA COSTA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR. SERVIDOR DO
EXECUTIVO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 8460/1992 E DECRETO Nº 3887/2001. SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL. LEGITIMIDADE FUNAI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
Relatório. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu
pedido de pagamento do auxílio-alimentação no mesmo valor percebido pelos servidores do
Tribunal de Contas da União.
Voto. A FUNAI é parte legítima para figurar no presente feito, por ser responsável pela folha de
pagamento de seus servidores. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva "ad
causam" argüida pela Ré em suas contrarrazões.
No mérito, dispõe o artigo 22 da Lei 8.460/92, com a redação dada pela Lei 9.527/97, que: "o
Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado,
aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional."
Diz, ainda, o artigo 3º do Decreto 3.887/01, que regulamento aquela lei, que: "Ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão caberá fixar o valor mensal do auxílio-alimentação, observadas as diferenças de custo por unidade da federação."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501071
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2009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente da
Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins,
DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Quanto ao reconhecimento do direito à isenção do Imposto de renda sobre verba prevista em
acordo coletivo a título de "Gratificação de Férias", na qual, inclusive, se inclui o terço constitucional de férias, aplica-se o mesmo raciocínio acima lançado, de modo que o acréscimo
percebido, que tem natureza remuneratória e que se incorpora ao patrimônio do contratado,
também sofre a incidência do Imposto de renda.
Recurso não provido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0054581-28.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ROMEU MALUHY JUNIOR
ADVOGADO : DF00006107 - LUISA ISAURA MARTINS
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501072
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Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente da
Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins,
DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Quanto ao reconhecimento do direito à isenção do Imposto de renda sobre verba prevista em
acordo coletivo a título de "Gratificação de Férias", na qual, inclusive, se inclui o terço constitucional de férias, aplica-se o mesmo raciocínio acima lançado, de modo que o acréscimo
percebido, que tem natureza remuneratória e que se incorpora ao patrimônio do contratado,
também sofre a incidência do Imposto de renda.
Recurso não provido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0051540-53.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : WILSON FRANCA RIBEIRO
ADVOGADO : PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço
constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a
incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente
da Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins, DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Recurso não provido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0051530-09.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : LUIS HENRIQUE SEREJO
ADVOGADO : PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço
constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501073
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incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente
da Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins, DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Recurso improvido. Sentença mantida
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0070863-44.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : LUIS SANTOS SOUZA
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003, e reconheceu a ilegitimidade passiva "ad causam" da FUNASA.
Voto. De início, é importante salientar que não houve recurso da parte autora no tocante
à exclusão da FUNASA, por ilegitimidade passiva, razão pela qual o recurso será
julgado apenas em relação à Ré União.
Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não há
que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
o
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A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes". (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501074

Sentença reformada, em parte. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual concedido
pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição
qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte
autora, para reformar a sentença em parte, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0022749-11.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA
ADVOGADO : DF00011341 - JOSE RODRIGUES
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO :
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO
ORAL IMPOSSIBILITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGADO. NOVO
JULGAMENTO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA. ENFERMIDADE TOTALMENTE INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
SENTENÇA CONFIRMADA.
RELATÓRIO. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora invocando a
nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, além
de omissão e contradição do julgado quanto ao enfrentamento da incapacidade da Autora.
Com relação à nulidade do julgado, alega a Embargante que no dia previsto para o julgamento
fora informada pelo Diretor de Secretaria quanto à retirada do processo da pauta para conversão em diligência, sendo que, a partir desta informação, o advogado deixou de comparecer
à sessão julgamento, onde pretendia fazer sustentação oral. O processo, porém, acabou por
ser julgado naquela sessão, configurando, segundo alega, a violação ao devido processo legal.
Afirma que a certidão acostada aos autos, emitida pelo Diretor da Turma Recursal, confirma o
ora alegado.
VOTO.
NULIDADE DO JULGADO. Há nos autos certidão da Secretaria do juízo noticiando ter havido
informação equivocada, no momento da sessão de julgamento, quanto à retirada do processo
de pauta, ao tempo em que, em realidade, restou por ser julgado.
O processo deve sempre observar a realização de atos induvidosos de modo a transmitir às
partes segurança e confiabilidade à sua prática e seus efeitos, sendo inadmissível que possam
levar a parte a ser surpreendida, ainda mais quando causam-lhe manifesto prejuízo.
A informação equivocada de retirada do processo de pauta, conseqüentemente esvaziou qualquer intento da defesa em manifestar-se perante o colegiado, por sustentação oral, medida
processual assecuratória da ampla defesa da parte. Assim, havendo motivo a frustrar aquele
legítimo instrumento de defesa, referida causa impeditiva deve ser afastada, com a declaração
de nulidade dos atos processuais a partir do momento em que configurado o prejuízo processual irreparável, o que, no caso concreto, configura-se com a própria sessão de julgamento,
e que se impõe anular, com base nos artigos 248 e 249, do CPC.
NOVO JULGAMENTO.
O benefício previdenciário de auxílio doença é devido em razão de incapacidade temporária,
enquanto permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades habituais,
consoante disposto no art. 59 da Lei nº. 8.213/91.
O laudo pericial em juízo, de 12/12/2012, foi produzido por médico especialista em oftalmologia, dele constando: "Avaliação médica pericial realizada com base na documentação
recente trazida no dia da perícia, entrevista e detalhada análise de documentação médica
juntada aos autos virtuais.... CONCLUI-SE:Paciente com histórico de alta miopia. Em acompanhamento de longa data , em hospitais da rede pública. Apresenta hoje visão subnormal em
olho esquerdo,de caráter irreversível; e visão dentro dos padrões de normalidade, com
correção em olho direito. Apresenta vasta documentação de acompanhamento, de onde
pode se inferir que houve sucesso no tratamento, estando ainda em acompanhamento. Atualmente não apresenta incapacidade laborativa". Do mesmo laudo extrai-se também ser a Autora
portadora de incapacidade parcial permanente e multiprofissional. Assim, embora possa
resultar do laudo aparente contradição, esta, na realidade, não se confirma, na medida em que,
do próprio laudo resta suficientemente elucidado que a Autora possui enfermidade que a
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incapacita parcialmente para diversas atividades profissionais, o que significa dizer, por sua
vez, que está habilitada para outras atividades laborais.
O fato de o Perito Judicial não ter avançado em outros aspectos e maiores detalhes quanto à
incompatibilidade da enfermidade parcialmente incapacitante da Autora e sua habilitação profissional, nem por isso implica em se admitir a alegação da parte autora no sentido de a
incapacidade reconhecida ser suficiente para a concessão do benefício, pois nem mesmo a
Autora se desincumbiu em demonstrar, pormenorizadamente, em que consiste a sua impossibilidade de trabalho frente a outras inúmeras atividades profissionais que oferece o mercado de trabalho, seja com vínculo empregatício ou com atividade profissional autônoma.
Para a configuração da incapacidade é imprescindível que a doença não observe qualquer
melhora mesmo com o uso de medicamentos, tratamentos ou intervenções, como o uso de
aparelhos/equipamentos/instrumentos passíveis de limitar os efeitos da enfermidade. O acentuado grau de comprometimento da visão da Autora, mas que comporta ser superado com o
uso de óculos, e mesmo quando haja a perda da outra visão, não enseja o convencimento de
que o segurado não possa dedicar-se a atividade laboral.
Os nomes ou as descrições dadas às lesões e/ou enfermidades, como no caso dos autos onde
se relata "vários buracos retinianos periféricos", e por mais que possam impressionar, não
dizem ou não podem dizer nada para o leigo, e nem podem servir de base para o enfrentamento do pedido de benefício previdenciário por incapacidade, pois este deve ater-se à
análise técnica, e que se encontra absolutamente fora dos parâmetros da avaliação de quem
não possui específica habilitação em ciências médicas, e nem a tanto sendo suficiente o
conhecimento comum e a experiência do cotidiano.
A alegação de que no curso da presente fase recursal ocorreu o agravamento da doença
incapacitante ou mesmo o surgimento de outras enfermidades não autoriza que tais e novos
elementos devam ser considerados por ocasião do presente julgamento, sob pena de patente
confusão processual, e nisso considerando-se toda uma fase de debates que se exigiria
oportunizar a ambas as partes, além da flagrante supressão de instância que se observaria e
a alcançar até mesmo matéria de fato. Além disso, novos elementos aduzidos pela parte
quanto à evolução da enfermidade já detectada ou ao aparecimento de outras, é tema que
deva ser levado ao conhecimento do INSS, em sede administrativa, de modo a se viabilizar, na
referida instância, a análise dos novos fatos retratados pelo segurado e que, inclusive, podem
encontrar solução favorável à concessão do benefício pretendido, e sem a necessidade de
provocação da via judicial.
Isso considerado, ante a ausência de comprovação da incapacidade da parte autora para o
exercício de qualquer atividade laboral, mesmo que por readaptação profissional, não há como
conceder-lhe o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
Recurso improvido. Sentença confirmada.
A parte autora, recorrente vencida, honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da
causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou
a concessão da justiça gratuita, prescrevendo há dívida cinco anos após a sentença final, nos
termos do art. 12 da Lei 1.060/50
Acórdão proferido nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, ACOLHER os Embargos de Declaração apresentados pela parte autora, para ANULAR o acórdão desta Turma Recursal, proferido em
27/3/2014, e, em novo julgamento, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0060929-62.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : EDSON DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO COM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO DA UNIÃO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501075

Relatório. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o
pedido, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária e do imposto de renda
incidente sobres os valores recebidos a título de juros de mora, condenando-a a restituir os
valores recolhidos.
Alega a União: a) a prescrição qüinqüenal; b) que os juros de mora integram-se aos proventos,
salários e rendimentos para formar o montante da base de cálculo do imposto de renda. No
tocante à incidência do PSS sobre os juros de mora, não houve recurso.
Voto. Quanto à prescrição, ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição
qüinqüenal.
No mérito, cabe à União instituir imposto sobre a "renda" de qualquer natureza, consoante
artigo 153, III, da Constituição Federal. A Lei 4506/64 previu, por seu artigo 16, parágrafo único
que "Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora
e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste
artigo". Passados quase 50 (cinqüenta) anos da edição da referida lei, não se tem notícia do
reconhecimento de qualquer vício quanto à sua validade, e nem de sua revogação, mesmo na
vigência da atual Lei 12.973, de 13/5/2014, que alterou a legislação do Imposto de Renda. E,
não obstante a evidenciada feição indenizatória dos juros de mora, tal natureza não desvirtua
a possibilidade da incidência do Imposto de Renda, dada sua mais ampla abrangência o todo
acréscimo patrimonial, salvo as específicas hipóteses de afastamento de incidência definidos
pela própria lei. (Juiz Alexandre Vidigal, processo 0037651-32.2013.4.01.3400, julgado em
11/6/2014)
Recurso da União provido. Sentença reformada, para julgar improcedente a restituição do valor
recolhido a título de imposto de renda sobre os juros de mora.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0031209-50.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : CAMILA SANTOS TOLOSA BIANCHI
ADVOGADO : DF00034786 - ALEXANDRE MELO SOARES
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL - UNESCO/ONU/PNUD. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS
PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO/ONU), condenando-a a restituir os valores pagos
indevidamente, observadas a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores ao teto de 60
(sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da correção monetária pela TAXA SELIC.
A recorrente manifestou-se pela ausência de interesse recursal quanto à incidência do IR sobre
as verbas recebidas do PNUD/ONU, poré reafirmou seu interesse pela compensação, em
liquidação de sentença, das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda e também pela observância do prazo prescricional qüinqüenal do indébito.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), em projetos de cooperação técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando
funções específicas naquele Organismo Internacional, conforme documentação acostada aos
autos.
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Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, fazendo jus à isenção de
Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª
Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V, 1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula
isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99.
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da Lista dos Empregados
Permanentes, entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário e prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite penalizá-los por um ato de informação que dele não depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se ao caso a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, conforme reconhecido na sentença recorrida.
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0077638-75.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : SELENE MARIA DE OLIVEIRA FACANHA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS JÁ PAGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Relatório - Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a
condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo
exercício de função, conforme reconhecido pela Administração.
Alega a União: a) a prescrição do fundo de direito ou a prescrição bienal; b) que a MP 2.225/01
não repristinou o direito à incorporação dos quintos, mas tão-somente transformou em VPNI as
parcelas de décimos já integradas à remuneração dos servidores; c) que o MS 25.763 impetrado no STF fez suspender a incorporação de quintos referentes ao período de 9/4/1998 a
4/9/2001; d) no caso de procedência do pedido, que seja aplicado o disposto no artigo 1º-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; e) a incidência do imposto de renda
e da contribuição previdenciária sobre as verbas reclamadas; f) a necessidade de compensação de eventual condenação com as parcelas já pagas administrativamente.
Voto - Quanto à prescrição, rejeita-se a alegação de prescrição bienal, prevista no Código
Civil, já que a lei geral não pode revogar a lei especial que trata da prescrição contra a
Fazenda Pública, qual seja o Decreto nº 20.910/32.

Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente remuneração, fazendo jus à isenção
de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª
Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V, 1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula
isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
No que se refere ao prazo prescricional das parcelas sujeitas à repetição do indébito e quanto
às deduções de valores já ressarcidos, constato a ausência de interesse recursal do recorrente,
tendo em vista o reconhecimento na sentença de tais limites e direitos.
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0052731-36.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : NASHIRA CAMPOS VIEIRA
ADVOGADO : DF00031536 - RICARDO O REILLY CABRAL POSADA
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL ONU/OEA/OPAS. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS
PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à OPAS - Organização Pan-Americana da
Saúde, organismo internacional de saúde pública vinculado a Organização das Nações Unidas (ONU), condenando-a a restituir a quantia indevidamente recolhida, observada a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data
do ajuizamento da ação, a incidência da correção monetária pela TAXA SELIC e a compensação dos valores já ressarcidos pela restituição do Imposto de Renda.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização das Nações Unidas - ONU, como consultor, em projetos de
cooperação técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naquele
Organismo Internacional, conforme documentação acostada aos autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501076
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PROCESSO Nº 0076472-08.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : SERGIO ROBERTO LADEIRA CARVALHO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS JÁ PAGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Relatório - Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a
condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo
exercício de função, conforme reconhecido pela Administração.
Alega a União: a) a prescrição do fundo de direito ou a prescrição bienal; b) que a MP 2.225/01
não repristinou o direito à incorporação dos quintos, mas tão-somente transformou em VPNI as
parcelas de décimos já integradas à remuneração dos servidores; c) que o MS 25.763 impetrado no STF fez suspender a incorporação de quintos referentes ao período de 9/4/1998 a
4/9/2001; d) no caso de procedência do pedido, que seja aplicado o disposto no artigo 1º-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; e) a incidência do imposto de renda
e da contribuição previdenciária sobre as verbas reclamadas; f) a necessidade de compensação de eventual condenação com as parcelas já pagas administrativamente.
Voto - Quanto à prescrição, rejeita-se a alegação de prescrição bienal, prevista no Código
Civil, já que a lei geral não pode revogar a lei especial que trata da prescrição contra a
Fazenda Pública, qual seja o Decreto nº 20.910/32.
Demais disso, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração
Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do Decreto nº
20.910/32, segundo o qual "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
No mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito à
incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
Ainda que assim não fosse, os efeitos da liminar concedida no MS 25.845 atingem apenas os
servidores do quadro do Tribunal de Contas da União.
"Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa, consoante Lei 8429/92, art. 11,
II". (TR/DF, Relator Juiz Alexandre Vidigal, processo 0022252-94.2012.4.01.3400, julgado em
23/5/2013).
Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
E em se tratando de crédito alimentar, a correção monetária deverá observar sua incidência
desde o momento em que se tornou devida e até o efetivo e integral pagamento, e os juros de
mora desde a citação, no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a redação
dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), nisso considerando-se a data do ajuizamento da ação
posteriormente à data da vigência da referida lei. Ressalva-se, contudo, os efeitos da de-

Demais disso, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração
Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do Decreto nº
20.910/32, segundo o qual "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
No mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito à
incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
Ainda que assim não fosse, os efeitos da liminar concedida no MS 25.845 atingem apenas os
servidores do quadro do Tribunal de Contas da União.
"Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa, consoante Lei 8429/92, art. 11,
II". (TR/DF, Relator Juiz Alexandre Vidigal, processo 0022252-94.2012.4.01.3400, julgado em
23/5/2013).
Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
E em se tratando de crédito alimentar, a correção monetária deverá observar sua incidência
desde o momento em que se tornou devida e até o efetivo e integral pagamento, e os juros de
mora desde a citação, no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a redação
dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), nisso considerando-se a data do ajuizamento da ação
posteriormente à data da vigência da referida lei. Ressalva-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º daquela lei, proferida nas ADI's
4357 e 4425. Ausência de interesse recursal neste ponto, tendo em vista que o Manual
de Cálculos da Justiça segue tal orientação.
Quanto à não incidência do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária sobre os
valores devidos, não houve pedido e nem decisão a respeito, não cabendo essa instância
recursal avançar no tema sob pena de flagrante inovação dos limites da lide. Sobre isso, cabe
reconhecer a manifesta falta de interesse recursal.
As parcelas já pagas administrativamente deverão ser compensadas, a fim de se evitar o
enriquecimento ilícito da parte autora, e sem prejuízo de que eventual alteração no valor
reconhecido administrativamente em desfavor do servidor possa ensejar o desconto em seus
contracheques ou ser deduzido do crédito declarado. Recurso provido neste ponto.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
UNIÃO, para reformar a sentença apenas em parte.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501077
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A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente contraprestação e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve ser incluída na categoria de perito de assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99.
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0047785-21.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : BRUNA EMANUELLE ALVARENGA FANIS
ADVOGADO : DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre

claração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º daquela lei, proferida nas ADI's
4357 e 4425. Ausência de interesse recursal neste ponto, tendo em vista que o Manual
de Cálculos da Justiça segue tal orientação.
Quanto à não incidência do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária sobre os
valores devidos, não houve pedido e nem decisão a respeito, não cabendo essa instância
recursal avançar no tema sob pena de flagrante inovação dos limites da lide. Sobre isso, cabe
reconhecer a manifesta falta de interesse recursal.
As parcelas já pagas administrativamente deverão ser compensadas, a fim de se evitar o
enriquecimento ilícito da parte autora, e sem prejuízo de que eventual alteração no valor
reconhecido administrativamente em desfavor do servidor possa ensejar o desconto em seus
contracheques ou ser deduzido do crédito declarado. Recurso provido neste ponto.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
UNIÃO, para reformar a sentença apenas em parte.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0022239-95.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : DAIANA NASCIMENTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00029145 - GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL OEI/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização dos Estados Ibero-Americanos (OIE/ONU), condenando a recorrente a restituir os valores pagos indevidamente, observada a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores ao teto de 60 (sessenta) saláriosmínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da correção monetária sob a TAXA
SELIC.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação; e) que há a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), em projetos de cooperação
técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naquele Organismo
Internacional, conforme documentação acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501078
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Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0065940-72.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : RAFAEL TAVEIRA COSTA
ADVOGADO : DF00014222 - BERNARDO PEREIRA PERDIGAO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501079

Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0068348-36.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : MARIA DE LOURDES DE ARAUJO BASTOS
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO COM ATRASO. PRINCIPAL E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em ação que se postula a exclusão
dos juros moratórios da base de cálculo do imposto de renda, bem como a restituição da
contribuição previdenciária cobrada quando do recebimento dos créditos decorrentes de decisão judicial que reconheceu a progressão tardia e a aplicação dos efeitos da primeira avaliação da GDPGPE.
Voto. A parte autora postulou exclusão dos juros moratórios da base de cálculo do imposto de
renda e da contribuição previdenciária cobrada quando do recebimento dos créditos decorrentes de decisão judicial que reconheceu a progressão tardia e a aplicação dos efeitos da
primeira avaliação da GDPGPE. Requereu, alternativamente, a exclusão dos juros moratórios
da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Não há que se falar em valores prescritos, tendo em vista que o recolhimento do IR e do PSS
impugnados deu-se em 2012 e a presente ação foi ajuizada em 2013, não alcançada, portanto,
pelo qüinqüênio prescricional.
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No mérito, cabe à União instituir imposto sobre a "renda" de qualquer natureza, consoante
artigo 153, III, da Constituição Federal. A Lei 4506/64 previu, por seu artigo 16, parágrafo único
que "Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora
e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste
artigo". Passados quase 50 (cinqüenta) anos da edição da referida lei, não se tem notícia do
reconhecimento de qualquer vício quanto à sua validade, e nem de sua revogação, mesmo na
vigência da atual Lei 12.973, de 13/5/2014, que alterou a legislação do Imposto de Renda. E,
não obstante a evidenciada feição indenizatória dos juros de mora, tal natureza não desvirtua
a possibilidade da incidência do Imposto de Renda, dada sua mais ampla abrangência o todo
acréscimo patrimonial, salvo as específicas hipóteses de afastamento de incidência definidos
pela própria lei.
A regra geral para se admitir ou não a incidência de contribuição previdenciária é o fato de a
remuneração sobre a qual incide integrar ou não os proventos da aposentadoria, consoante
posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo
que referida tributação somente se justifica sobre parcelas incorporáveis ao salário do servidor.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AgRgRE 545.317-1/DF, 2ª Turma, Relator Ministro
Gilmar Mendes, DJ 14/03/2008 e AgRgRE 389.903/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Eros Grau,
DJ de 05/05/2006), do Superior Tribunal de Justiça (REsp 764586/DF, STJ, 2ª Turma, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, DJ de 24/09/2008) e do TRF/1ª Região (AGA
2007.01.000.009356/AM, 8ª Turma, Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de 18/07/2008 e AMS 2001.34.000.312039, 8ª Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, DJ de 24/11/2006).
No caso concreto, sendo da própria gênese da GDPGPE o seu pagamento ao servidor aposentado, carecem de validade os argumentos que buscam afastar sua exigência.
Quanto à alegação de a contribuição previdenciária sobre o montante do crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgada não ter sido objeto da sentença, sua incidência independe de prévia disposição do julgado para autorizá-la. A obrigação tributária é de natureza
legal, somente sendo passível seu afastamento por decisão judicial explícita quanto à inexigibilidade do crédito tributário, e em demanda que tenha tido objeto específico a respeito, o
que não é o caso dos autos, pelo que é impossível cogitar-se em violação à coisa julgada. E
quanto à incidência da referida contribuição, eventuais desatendimentos às formalidades que
devam observar para operar-se o correspondente desconto, em nada deslegitimam sua exigência.
No que tange à contribuição previdenciária sobre os juros de mora, "Não incide a contribuição
para o Plano de Seguridade do Servidor Público -PSS - sobre os juros de mora pagos em
execução de sentença judicial, ainda que esta abranja diferenças de natureza exclusivamente
salarial. Matéria julgada sob o regime do art. 543-C do CPC no julgamento do Recurso Especial
1.239.203/PR (Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 01/02/2013)." (STJ, AGRESP 1257579,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe de 13/6/2013). Recurso provido neste
ponto.
Recurso provido, em parte. Sentença reformada em parte.
Incabível a condenação em honorários de advogado (Lei 9099/95, art, 55).
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para reformar a sentença em parte.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0002080-63.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : ANTONIO JOAO DOS SANTOS
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PARCELAS ATRASADAS
RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO DO JULGADO. LEI 7.713/88, ARTIGOS 12 E 12-A. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERAÇÃO. NOVOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO
JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501080

Relatório. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que negou
provimento ao seu recurso, condenando-a a restituir à parte autora os valores de IRPF recolhidos a maior nos anos em que houve pagamento de diferenças remuneratórias relativas às
gratificações de desempenho funcional em uma única competência.
Alega a embargante que o acórdão foi omisso no tocante à aplicação dos artigos 12 e 12-A da
Lei 7.713/88, acrescidos pela MP 497/2010, sendo que tal manifestação se mostra imprescindível para fins de prequestionamento e ulterior manejo de Recurso Extraordinário.
Voto. Não havendo no julgado razões a explicitarem o seu afastamento à expressa disposição
em lei e que poderia dar-lhe solução diversa, impõe-se admitir a omissão alegada e a necessidade de sua superação pela via dos embargos de declaração.
E quanto à omissão alegada, cabe considerar que o acórdão embargado adotou o posicionamento do STJ, ao julgar o REsp 1.118.429/SP, no regime dos recursos repetitivos, segundo o qual "o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legitima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. "
Por sua vez, o próprio STJ, ao enfrentar Embargos de Declaração em Recurso Especial com
discussão sobre a mesma matéria, opostos pela Fazenda Nacional também sob o fundamento
de omissão quanto ao artigo 12 da Lei 7.713/88, como ora alegado, assentou entendimento
nestes termos:
"2. Em relação ao ponto do recurso especial em que a Procuradoria da Fazenda Nacional
alega contrariedade ao art. 12 da Lei n. 7.713/88 e impugna o capítulo do acórdão do Tribunal
de origem sob a rubrica "Da incidência mês a mês do imposto de renda", consta da decisão ora
agravada que o mencionado recurso não procede porque a decisão proferida pelo Tribunal de
origem está em consonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por
ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.118.429/SP (Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 14.5.2010), cuja ementa assim enuncia: "O imposto de renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente." 3. Ao dispor sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, o
art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência do imposto de renda, porém nada
diz a respeito das alíquotas aplicáveis a tais rendimentos. Assim, no julgamento do recurso
especial, não ocorreu violação do art. 97 da Constituição da República, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante n. 10/STF. Como já proclamou a Quinta Turma, ao julgar os EDcl
no REsp 622.724/SC (Rel. Min. FelixFischer, REVJMG, vol. 174, p. 385), "não há que se falar
em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário (art. 97 da LexFundamentalis)
se, nem ao menos implicitamente, foi declarada a inconstitucionalidade de qualquer lei".
4. Agravo regimental não provido. O que se depreende dos Embargos, na verdade, é que
exprimem mero inconformismo quanto à solução de mérito do pedido, não se prestando a
presente via recursal, porém, como instrumento processual idôneo para o reexame da causa,
nisso considerando-se que a decisão da controvérsia amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela
Embargante para o esgotamento da solução da lide.
Embargos de declaração rejeitados".(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1332443/PR,
2012/0138520-8, Relator Min. Mauro Campbell, 2ª Turma, julg. 18/12/2012, publ. DJe
08/02/2013).
A posição adotada pelo STJ é suficiente, assim, para sanear a omissão apontada, e cujas
razões ficam fazendo parte integrante do acórdão embargado.
Embargos acolhidos para superar a omissão apontada. Acórdão embargado sem alteração do
julgamento.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, ACOLHER os embargos de declaração apresentados pela parte autora, para superar a omissão apontada, cujas razões passam a integrar o
acórdão embargado, mas sem alteração quanto à solução do julgamento.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0057999-71.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : VERIDSON DE MACEDO RODRIGUES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
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EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS JÁ PAGAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O MONTANTE DEVIDO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
Relatório - Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a
condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo
exercício de função, conforme reconhecido pela Administração.
Alega a União: a) a inépcia da inicial, pois não anexou cálculo demonstrando a origem do valor
atribuído à causa; b) a necessidade de limitação da condenação ao teto de 60 salários
mínimos; c) a ausência de interesse processual; c) o não-pagamento do passivo dada a
impossibilidade orçamentária; d) a prescrição do fundo de direito ou a prescrição bienal; e) a
incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre as verbas reclamadas; f)
a necessidade de compensação de eventual condenação com as parcelas já pagas administrativamente
Voto - Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista que, ao contrário do que
alega a Ré, a parte autora apresentou cálculo demonstrando a origem do valor atribuído à
causa, conforme fls. 5/6 e certidão de fl. 8 dos documentos da inicial.
Quanto à necessidade de limitação do valor da execução a 60 salários mínimos, ressalte-se
que tal limitação deve ser observada apenas na data do ajuizamento da ação, podendo tal
valor ser ultrapassado, quando da execução, em decorrência de correção monetária e de juros
de mora.
No tocante à prescrição, rejeita-se a alegação de prescrição bienal, prevista no Código Civil, já
que a lei geral não pode revogar a lei especial que trata da prescrição contra a Fazenda
Pública, qual seja o Decreto nº 20.910/32.
Demais disso, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração
Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do Decreto nº
20.910/32, segundo o qual "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
No mérito, cabe esclarecer que o objeto da lide não é o reconhecimento do direito à
incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
"Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa, consoante Lei 8429/92, art. 11,
II". (TR/DF, Relator Juiz Alexandre Vidigal, processo 0022252-94.2012.4.01.3400, julgado em
23/5/2013).
Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento da
dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
A compensação de valores, a se evitar pagamento em duplicidade, já foi assegurada na
sentença, pelo que não há interesse recursal, no ponto.
Quanto à não incidência do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária sobre os
valores devidos, não houve pedido e nem decisão a respeito, não cabendo essa instância
recursal avançar no tema sob pena de flagrante inovação dos limites da lide. Sobre isso, cabe
reconhecer a manifesta falta de interesse recursal.
Improvimento do recurso. Sentença confirmada.
Condenação da União em honorários de advogado, fixados em 10% sobre o montante da
condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da UNIÃO.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501081
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PROCESSO Nº 0070598-42.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : JERONIMA DE SOUZA DAMASCENO
ADVOGADO : DF00034786 - ALEXANDRE MELO SOARES E OUTRO(S)
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL - UNESCO/ONU/PNUD. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS
PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO/ONU), condenando a recorrente a restituir os
valores pagos indevidamente, observadas a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores
ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da
correção monetária pela TAXA SELIC.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), em projetos de cooperação técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando
funções específicas naquele Organismo Internacional, conforme documentação acostada aos
autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente remuneração, fazendo jus à isenção
de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª
Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V, 1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula
isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se ao caso a prescrição qüinqüenal, a contar da
data do ajuizamento da ação, conforme reconhecido na sentença recorrida.
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0054612-48.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : CLEUZO CORDEIRO MACHADO
ADVOGADO : PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço
constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a
incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente
da Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins, DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Recurso improvido. Sentença mantida
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501082
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PROCESSO Nº 0053300-71.2012.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : MURILLO PONTES MARINHO
ADVOGADO : DF00019569 - RICARDO DAVID RIBEIRO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL OEI/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização dos Estados Ibero-Americanos (OIE/ONU), condenando a recorrente a restituir os valores pagos indevidamente, observada a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores ao teto de 60 (sessenta) saláriosmínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da correção monetária sob a TAXA
SELIC.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação; e) que há a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), em projetos de cooperação
técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naquele Organismo
Internacional, conforme documentação acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente contraprestação e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve ser incluída na categoria de perito de assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99.
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0050476-08.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ANTONIO DE DEUS LIMA BORRALHO
ADVOGADO : PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço
constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a
incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente
da Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins, DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Recurso improvido. Sentença mantida
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501083
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0081038-97.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : SERGIO DA CUNHA PINTO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS JÁ PAGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Relatório - Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a
condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo
exercício de função, conforme reconhecido pela Administração.
Alega a União: a) a prescrição do fundo de direito ou a prescrição bienal; b) que a MP 2.225/01
não repristinou o direito à incorporação dos quintos, mas tão-somente transformou em VPNI as
parcelas de décimos já integradas à remuneração dos servidores; c) que o MS 25.763 impetrado no STF fez suspender a incorporação de quintos referentes ao período de 9/4/1998 a
4/9/2001; d) no caso de procedência do pedido, que seja aplicado o disposto no artigo 1º-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; e) a incidência do imposto de renda
e da contribuição previdenciária sobre as verbas reclamadas; f) a necessidade de compensação de eventual condenação com as parcelas já pagas administrativamente
Voto - Quanto à prescrição, rejeita-se a alegação de prescrição bienal, prevista no Código
Civil, já que a lei geral não pode revogar a lei especial que trata da prescrição contra a
Fazenda Pública, qual seja o Decreto nº 20.910/32.
Demais disso, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração
Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do Decreto nº
20.910/32, segundo o qual "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
No mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito à
incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
Ainda que assim não fosse, os efeitos da liminar concedida no MS 25.845 atingem apenas os
servidores do quadro do Tribunal de Contas da União.
"Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa, consoante Lei 8429/92, art. 11,
II". (TR/DF, Relator Juiz Alexandre Vidigal, processo 0022252-94.2012.4.01.3400, julgado em
23/5/2013).
Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
o
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Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada à UNESCO, de quem recebia a correspondente contraprestação e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve ser incluída na categoria de perito de assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99.
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar
da data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores
já restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator

E em se tratando de crédito alimentar, a correção monetária deverá observar sua incidência
desde o momento em que se tornou devida e até o efetivo e integral pagamento, e os juros de
mora desde a citação, no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a redação
dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), nisso considerando-se a data do ajuizamento da ação
posteriormente à data da vigência da referida lei. Ressalva-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º daquela lei, proferida nas ADI's
4357 e 4425. Recurso provido neste ponto.
Quanto à não incidência do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária sobre os
valores devidos, não houve pedido e nem decisão a respeito, não cabendo essa instância
recursal avançar no tema sob pena de flagrante inovação dos limites da lide. Sobre isso, cabe
reconhecer a manifesta falta de interesse recursal.
Ausência de interesse recursal no tocante à compensação das parcelas já pagas administrativamente, por já ter sido determinada na sentença recorrida.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
UNIÃO, para reformar a sentença, em parte.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0000810-38.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : VICTOR LUIZ SOARES VITORINO PRATES
ADVOGADO : DF00005687 - GILBERTO PRATES E OUTRO(S)
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL OEI/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços técnicos prestados à Organização dos Estados Ibero-Americanos (OIE/ONU), condenando a recorrente a restituir os valores pagos indevidamente, observada a prescrição qüinqüenal, a limitação dos valores ao teto de 60 (sessenta) saláriosmínimos na data do ajuizamento da ação e a incidência da correção monetária sob a TAXA
SELIC.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação; e) que há a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviço para a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), em projetos de cooperação
técnica, mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naquele Organismo
Internacional, conforme documentação acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501084

PROCESSO Nº 0015672-77.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ANESIA DE MATOS GERTRUDE
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Rejeitada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, argüida pela União, em
contrarrazões, visto que o pedido formulado pela parte não encontra expressa vedação legal.
Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não há
que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no qüinqüênio
imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
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No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para
efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao requisito do prequestionamento,
irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei tido por violado, por isso que
suficiente a discussão e apreciação da matéria (TRF1 6ª Turma, EDAG 2006.01.00.0066143/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de 15.12.2008)".
Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0019974-86.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : MARIA ZENY FERREIRA
ADVOGADO : DF00034786 - ALEXANDRE MELO SOARES
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL - IICA/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a não incidência do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pela parte autora a título de prestação de serviços de consultoria técnica para o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), condenando a recorrente na
restituição da "quantia indevidamente recolhida", atualizada pela Taxa SELIC.
A recorrente alega, em síntese, que: a) o autor não se enquadra na categoria dos funcionários
de Organismos Internacionais que gozam da isenção do Imposto de Renda; b) não residia no
exterior ao tempo da prestação do serviço; c) não constou da Lista de "empregados permanentes informada à Receita Federal"; d) deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal para
parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA/ONU),
mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naquele Organismo Internacional, conforme documentação acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).

Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501085
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Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
Por essas razões, a parte autora, que prestou serviços de assistência técnica especializada ao
IICA, de quem recebia a correspondente contraprestação, faz jus à isenção de Imposto de
Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do
Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V, 1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva disposta
no inciso II do art. 23, do RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99.
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao debate sobre prazo prescricional das parcelas repetíveis, constato a
ausência de interesse recursal da recorrente, tendo em vista que, conforme constatado na
sentença os valores pleiteados se encontram dentro do qüinqüênio que antecedem o ajuizamento da ação.
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0067459-82.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : MARIA CANDIDA MOTTA DE ASSIS
ADVOGADO : DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501086

aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0010583-73.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : RENATA VIEIRA
ADVOGADO : DF00036069 - PABLO ROBERTO CABRAL
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre o
adicional de férias gozadas.
Voto. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a Lei Complementar nº 118/2005, "embora tenha se auto
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido". Dessa forma, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da referida Lei Complementar,
"considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.".
Quanto às ações ajuizadas antes daquela data, permanece o prazo de 10 anos, contados do
fato gerador, conforme a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII e 168, I, do CTN.
(RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Ata de Julgamento nº 21,
de 04/08/2011, DJ-e nº 158, divulgado em 17/08/2011, grifamos).
Ajuizada a presente ação após 09/06/2005, aplica-se a prescrição qüinqüenal.
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No mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de
13/10/2008 e EREsp 512848/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 20/04/2009). Mencionadas verbas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
CTN.
Não se aplica ao presente caso o fundamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal de que
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (cf. AI 710361 AgR,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJ-e 084 de 08-052009), pois, na linha daquele julgado, em se tratando de imposto de renda, pouco importa se
a verba vai ou não ser incorporada à aposentadoria dos servidores, mas sim se tem natureza
remuneratória ou indenizatória. E quanto a isso, não restam dúvidas de que o terço constitucional de férias gozadas tem natureza remuneratória, justificando-se, assim, a incidência do imposto de renda sobre tal verba. Nesse sentido foi o entendimento recente da
Segunda Turma do STJ, no AgRg no AREsp 408040/MS, Relator Ministro Humberto Martins,
DJe DE 20/11/2013.
É certo que existem julgados em dissintonia com o entendimento acima, entretanto, esta Turma
Recursal ainda se mantém firme ao entendimento ora exposto, até mesmo por não haver
julgamento em sentido contrário pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos ou mesmo
decisão colegiada do STF com repercussão geral conhecida.
Recurso não provido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios a serem pagos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por
cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0068209-84.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : CLESIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO : DF00040568 - JEAN CLAUDIO DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao
patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501087
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Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
o
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No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0063059-25.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : ROSEVANYA FORTUNATO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO : DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501088

Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0071848-13.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ANTONIO DEVALDO ALVES BATISTA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR. SERVIDOR DO
EXECUTIVO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 8460/1992 E DECRETO Nº 3887/2001. SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Relatório. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu
pedido de pagamento do auxílio-alimentação no mesmo valor percebido pelos servidores do
Tribunal de Contas da União.
Voto. Afastada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, argüida pela União, em
contrarrazões, visto que o pedido formulado pela parte não encontra expressa vedação legal.
Ausência de interesse recursal no tocante à prescrição qüinqüenal, tendo em vista que o
pedido da parte autora se limita aos valores referentes aos cinco anos que antecedem o
ajuizamento da ação.
No mérito, dispõe o artigo 22 da Lei 8.460/92, com a redação dada pela Lei 9.527/97, que: "o
Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado,
aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional."
Diz, ainda, o artigo 3º do Decreto 3.887/01, que regulamento aquela lei, que: "Ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão caberá fixar o valor mensal do auxílio-alimentação, observadas as diferenças de custo por unidade da federação."
Ressalte-se que, nos termos do artigo 5º do referido Decreto, incumbe aos órgãos ou entidades
a que pertença o servidor o custeio do auxílio-alimentação, devendo os recursos necessários
ao seu pagamento ser incluídos na sua proposta orçamentária anual.
Demais disso, o artigo 37, XIII, da Constituição Federal, veda expressamente a equiparação de
espécies remuneratórias no serviço público, tendo cada Poder a autonomia e competência para
fixar a remuneração de seu pessoal.
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Assim, "em se tratando de regras para a fixação e majoração das parcelas pagas a título de
auxílio-alimentação a servidor público federal do Poder Executivo a competência é desse
Poder, consoante previsão do art. 22 da Lei nº 8.460/92, não cabendo a Poder Judiciário
modificar os parâmetros em detrimento da conveniência da Administração Pública" (TNU,
PEDILEF 200435007206943, Relator Juiz José Godinho Filho, data da decisão 19/10/2004).
Aplicação do Enunciado da Súmula 339 do STF, segundo o qual "não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento
de isonomia."
Acrescente-se, por fim, que, não obstante ter o STF reconhecido a existência de repercussão
geral na questão da equiparação do auxílio-alimentação dos servidores públicos, suscitada no
RE 710293, ainda não se pronunciou sobre o mérito da matéria, impondo-se, portanto, a
aplicação da Súmula 339, ao caso, conforme entendeu a e. Corte, no RE-AgR 670974, de
Relatoria da Ministra Carmen Lucia, DJe de 10/10/2012.
Em razão do acima exposto, fica prejudicado o pedido de declaração de inconstitucionalidade
das Portarias editadas pelo MPOG, que fixam valores devidos a título de auxílio-alimentação.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0048144-68.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : EDNA DA ROCHA LOPES
ADVOGADO : DF00018650 - THAISA FELIX DE OLIVEIRA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR. SERVIDOR DO
EXECUTIVO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 8460/1992 E DECRETO Nº 3887/2001. SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Relatório. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu
pedido de pagamento do auxílio-alimentação no mesmo valor percebido pelos servidores do
Tribunal de Contas da União.
Voto. De início, ao contrário do que alega a parte autora, não se afigura indevida a aplicação,
no caso, da regra inserta no art. 285-A do CPC, que dispensa a citação da parte ré.
No mérito, dispõe o artigo 22 da Lei 8.460/92, com a redação dada pela Lei 9.527/97, que: "o
Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado,
aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional."
Diz, ainda, o artigo 3º do Decreto 3.887/01, que regulamento aquela lei, que: "Ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão caberá fixar o valor mensal do auxílio-alimentação, observadas as diferenças de custo por unidade da federação."
Ressalte-se que, nos termos do artigo 5º do referido Decreto, incumbe aos órgãos ou entidades
a que pertença o servidor o custeio do auxílio-alimentação, devendo os recursos necessários
ao seu pagamento ser incluídos na sua proposta orçamentária anual.
Demais disso, o artigo 37, XIII, da Constituição Federal, veda expressamente a equiparação de
espécies remuneratórias no serviço público, tendo cada Poder a autonomia e competência para
fixar a remuneração de seu pessoal.
Assim, "em se tratando de regras para a fixação e majoração das parcelas pagas a título de
auxílio-alimentação a servidor público federal do Poder Executivo a competência é desse
Poder, consoante previsão do art. 22 da Lei nº 8.460/92, não cabendo a Poder Judiciário
modificar os parâmetros em detrimento da conveniência da Administração Pública" (TNU,
PEDILEF 200435007206943, Relator Juiz José Godinho Filho, data da decisão 19/10/2004).
Aplicação do Enunciado da Súmula 339 do STF, segundo o qual "não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento
de isonomia."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501089

Não obstante ter o STF reconhecido a existência de repercussão geral na questão da equiparação do auxílio-alimentação dos servidores públicos, suscitada no RE 710293, ainda não se
pronunciou sobre o mérito da matéria, impondo-se, portanto, a aplicação da Súmula 339, ao
caso, conforme entendeu a e. Corte, no RE-AgR 670974, de Relatoria da Ministra Carmen
Lucia, DJe de 10/10/2012.
Acrescente-se, por fim, "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes
quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos."
Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de
14/08/2000.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0021161-95.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : EMILIA MOREIRA PEREIRA
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao
patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
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A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501090

Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0026533-25.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00036353 - DOUGLAS MAGNO DE ALMEIDA OLIVEIRA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. FORMULAÇÃO OBJETIVA E EXPLÍCITA. SENTENÇA. ENFRENTAMENTO NOS LIMITES DA POSTULAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA CONFIRMADA.
Relatório - Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
reajuste de 13,23%.
Em seu recurso, a parte autora requer a anulação da sentença, ao argumento do que se
pretende a incorporação da VPNI e da VPI aos seus proventos e não a majoração.
Voto - O pedido formulado na inicial limitou-se ao reconhecimento do direito ao reajuste
decorrente da aplicação da Lei 10.689/03. Quanto à VPNI por incorporação dos "quintos" a
partir da edição da MP 2225-45/01, convertida no artigo 62-A, da Lei 8112/90, até há no bojo
da inicial manifestação a respeito, mas nenhum pedido correspondente se extrai sobre o
assunto.
Sobre isso, tem-se:
A postulação da parte deve ser explícita e objetiva, não cabendo ao julgador supor o pedido
demandado. No caso concreto, atendo-se a sentença, precisamente, à delimitação do pedido
contido na inicial, não cabe acolher-se a alegação de sua nulidade. Aliás, do que se depreende
do pedido formulado, a postulação foi efetivamente da concessão do reajuste da remuneração
com base na Lei 10.689/03, atinente ao que se convencionou identificar como reajuste de
13,23%, sendo que a sentença, neste ponto, enfrentou especificamente referido pedido.
Isso considerado e posto que o recurso limita-se a pugnar pela nulidade da sentença, e
não havendo causa a justificar tal acolhimento, impõe-se reconhecer o improvimento do
recurso.
Recurso improvido. Sentença confirmada.
Condeno o Autor a pagar honorários de advogado que fixo em 10% sobre o valor da causa (art.
55 da Lei 9.099/95), observada sua condição de beneficiário da assistência judicial gratuita.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0030739-82.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ALTINA CARVALHO BARRETO
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
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que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0033773-65.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ADOMILDE FERNANDES PRAXEDES
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao
patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao
patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501091
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No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0033779-72.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ANA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao
patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.

No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501092
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A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501093

Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0018631-21.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : CARLOS ANTONIO BACELAR COSTA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR. SERVIDOR DO
EXECUTIVO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 8460/1992 E DECRETO Nº 3887/2001. SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Relatório. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu
pedido de pagamento do auxílio-alimentação no mesmo valor percebido pelos servidores do
Tribunal de Contas da União.
Voto. Afastada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, argüida pela União, em
contrarrazões, visto que o pedido formulado pela parte não encontra expressa vedação legal.
No mérito, dispõe o artigo 22 da Lei 8.460/92, com a redação dada pela Lei 9.527/97, que: "o
Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado,
aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional."
Diz, ainda, o artigo 3º do Decreto 3.887/01, que regulamento aquela lei, que: "Ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão caberá fixar o valor mensal do auxílio-alimentação, observadas as diferenças de custo por unidade da federação."
Ressalte-se que, nos termos do artigo 5º do referido Decreto, incumbe aos órgãos ou entidades
a que pertença o servidor o custeio do auxílio-alimentação, devendo os recursos necessários
ao seu pagamento ser incluídos na sua proposta orçamentária anual.
Demais disso, o artigo 37, XIII, da Constituição Federal, veda expressamente a equiparação de
espécies remuneratórias no serviço público, tendo cada Poder a autonomia e competência para
fixar a remuneração de seu pessoal.
Assim, "em se tratando de regras para a fixação e majoração das parcelas pagas a título de
auxílio-alimentação a servidor público federal do Poder Executivo a competência é desse
Poder, consoante previsão do art. 22 da Lei nº 8.460/92, não cabendo a Poder Judiciário
modificar os parâmetros em detrimento da conveniência da Administração Pública" (TNU,
PEDILEF 200435007206943, Relator Juiz José Godinho Filho, data da decisão 19/10/2004).
Aplicação do Enunciado da Súmula 339 do STF, segundo o qual "não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento
de isonomia."
Acrescente-se, por fim, que, não obstante ter o STF reconhecido a existência de repercussão
geral na questão da equiparação do auxílio-alimentação dos servidores públicos, suscitada no
RE 710293, ainda não se pronunciou sobre o mérito da matéria, impondo-se, portanto, a
aplicação da Súmula 339, ao caso, conforme entendeu a e. Corte, no RE-AgR 670974, de
Relatoria da Ministra Carmen Lucia, DJe de 10/10/2012.
Em razão do acima exposto, fica prejudicado o pedido de declaração de inconstitucionalidade
das Portarias editadas pelo MPOG, que fixam valores devidos a título de auxílio-alimentação.
Recurso improvido. Sentença mantida.
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Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0021709-23.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : MARYWALDE BAHIA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao
patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501094
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Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0071215-02.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : CARLA MARCIA VIANA DAVID
ADVOGADO : DF00033680 - LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SELIC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença na qual foi declarada a
inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias,
condenando-a a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados a esse título,
observada a prescrição qüinqüenal e a incidência da Taxa SELIC para a correção dos valores
a serem repetidos.
Voto. Consoante posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de
terço constitucional de férias, pois referidas parcelas não se incorporam aos proventos da
aposentadoria do servidor. A tributação somente se justifica sobre parcelas incorporáveis ao
salário do servidor. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AgRgRE 545.317-1/DF, 2ª
Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 14/03/2008 e AgRgRE 389.903/DF, 1ª Turma,
Relator Ministro Eros Grau, DJ de 05/05/2006), do Superior Tribunal de Justiça (REsp
764586/DF, STJ, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJ de 24/09/2008) e do
TRF/1ª Região (AGA 2007.01.000.009356/AM, 8ª Turma, Relatora Desembargadora Federal
Maria do Carmo Cardoso, DJ de 18/07/2008 e AMS 2001.34.000.312039, 8ª Turma, Relator
Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, DJ de 24/11/2006).
Na repetição de indébito ou na compensação, com o advento da Lei 9.250/95, a partir de
01/01/96, os juros de mora passaram a ser devidos pela taxa SELIC a partir do recolhimento
indevido, conforme entendimento da 1ª Seção do STJ. A taxa SELIC é composta de taxa de
juros e taxa de correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice
de correção. (STJ, AgRg no REsp 1251355/PR, 2011/0096875-0, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, julg. 24/04/2014, publ DJe 08/05/2014)
Recurso improvido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios, pela recorrente vencida, fixados em 10% do valor da condenação
(Lei 9099/95, art. 55).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0009832-23.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : REGINA CELY LUCCHESI SCANO
ADVOGADO : DF00014222 - BERNARDO PEREIRA PERDIGAO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL PNUD/ONU. CONSULTOR. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501095

Relatório.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
sentença que declarou a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU/UNESCO/UNODC/OMS,
condenando a recorrente na devolução da "quantia indevidamente recolhida", observada a
prescrição qüinqüenal e limitando os valores devidos ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
na data do ajuizamento.
A recorrente alega, em síntese, que o autor não se enquadra nas categorias dos funcionários
do Organismo Internacional que gozam da isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser servidor efetivo e sim técnico contratado. Além disso, o pleito encontra óbice intransponível, pois a parte autora, à época em que
prestava seus serviços, não era domiciliada no exterior. Sustenta, ainda, a necessidade de
compensação das quantias já restituídas quando da Declaração de Ajuste Anual de imposto de
renda.
Voto. No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida, a parte autora prestou
serviços no âmbito da ONU - Organização das Nações Unidas - e em Organismo Internacional
a ela vinculada - PNUD/ONU/UNESCO/UNODOC/OMS - mediante vínculo contratual, desempenhando funções específicas naqueles Organismos Internacionais, conforme documentação
acostada aos autos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a matéria, verifica-se que a 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a
natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp
1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Ressalte-se que, posteriormente, em 24/10/2012, a 1ª Seção do STJ reafirmou o seu posicionamento, conforme REsp 1306393/DF, tendo submetido o acórdão ao regime do artigo
543-C do CPC.
A parte autora, na condição de consultora, prestou serviços de assistência técnica especializada ao PNUD/ONU, de quem recebia a correspondente contraprestação, e, considerada a
natureza das atividades desempenhadas, deve a mesma ser incluída na categoria de perito de
assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto n.º 52288/63 c/c o art. V,
1, "b" do Decreto n.º 59308/66, e da cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99."
Além disso, não são suficientes para afastar o direito já sedimentado as alegações de que
somente os funcionários em serviço no exterior e/ou que constem da "Lista dos Empregados
Permanentes", entregues à Receita Federal pelo Organismo Internacional, teriam direito à
isenção do imposto de renda, tendo em vista que a jurisprudência não faz qualquer distinção
entre o funcionário ou prestador de serviços residente no exterior e aquele que reside no Brasil,
tampouco admite a exclusão de um direito do servidor por um ato de informação que dele não
depende.
No que se refere ao prazo prescricional, aplica-se, ao caso, a prescrição qüinqüenal a contar da
data do ajuizamento da ação, bem como se confirma o direito às compensações de valores já
restituídos, conforme determinado na sentença recorrida,
Recurso improvido. Sentença mantida.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre
o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95).
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
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PROCESSO Nº 0033060-90.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : MARIA BELLA BASTOS
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao
patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501096
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Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
o
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PROCESSO Nº 0012515-96.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : LUCIA AVILA BENTO MENDES DA ROCHA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao
patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501097
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O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem
a correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira
a que pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência
importará em que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime
jurídico, de modo que o reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final
da obrigação de pagar o reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013).
Os aumentos concedidos anteriormente a 1º/5/2003 não têm repercussão no índice de 13,23%,
pois este é resultante da perda salarial observada desde o último reajuste.
No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal, e compensando-se, ainda, eventuais reajustes
decorrentes de reestruturação na carreira.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0039390-06.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : CLEMENTINO VENERANDO DE SOUZA
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
ADVOGADO : AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
o
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SERVIDOR DA FUNASA RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA
FEDERAÇAO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 51, III, DA LEI
9.0955/95). RECURSO PREJUDICADO.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de
13,23% decorrente da Lei 10.698/2003.
Em suas contrarrazões, a FUNASA alega a incompetência territorial.
Voto. Da análise das fichas financeiras apresentadas, verifica-se ser a União parte ilegítima
para figurar no presente feito, por ser o autor servidor da FUNASA desde, pelo menos, o ano
de 2008.
Em se tratando de servidor aposentado da FUNASA, entidade com personalidade jurídica,
capacidade administrativa, patrimônio, direito e obrigações próprios, resta evidenciada a ilegitimidade passiva da União para figurar na presente demanda, razão pela qual se extingue o
processo, em relação à mesma, nos termos do artigo 267, VI, do CPC.
Dessa forma, apenas a FUNASA tem legitimidade passiva "ad causam".
Por outro lado, a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da
Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações em que
figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação
processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001,
e em todo caso observado o domicilio do Autor em relação à respectiva Seção Judiciária.
Quando se trata de definição de competência de juizado especial federal, a regra do art. 4º da
Lei nº 9.099/95 deve ser conjugada com a do art. 20 da Lei nº 10.259/2001, se no domicílio do
autor não houver vara da Justiça Federal. Desse modo, a opção pelo foro do Distrito Federal
somente é válida se este for a sede de juizado especial federal mais próxima do local,
considerada a Seção Judiciária, onde, em princípio, deveria ser proposta a ação. É inaplicável
o disposto no artigo 100, IV, do CPC. Precedentes desta Turma Recursal.
Assim, no caso dos Juizados Especiais Federais no Distrito Federal, sua competência
restringe-se aos Autores domiciliados no próprio Distrito Federal, salvo quando se tratar
de ação proposta contra a União.
Como a parte recorrente reside no Mato Grosso do Sul, o Juizado Especial Federal do Distrito
Federal é incompetente para o julgamento do feito.
Incompetência territorial do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal
para processar e julgar a presente ação. Processo extinto sem exame do mérito, nos termos do
artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/1995.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.
Sem Honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA absoluta do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar a
presente ação, ANULANDO A SENTENÇA, com JULGAMENTO DO PROCESSO, SEM MÉRITO, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO interposto pela parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0039408-27.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : PEDRO IGNEO CAMPOS
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECOEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501098
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NHECIDA DE OFÍCIO. SERVIDOR DA FUNASA RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA
FEDERAÇAO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 51, III, DA LEI
9.0955/95). RECURSO PREJUDICADO.
Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de
13,23% decorrente da Lei 10.698/2003.
Em suas contrarrazões, a FUNASA alega a incompetência territorial.
Voto. Da análise das fichas financeiras apresentadas, verifica-se ser a União parte ilegítima
para figurar no presente feito, por ser o autor servidor da FUNASA desde, pelo menos, o ano
de 2008.
Em se tratando de servidor aposentado da FUNASA, entidade com personalidade jurídica,
capacidade administrativa, patrimônio, direito e obrigações próprios, resta evidenciada a ilegitimidade passiva da União para figurar na presente demanda, razão pela qual se extingue o
processo, em relação à mesma, nos termos do artigo 267, VI, do CPC.
Dessa forma, apenas a FUNASA tem legitimidade passiva "ad causam".
Por outro lado, a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da
Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações em que
figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação
processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001,
e em todo caso observado o domicilio do Autor em relação à respectiva Seção Judiciária.
Quando se trata de definição de competência de juizado especial federal, a regra do art. 4º da
Lei nº 9.099/95 deve ser conjugada com a do art. 20 da Lei nº 10.259/2001, se no domicílio do
autor não houver vara da Justiça Federal. Desse modo, a opção pelo foro do Distrito Federal
somente é válida se este for a sede de juizado especial federal mais próxima do local,
considerada a Seção Judiciária, onde, em princípio, deveria ser proposta a ação. É inaplicável
o disposto no artigo 100, IV, do CPC. Precedentes desta Turma Recursal.
Assim, no caso dos Juizados Especiais Federais no Distrito Federal, sua competência
restringe-se aos Autores domiciliados no próprio Distrito Federal, salvo quando se tratar
de ação proposta contra a União.
Como a parte recorrente reside no Mato Grosso do Sul, o Juizado Especial Federal do Distrito
Federal é incompetente para o julgamento do feito.
Incompetência territorial do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal
para processar e julgar a presente ação. Processo extinto sem exame do mérito, nos termos do
artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/1995.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.
Sem Honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA absoluta do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar a
presente ação, ANULANDO A SENTENÇA, com JULGAMENTO DO PROCESSO, SEM MÉRITO, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO interposto pela parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0039406-57.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : GELSON RAMOS MACHADO
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SERVIDOR DA FUNASA RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA
FEDERAÇAO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 51, III, DA LEI
9.0955/95). RECURSO PREJUDICADO.
o
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Relatório. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de
13,23% decorrente da Lei 10.698/2003.
Em suas contrarrazões, a FUNASA alega a incompetência territorial.
Voto. Da análise das fichas financeiras apresentadas, verifica-se ser a União parte ilegítima
para figurar no presente feito, por ser o autor servidor da FUNASA desde, pelo menos, o ano
de 2008.
Em se tratando de servidor aposentado da FUNASA, entidade com personalidade jurídica,
capacidade administrativa, patrimônio, direito e obrigações próprios, resta evidenciada a ilegitimidade passiva da União para figurar na presente demanda, razão pela qual se extingue o
processo, em relação à mesma, nos termos do artigo 267, VI, do CPC.
Dessa forma, apenas a FUNASA tem legitimidade passiva "ad causam".
Por outro lado, a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da
Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações em que
figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação
processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001,
e em todo caso observado o domicilio do Autor em relação à respectiva Seção Judiciária.
Quando se trata de definição de competência de juizado especial federal, a regra do art. 4º da
Lei nº 9.099/95 deve ser conjugada com a do art. 20 da Lei nº 10.259/2001, se no domicílio do
autor não houver vara da Justiça Federal. Desse modo, a opção pelo foro do Distrito Federal
somente é válida se este for a sede de juizado especial federal mais próxima do local,
considerada a Seção Judiciária, onde, em princípio, deveria ser proposta a ação. É inaplicável
o disposto no artigo 100, IV, do CPC. Precedentes desta Turma Recursal.
Assim, no caso dos Juizados Especiais Federais no Distrito Federal, sua competência
restringe-se aos Autores domiciliados no próprio Distrito Federal, salvo quando se tratar
de ação proposta contra a União.
Como a parte recorrente reside no Mato Grosso do Sul, o Juizado Especial Federal do Distrito
Federal é incompetente para o julgamento do feito.
Incompetência territorial do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal
para processar e julgar a presente ação. Processo extinto sem exame do mérito, nos termos do
artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/1995.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.
Sem Honorários advocatícios.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA absoluta do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar a
presente ação, ANULANDO A SENTENÇA, com JULGAMENTO DO PROCESSO, SEM MÉRITO, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO interposto pela parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0027328-31.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : ADAUTO ALVES PEREIRA
ADVOGADO : DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003 e, quanto à autora TEREZINHA DE SOUZA TELES, julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, por litispendência.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501099
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Voto. De início, há que se ressaltar que não houve recurso no tocante à extinção do processo,
sem julgamento de mérito, em relação à autora TEREZINHA DE SOUZA TELES, razão pela
qual a análise do presente limitar-se-á aos demais autores.
Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não há
que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem a
correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira a que
pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência importará em
o
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que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a
coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime jurídico, de modo que o
reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final da obrigação de pagar o
reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013)
No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, à exceção de TEREZINHA DE SOUZA TELES, compensada com o percentual que a cada autor representou o valor concedido pela Lei
10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição qüinqüenal.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0029065-69.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : DIANA CAMARA COSTA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
MESMA NATUREZA JURÍDICA. BURLA LEGISLATIVA VERIFICADA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Relatório. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23% decorrente da Lei
10.698/2003.
Voto. Quanto à prescrição, cuidando a hipótese de prestação de trato sucessivo, a lesão ao
patrimônio renova-se a cada mês com a não-inclusão do reajuste pleiteado. Desta forma, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.
"No mérito, o art. 37, X da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral anual da remuneração, na
mesma data e sem distinção de índices, de sorte a preservar o salário percebido pelo servidor
das perdas do poder aquisitivo decorrentes da inflação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501100
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Para dar cumprimento ao referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei 10.697/03, a qual
concedeu, no artigo 1º, reajuste de 1% a todos os servidores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
No mesmo dia, o Presidente da República sancionou a Lei 10.698/03, concedendo a todos os
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$
59,87, nominando-o de "Vantagem Pecuniária Individual".
Assim, todos os servidores públicos passaram a receber remuneração com o acréscimo linear
de 1%, a partir de 1º/01/2003, mais o valor de R$ 59,87, a partir de 1º/5/2003, esse último a
título de "Vantagem Pecuniária Inominada", implicando um reajuste diferenciado às mais diversas carreiras do serviço público.
Nada impede que, para se corrigir distorções salariais, seja entre carreiras ou em relação
aos cargos da mesma carreira, o Estado adote política salarial específica, estabelecendo
novos valores remuneratórios para uma determinada atividade ou categoria funcional.
Tal iniciativa decorre da própria dinâmica e estratégia de governo, o que seria inconcebível se houvesse o engessamento da possibilidade de se rever a política salarial dos
servidores públicos.
A questão que se coloca, porém, é quando o Estado, sob o manto do discurso da
diminuição de desigualdades ou de distorções existentes, resta, em realidade, por conceder revisão geral, com distinção de índices, e em flagrante inobservância ao comando
constitucional do artigo 37, X, a exigir os mesmos índices.
No caso concreto, com relação à denominada "Vantagem Pecuniária Individual", no valor de R$
59,87, o que se observa é que sua concessão efetivamente se caracteriza como burla à
sistemática de revisão geral pelo mesmo índice.
Tal conclusão se impõe pelo fato de a inflação do período, naquela época, ter sido da
ordem de 12,53%, conforme IPC-A, ou de 14,74%, se considerado o INPC, o que bem
demonstra a intenção do governo em recompor, no ano de 2003, aquela perda do valor
da moeda no ano de 2002, resultando por fazê-lo, pelo menos, com relação aos menores
salários. Oportuno ressaltar que, com relação ao INPC, este é o índice utilizado pelo
Governo para o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Outra evidência de que houve supressão de um mesmo índice de revisão geral anual,
com relação aos R$ 59,87, foi o fato de que referido montante foi decorrente de iniciativa
do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente poderia verificar-se exatamente naquela hipótese de revisão geral, pois os
casos de alteração remuneratória, aí consideradas as particularidades de cada cargo em
cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa
de cada órgão do respectivo Poder, na forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara
dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b",
atinente ao Poder Judiciário da União.
O que se depreende de tais observações é que, em realidade, somente com relação às
remunerações mais baixas do setor público é que o Governo Federal se desincumbiu em
promover a revisão salarial com base na inflação do ano anterior, deixando, em consequência,
de atender à exigência constitucional de que aquela revisão deveria observar idêntico índice
para todo o setor público federal.
E, não cabendo a distinção de índices, é devido à parte autora o reconhecimento de revisão de
seu salário em 13,23%, a partir de maio de 2003, compensada com o percentual que a cada
autor representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003.
Cabe ressaltar que tal reajustamento não implica rubrica autônoma a se perpetuar no
tempo. Desse modo, o índice de 13,23% deverá incidir sobre o vencimento padrão da parte
Autora a partir de 1º/5/2003, de sorte que os reajustes salariais subseqüentes considerem
a correção remuneratória daquele momento. E, no que tange à reestruturação da carreira
a que pertence a parte Autora, com mudança de seu padrão vencimental, tal ocorrência
importará em que efetivamente não lhe seja devido qualquer reajuste após tal reestruturação, posto que a coisa julgada não confere o direito à inalterabilidade do regime
jurídico, de modo que o reconhecimento da reestruturação da carreira como termo final
da obrigação de pagar o reajuste não viola a autoridade da coisa julgada.
Cumpre esclarecer que a concessão do índice de 13,23% à parte autora não caracteriza
"aumento de vencimento de servidor sob fundamento da isonomia", e muito menos viola
a reserva de iniciativa do Presidente da República para legislar sobre revisão geral anual
dos servidores, uma vez que o fundamento da presente sentença reside em se prestigiar
a máxima efetividade ou a correta observância da norma prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal, fundamento esse que não esbarra na divisão das atribuições dos
Poderes" (Juiz Alexandre Vidigal, TR-JEF/DF, Recurso 0009450-30.2013.4.01.3400, julgado
em 12/7/2013).
o
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PROCESSO Nº 0036433-71.2010.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : RUY ALVES MACHADO
ADVOGADO : GO00021844 - MARCOS CESAR ROCHA DA CONCEICAO
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 3675/60. MEDIDA PROVISÓRIA 2.131/2000. EMENDAS
CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório.Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que pronunciou a
prescrição qüinqüenal, extinguindo o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269,
IV, do CPC.
A parte autora formulou pedido de repetição do recolhimento total da contribuição previdenciária entre a vigência da EC 20/98 e a entrada em vigor da EC 41/03, ou, alternativamente, de
restituição da contribuição desse período se limite somente à parcela que exceder ao teto do
regime geral da previdência social, aplicando-se a prescrição decenal.
Defende a recorrente: a) a aplicação da prescrição decenal, ao caso, por se tratar de tributo
sujeito a lançamento por homologação; b) a inconstitucionalidade da exação recolhida no
período de vigência da EC 20/98; c) que, embora os militares sejam considerados uma categoria adversa, não deixam de ser servidores da União; d) que tanto a EC 20/98 como a EC
41/03 se aplicam a servidores públicos civis e militares.
Voto. Quanto à prescrição, tratando-se de tributo lançado e cobrado de ofício pela União
Federal, que promove automático desconto dos proventos dos militares, não há como vislumbrar lançamento por homologação na espécie, como defendido pelo autor, uma vez que a
União Federal realiza todos os atos tendentes à cobrança dos valores que lhe são devidos.
Aplica-se, portanto, ao caso, a prescrição qüinqüenal.
No presente caso, como o autor pleiteia a restituição da contribuição recolhida no período até
a entrada em vigor da EC 41/03 e tendo a presente ação sido ajuizada em 2010, verifica-se
que todos os valores foram fulminados pela prescrição.
Ainda que assim não fosse, a MP nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, acrescentou o artigo
3-A, caput e parágrafo único, à Lei 3.765/60, segundo os quais: " a contribuição para a pensão
militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade" e "a alíquota de
contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento."
Da leitura do dispositivo legal supracitado, percebe-se que os militares inativos, diferentemente
dos servidores civis, desde aquela época, contribuíram para a manutenção de sua previdência,
de acordo com regras próprias e especificas.
Ressalte-se que a EC nº 18/98 acabou com a divisão da classe "servidor público" em civil e
militar, de modo que, após a sua entrada em vigor, a expressão "servidor público" abrange
apenas os servidores civis.
Demais disso, "as emendas constitucionais de nº 20, 41 e 47 não alteraram tal "divisão"
operada pela EC 18/98, de modo que, hoje, os militares não estão sujeitos, a não ser de forma
subsidiária, às regras de passagem para a inatividade destinadas aos servidores civis." (TRF/1ª
Região, AC 20043800030660, 2ª Turma Suplementar,Relatora Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, e-DJF1, de 8/2/2012)
Assim, afigura-se devida a cobrança da referida exação, por encontrar-se amparada no artigo
3-A da Lei 3.765/60, com a alteração promovida pela MP 2.215-10/2001.
Acrescente-se, por fim, que a Turma Nacional de Uniformização, já se manifestou nesse
sentido, dispondo que "a contribuição previdenciária dos militares inativos e pensionistas deve
incidir sobre o total das parcelas que compõem os proventos da inatividade, de acordo com a
norma do artigo 3-A da Lei nº 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória nº 221510/2001, não havendo direito à imunidade conferida aos segurados do RGPS e servidores."
(PEDILEF 201051510407060, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU
01/06/2012.)
Sentença mantida. Recurso improvido.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10 % do valor corrigido
da causa, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Acórdão lavrado com fundamento no permissivo legal do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
Autora, nos termos do voto do Relator.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator

Os aumentos concedidos anteriormente a 1º/5/2003 não têm repercussão no índice de 13,23%,
pois este é resultante da perda salarial observada desde o último reajuste.
No que toca às parcelas atrasadas, sobre o montante devido incidirá a atualização monetária
sobre cada parcela paga com atraso, desde o momento devido até a data do efetivo e integral
pagamento, e juros de mora no percentual estabelecido pelo art. 1º-F da MP 2180-35, com a
redação dada pela Lei 11.960, de 29/6/2009 (Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009), e nisso considerando-se a data do
ajuizamento da ação posteriormente à data da vigência da referida lei ressalvando-se, contudo,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, proferida nas
ADI's n. 4357 e 4425.
Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o direito à revisão na remuneração da
parte autora no percentual de 13,23%, compensada com o percentual que a cada autor
representou o valor concedido pela Lei 10.698/2003, bem como o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição qüinqüenal, e compensando-se, ainda, eventuais reajustes
decorrentes de reestruturação na carreira.
Sem honorários advocatícios (artigo 55 Lei 9.099/95).
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
EMBARGOS NO PROCESSO Nº 0008311-14.2011.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGADO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO
EMBARGANTE(S) : CARLOS ALBERTO CARDOSO
ADVOGADO : DF00033563 - ALEXANDRE OLTRAMARI
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra acórdão que negou
provimento ao recurso da União, mantendo a sentença que condenou a ré a recalcular o valor
cobrado a título de imposto de renda incidente sobre o montante auferido pela parte autora em
razão de decisão judicial proferida em reclamatória trabalhista, considerando-se as tabelas e
alíquotas vigentes às épocas em que os valores deveriam ter sido adimplidos, e declarando o
direito de não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora pagos.
Requer o embargante que haja pronunciamento deste Juízo acerca da extinção da relação de
emprego/perda do emprego/rescisão do trabalho que originou o recebimento dos valores na
Reclamatória Trabalhista, tendo em vista que o STJ tem determinado o retorno dos autos ao
juízo de origem para o esclarecimento desta questão.
Voto. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora sequer ingressou com recurso contra
a sentença, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada com os presentes Embargos de Declaração, até mesmo porque o
pedido de pronunciamento acerca da extinção da relação de emprego não fora aventado em
outra ocasião, tratando-se, portanto, de inovação de pedido.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração apresentados pela parte autora.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501101

1101

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO Nº 0036433-71.2010.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : RUY ALVES MACHADO
ADVOGADO : GO00021844 - MARCOS CESAR ROCHA DA CONCEICAO
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 3675/60. MEDIDA PROVISÓRIA 2.131/2000. EMENDAS
CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relatório.Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que pronunciou a
prescrição qüinqüenal, extinguindo o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269,
IV, do CPC.
A parte autora formulou pedido de repetição do recolhimento total da contribuição previdenciária entre a vigência da EC 20/98 e a entrada em vigor da EC 41/03, ou, alternativamente, de
restituição da contribuição desse período se limite somente à parcela que exceder ao teto do
regime geral da previdência social, aplicando-se a prescrição decenal.
Defende a recorrente: a) a aplicação da prescrição decenal, ao caso, por se tratar de tributo
sujeito a lançamento por homologação; b) a inconstitucionalidade da exação recolhida no
período de vigência da EC 20/98; c) que, embora os militares sejam considerados uma categoria adversa, não deixam de ser servidores da União; d) que tanto a EC 20/98 como a EC
41/03 se aplicam a servidores públicos civis e militares.
Voto. Quanto à prescrição, tratando-se de tributo lançado e cobrado de ofício pela União
Federal, que promove automático desconto dos proventos dos militares, não há como vislumbrar lançamento por homologação na espécie, como defendido pelo autor, uma vez que a
União Federal realiza todos os atos tendentes à cobrança dos valores que lhe são devidos.
Aplica-se, portanto, ao caso, a prescrição qüinqüenal.
No presente caso, como o autor pleiteia a restituição da contribuição recolhida no período até
a entrada em vigor da EC 41/03 e tendo a presente ação sido ajuizada em 2010, verifica-se
que todos os valores foram fulminados pela prescrição.
Ainda que assim não fosse, a MP nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, acrescentou o artigo
3-A, caput e parágrafo único, à Lei 3.765/60, segundo os quais: " a contribuição para a pensão
militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade" e "a alíquota de
contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento."
Da leitura do dispositivo legal supracitado, percebe-se que os militares inativos, diferentemente
dos servidores civis, desde aquela época, contribuíram para a manutenção de sua previdência,
de acordo com regras próprias e especificas.
Ressalte-se que a EC nº 18/98 acabou com a divisão da classe "servidor público" em civil e
militar, de modo que, após a sua entrada em vigor, a expressão "servidor público" abrange
apenas os servidores civis.
Demais disso, "as emendas constitucionais de nº 20, 41 e 47 não alteraram tal "divisão"
operada pela EC 18/98, de modo que, hoje, os militares não estão sujeitos, a não ser de forma
subsidiária, às regras de passagem para a inatividade destinadas aos servidores civis." (TRF/1ª
Região, AC 20043800030660, 2ª Turma Suplementar,Relatora Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, e-DJF1, de 8/2/2012)
Assim, afigura-se devida a cobrança da referida exação, por encontrar-se amparada no artigo
3-A da Lei 3.765/60, com a alteração promovida pela MP 2.215-10/2001.
Acrescente-se, por fim, que a Turma Nacional de Uniformização, já se manifestou nesse
sentido, dispondo que "a contribuição previdenciária dos militares inativos e pensionistas deve
incidir sobre o total das parcelas que compõem os proventos da inatividade, de acordo com a
norma do artigo 3-A da Lei nº 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória nº 221510/2001, não havendo direito à imunidade conferida aos segurados do RGPS e servidores."
(PEDILEF 201051510407060, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU
01/06/2012.)
Sentença mantida. Recurso improvido.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, que ora
defiro, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
Acórdão lavrado com fundamento no permissivo legal do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501102
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
Autora, nos termos do voto do Relator.
BRASÍLIA (DF), 12 de agosto de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
PROCESSO Nº 0049797-76.2011.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE(S) : JOSE SOARES
ADVOGADO : DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIGILANTE. USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Relatório. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que
julgou improcedente o seu pedido de conversão da aposentadoria por tempo de serviço para
aposentadoria especial.
Alega a parte autora que, quando requereu o pleito no INSS, perfazia mais de 25 anos de
atividade especial, exercido na função de vigilante. Sustenta ter anexado aos autos Declaração
do Sindicato da Categoria ratificando a utilização de arma de fogo nos períodos pleiteados,
bem como os PPP's referentes às empresas onde laborou como vigilante. Salienta que as
empresas de vigilância mantêm em seus quadros somente vigilantes armados, não restando
dúvida de que sempre trabalhou em condições de risco e perigo.
Voto: O segurado que presta serviços sob condições especiais faz jus ao cômputo do tempo
nos moldes da legislação previdenciária vigente à época em que realizada a atividade e
efetivamente prestado o serviço. É a consagração do princípio lex tempus regit actum, segundo
o qual o deslinde da questão deve levar em conta a lei vigente à época dos fatos.
Até 28/4/95, os requisitos para comprovação da atividade especial estavam definidos nos
Decretos no 53.831/64 e nº 83.080/79. Dessa forma, até o advento da Lei nº 9.032/95
(28/04/95) é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial pelo exercício de atividade profissional enumerada nos decretos previdenciários regulamentares, independentemente da comprovação.
No caso da atividade de vigilante, desde que haja comprovação de que havia o uso de
arma de fogo, enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item
2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64 (Enunciado nº 26 da Súmula da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais).
No presente caso, de acordo com o PPP juntado aos autos (fl. 59 da documentação inicial), no
período de 13/7/1987 a 30/4/1989, o autor prestou serviço de portaria sem arma de fogo, razão
pela qual não pode ser equiparado a guarda.
Nesse sentido: "o impetrante não comprovou o porte contínuo de arma de fogo, no exercício da
função de "vigilante" durante o período de 21/03/1984 a 30/03/1990, o que impede a caracterização de hipótese configuradora de atividade perigosa, de modo a propiciar a conversão
do tempo de serviço especial em comum." (TRF/1ª Região, Apelação em Mandado de Segurança 200738000353420, Segunda Turma, Relatora Desembargadora Federal Neuza Maria
Alves da Silva, e-DJF1, DE 28/11/2013)
Já em relação ao período de 01/5/1989 a 06/6/2003, conforme o PPP, o autor prestou serviço
de vigilância, portando arma de fogo calibre 38. Assim, não obstante o PPP informar acerca da
ausência de agente nocivo, o só fato de o autor portar arma de fogo já é suficiente para
equipará-lo a guarda, enquadrando-o no Decreto 53.831/64.
Deve-se ressaltar, ainda, que, a partir do Decreto de 2.172/97, a TNU já se manifestou no
sentido de que "no período posterior ao citado Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, o exercício da
atividade de vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições
especiais." (PEDILEF 2007.83.00.50.7212-3).
Assim, no presente caso, apenas o período prestado de 01/5/1989 a 04/3/1997 pode ser
considerado como especial, não fazendo jus o autor à conversão da sua aposentadoria por
tempo de contribuição para aposentadoria especial.
Em vista do tempo reconhecido como especial, cabe ao INSS proceder à correspondente
averbação.
Provimento parcial do recurso do autor. Sentença reformada em parte.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
parte autora, para assegurar a averbação do tempo de serviço reconhecido como especial.
Brasília, 30 de julho de 2014.
Alexandre Vidigal de Oliveira
Juiz Federal Relator
o
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11. Por outro lado, analisando-se a documentação médica trazida pela parte autora, constatase que há relatórios médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal contemporâneos à
data da cessação do benefício, ocorrida em 15/05/2008, os quais comprovam que, à época, a
parte autora encontrava-se incapacitada para o trabalho. Os mencionados relatórios médicos a
que se faz referência foram datados em 08/05/2008, 12/06/2008, 10/07/2008 e 18/07/2008.
12. Já os relatórios médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal datados em
10/07/2009 e 29/09/2009 relatam que a parte autora continua em tratamento devido a quadro
de cervicodorsalgia.
13. O relatório médico da rede pública de saúde do Distrito Federal datado em 25/09/2009, por
sua vez, relata que: a) o autor é portador de dores crônicas em coluna vertebral e em joelho
direito; b) em exame realizado em agosto de 2008, foi constatada discopatia degenerativa L4L5, com ruptura de menisco lateral e ligamento cruzado anterior do joelho direito; c) o autor
encontra-se em tratamento fisioterápico; d) sugere a reabilitação profissional.
14. Assim, em face dos relatórios médicos apresentados pela parte autora e datados em
10/07/2009, 25/09/2009 e 29/09/2009 reputa-se justificado o pagamento do benefício de auxílio
doença até a data da prolação da sentença, ocorrida em 09/06/2010.
15. Verifica-se, ainda, que a parte autora juntou aos autos relatórios da rede pública de saúde
do Distrito Federal datados em 14/05/2011, 15/05/2011 e 28/04/2011. Os relatórios médicos
datados em 14/05/2011 e 15/05/2011 relatam problemas de saúde do autor e o datado em
28/04/2011, atesta que o autor não teria condições para o trabalho.
16. Assim, sopesando-se a conclusão do laudo pericial do juízo e os documentos apresentados
pela parte autora, firma-se o entendimento pela existência de incapacidade laboral desde a
data da cessação do benefício, ocorrida em 15/05/2008, até a data da prolação da sentença de
primeiro grau de jurisdição, razão pela qual se reputa devido o benefício de auxílio doença
desde a data de sua cessação administrativa até a data da prolação da sentença monocrática.
17. Considera-se que os documentos apresentados pela parte autora são insuficientes para
amparar a concessão de benefício de auxílio doença por prazo indeterminado, como pretende
a parte autora.
18. Assim, com base nas considerações acima, refuta-se as alegações da autarquia previdenciária de que não seria devido o benefício de auxílio doença desde a data da cessação do
benefício até a data da prolação da sentença.
19. Logo, considera-se infundada a alegação do INSS de que a parte autora deveria devolver
os valores recebidos a título de tutela antecipada. Isto porque, conforme restou demonstrado,
no período em que a parte autora recebeu o benefício de auxílio doença por força de antecipação dos efeitos da tutela, a parte autora encontrava-se, de fato, incapacitada para o
trabalho, conforme comprovado pela documentação médica acostada aos autos. Assim, não há
que se falar em devolução de valores pela parte autora.
20. Ademais, ainda, que a conclusão fosse pela inexistência de incapacidade laboral em
qualquer período, não seria possível a devolução dos valores recebidos a título de antecipação
dos efeitos da tutela, em face do caráter alimentar de tais verbas.
21. Ante o exposto, conhece-se de ambos recursos, interpostos pelas partes ré e autora, mas
para lhes negar provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição.
22. Incabível a condenação em honorários advocatícios, face à sucumbência recíproca.
23. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer dos recursos interpostos pelas partes ré e
autora, mas para lhes negar provimento, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau,
nos termos do voto do Juiz Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF- 12/08/2014.

1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
EMENTAS DA 09 SESSÃO ORDINÁRIA DE 12 DE AGOSTO 2014
RELATOR
:
RUI COSTA GONÇALVES
PROCESSO N. 0052987-52.2008.4.01.3400
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - ALESSANDRA ALVES DONIAK
RECORRIDO: JOSE JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO: DF00008613 - ADAILTON MOREIRA MENDES
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DOCUMENTOS MÉDICOS APRESENTADOS PELA
PARTE AUTORA JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA DESDE A DATA DE SUA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA INSUFICIENTES PARA
A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA POR PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSOS DO INSS E DO AUTOR IMPROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos interpostos por ambas partes processuais contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o INSS ao pagamento, à autora, do
benefício de auxílio-doença, com DIB firmada na data da cessação administrativa do benefício
(15/05/2008) até a data da prolação da sentença, abatendo-se os valores percebidos desde
28/08/2008, como antecipação de tutela.
2. A parte autora, em sua peça recursal, sustenta que: a) o laudo judicial é totalmente divorciado dos atestados médicos, relatórios e demais diagnósticos, que atestam que o paciente
continua incapacitado, fazendo jus ao benefício de auxílio-doença; b) o magistrado não teria
fundamentos para revogar a antecipação de tutela concedida, mediante os laudos recentes que
atestam a permanência de sua incapacidade; c) faria jus à manutenção do auxílio doença por
tempo indeterminado.
3. Requereu, assim, a autora, seja, em sede de antecipação de tutela, restabelecido o pagamento do benefício de auxílio doença e, ainda, efetuado o pagamento das prestações
vencidas não pagas desde a suspensão, conforme constou do dispositivo da sentença monocrática.
4. O INSS apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.
5. O INSS, nas suas razões recursais, sustenta que: a) seria impossível o deferimento do
benefício de auxílio doença, por ter o laudo judicial atestado que não há incapacidade laboral;
b) a decisão de primeiro grau de jurisdição fundamentou-se unicamente em documentos produzidos unilateralmente pela parte autora, mesmo sendo a perícia judicial a prova mais adequada para a solução do feito; c) dada a insatisfatoriedade do laudo judicial, e não existindo
prova suficiente para supri-lo, haveria a necessidade de realização de uma nova perícia judicial;
d) em face da inexistência de incapacidade laboral, haveria a necessidade de que fossem
devolvidos os valores percebidos pela parte autora, em razão da antecipação da tutela posteriormente revogada. Requereu, assim, a autarquia previdenciária, seja conhecido e provido o
recurso, de forma que seja julgado improcedente o pleito inaugural, bem como seja determinado a devolução dos valores percebidos à título de tutela antecipada.
6. A autora apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo não provimento do recurso
do INSS.
7. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
8. Preliminarmente, refuta-se a alegação da parte ré de que seria necessária a realização de
outra perícia médica. Isto porque se entende existirem provas suficientes para o deslinde do
feito, não havendo, pois, necessidade da elaboração de um novo laudo pericial médico.
9. Analisando-se o laudo pericial do juízo, exarado em 30/04/2009, verifica-se que o perito
concluiu que se trata de quadro doloroso difuso sem correlação objetiva com doença ou lesão
do aparelho locomotor. O perito atesta, ainda, que não identificou, em sua análise, doença ou
lesão que pudesse ser correlacionada objetivamente com incapacidade laboral.
10. Acrescente-se, ainda, que o perito não constatou incapacidade laboral na perícia realizada
e atestou que os documentos trazidos pela parte autora apenas mostram um padrão degenerativo no seguimento, em grau leve, que não se confunde com incapacidade laborativa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501103

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0046873-63.2009.4.01.3400
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : PE00025567 - ISA ROBERTA G, ALBUQUERQUE ROQUE
RECORRENTE: ADALTO RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO: DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
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Restou demonstrado nessa analise tratar-se de um quadro de referência a dor crônica, com
muitas queixas subjetivas sem substrato orgânico. Há evidencia de incapacidade laboral total e
definitiva para a atividade declarada. Sem evidência de incapacidade para outras que não
impliquem em riscos para si e para terceiros. Incapacidade parcial e permanente multiprofissional.
11. Como se vê, o perito judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente
para o trabalho. Reconheceu, ainda, estar o recorrente impossibilitado de exercer a sua função
habitual, qual seja, de motorista, conforme se infere da resposta ao item 5, relativo aos quesitos
do INSS.
12. Assim, analisando-se o laudo pericial do juízo e os documentos trazidos aos autos pelas
partes processuais, firma-se o entendimento pela inexistência de incapacidade total, permanente e omniprofissional para o labor, razão pela qual se reputa não ser o caso de concessão
de aposentadoria por invalidez, conforme bem decidiu o juízo de primeiro grau de jurisdição.
13. Diante do exposto, conhece-se do recurso inominado interposto pela parte autora, mas
para lhe negar provimento.
14. Honorários advocatícios pela Recorrente vencida, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
15. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso inominado interposto pelo Autor
e, por maioria, lhe negar provimento, nos termos do voto do Juiz Relator, vencida a juíza Lília
Botelho Neiva.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF- 12/08/2014.

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DO AUTOR. AUTOR INFORMA EM PETIÇÃO INCIDENTAL, APÓS O
PROTOCOLO DO RECURSO, QUE O INSS CESSOU O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E REQUER A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE
NÃO A HABITUAL (MOTORISTA).IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO ALTERNATIVO, CONSTANTE DA PETIÇÃO INCIDENTAL, DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. INOVAÇÃO DA LIDE VEDADA. ACOLHIDA DO LAUDO PERICIAL, CONSIDERANDOSE O CONTEXTO PROBATÓRIO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ADALTO RODRIGUES DE SOUSA contra
sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em requerimento de conversão
do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez.
2. O recorrente, em seu recurso inominado, sustenta que: a) em face de seus graves problemas
de saúde teve a sua carteira de motorista suspensa pelo DETRAN/DF, que o considerou
totalmente inválido para conduzir veículos automotores, conforme laudo da junta médica pericial do Detran; b) diante da impossibilidade de exercer suas atividades laborais, solicitou em
26/01/2001 ao INSS o auxílio doença, tendo o mesmo sido deferido; c) desde o ano de 2001,
a cada perícia realizada ficou mais evidente a incapacidade permanente para trabalhar na
função de motorista; d) está acometido de neuragia do nervo trigêmeo - transtorno do nervo
trigêmeo CID: G50, apresentando crises de epilepsia e perda da consciência, tonturas e
vertigens, bem como transtorno do ouvido interno CID H 83, como poderia ser constatado nos
laudos médicos em anexo; e) seu quadro de saúde seria irreversível, razão pela qual faria jus
à conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez; f) não teria
condições de ser reabilitado, haja vista o longo período afastado de suas atividades, as suas
limitações de saúde, associadas a sua idade; g) não restariam dúvidas sobre a sua invalidez,
tanto que o perito judicial teria concluído pela sua incapacidade total e permanente para a
profissão declarada; h) os documentos juntados pelo recorrente atestariam a sua invalidez total
e permanente.
3. Requereu, ao final, seja reformada a sentença, de forma que seja concedida a aposentadoria
por invalidez, seja a autarquia previdenciária condenada a pagar a diferença de 9% do auxílio
doença recebido em relação à aposentadoria por invalidez, desde a data da propositura da
ação, tendo em vista que deveria estar recebendo o percentual de 100% referente à aposentadoria por invalidez e, ainda, seja a autarquia previdenciária condenada no pagamento de
custas e honorários advocatícios.
4. Em petição protocolizada em 06/04/2011, quando os autos já se encontravam na Turma
Recursal, o recorrente informou que o INSS cessou o benefício previdenciário de auxílio
doença, deixando o mesmo desamparado e sem meios de prover a sua subsistência. Assim,
requereu o deferimento da antecipação de tutela para que seja concedida a aposentadoria por
invalidez e/ou auxílio doença, haja vista que estariam preenchidos os requisitos legais para
tanto.
5. Em contrarrazões, o INSS pugnou, em suma, pela manutenção da sentença de Primeiro
Grau.
6. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91, dispensada esta
quando se trata de doença da lista de que trata o art. 151 da Lei 8.213/91 (art. 26, II, da lei em
comento); e c) doença definitivamente incapacitante para o trabalho (art. 42 da Lei
8.213/91).
7. Cumpre assentar que a perda da condição de segurado não importa em caducidade do
benefício, contanto que a invalidez tenha se dado à época em que o segurado mantinha esta
qualidade, a teor do art. 102 da Lei 8.213/91 c/c art. 3.º da Lei 10.666/03.
8. Ressalta-se, em primeiro lugar, que não é possível, em sede recursal, a análise do pedido
alternativo, constante da petição protocolizada em 06/04/2011, de concessão de auxílio doença, haja vista que se trata de inovação da lide, vedada nos termos dos arts. 264, 303 e 468 do
Código de Processo Civil.
9. No caso em tela, impossível a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.
Conforme informação trazida pelo recorrente, o INSS cessou o benefício de auxílio doença.
Ora, se o benefício de auxílio doença foi cessado torna-se impossível a sua conversão em
aposentadoria por invalidez, razão pela qual o pleito do recorrente, em sede recursal, não pode
ser acolhido.
10. Todavia, ainda que fosse possível a análise da concessão da aposentadoria por invalidez,
constata-se que o perito judicial concluiu o seguinte:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501104

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0057204-07.2009.4.01.3400
RECORRENTE: VANDERLEI DE SOUZA XAVIER
ADVOGADO : - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO: DF00011940 - EDSON DE JESUS DOS SANTOS
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO
DOENÇA OU DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA NO
LAUDO PERICIAL E NA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ACOSTADA AOS AUTOS. RECURSO
DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto por VANDERLEI DE SOUZA XAVIER contra sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, consistente em requerimento de concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, de restabelecimento do seu benefício de auxílio
doença, ambos desde a cessação deste último.
2. O recorrente, em seu recurso inominado, sustenta que: a) as doenças que o acometem,
fazem com que o mesmo apresente marcha instável, mostrando-se incompatível com seu
estado de saúde o exercício da profissão de gari, pois não seria passível de melhora significativa, sendo este o entendimento de todo e qualquer médico que tenha examinado o autor,
inclusive o perito judicial; b) em casos análogos, os Tribunais Superiores têm decidido que é
devido o auxílio doença até que seja promovida a reabilitação do segurado ou, caso não seja
possível, que seja aposentado por invalidez; c) o perito judicial, embora tenha concluído não
haver incapacidade, afirmou que não é recomendado ao autor que continue exercendo sua
profissão habitual (Gari), de forma que, analisando-se as afirmações do perito, concluir-se-ia
que o autor, em verdade, encontra-se parcial e definitivamente incapacitado, sendo que esta
incapacidade abrange suas funções habituais; d) para que fosse promovida a dignidade da
pessoa humana, mostra-se devida a concessão de auxílio doença até que seja promovida a
reabilitação do autor ou, no mínimo, que o juiz tivesse requerido esclarecimentos quanto à
capacidade do autor de continuar no exercício de sua profissão habitual; e) seria necessária a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que o recorrente preencheria os requisitos para tanto.
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3. Requer, assim, ao final, o recorrente: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que
seja restabelecido o benefício de auxílio doença; b) no mérito, seja provido o recurso, de forma
que seja mantida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se a conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, pagando-se os atrasados com juros
e correção monetária. Caso a Turma Recursal não entenda devidamente constatada a incapacidade da parte autora, que a decisão recorrida seja anulada, determinando-se a reabertura da instrução, a fim de que haja respeito ao princípio constitucional do contraditório e,
ainda, determinando-se, ao perito judicial, que preste esclarecimentos diante da clara contradição existente entre a conclusão e a fundamentação do laudo ou, seja realizada nova
perícia médica. Por fim, requereu que a Turma se manifeste expressamente sobre os arts. 1º,
III e 201 da Constituição Federal vigente, para fins de prequestionamento.
4. Em contrarrazões a autarquia ré pugna, em suma, pela manutenção da sentença recorrida.
5. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
6. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
7. Preliminarmente, reputa-se não haver necessidade de realização de outra perícia judicial
ou, ainda, de solicitação de informações complementares ao perito judicial. Os documentos
acostados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.
8. No caso vertente, o laudo médico, elaborado por perito do juízo, concluiu nos seguintes
termos:
Restou demonstrado nessa analise tratar-se de um quadro congênito de lesão óssea Osteocondromatose múltipla tumoração benigna com deformidade óssea nas extremidades próximas as articulações. Esta patologia pode provocar dor eventual aos maiores esforços, mas
não é incapacitante, sendo que as maiores lesões podem ser extraídas e melhorar as condições clínicas. Paciente tem condições laborais, pode ser encaminhado ao setor de reabilitação profissional, evitando atividades com maior esforço físico e associado as atividades
laborais promover o tratamento com ressecção das maiores lesões tumorais.
9. Assim, em face das conclusões do perito judicial e, ainda, da documentação médica acostada aos autos pela parte autora, reputa-se inexistir incapacidade laboral, seja para o exercício
da profissão habitual (gari), como para outras atividades laborais, razão pela qual a parte
autora não faz jus seja ao auxílio doença, seja à aposentadoria por invalidez.
10. Destaca-se que, analisando-se o laudo pericial, o que se percebe é que o quadro congênito
de lesão óssea Osteocondromatose múltipla tumoração benigna com deformidade óssea nas
extremidades próximas às articulações não é incapacitante.
11. Observe-se que a conclusão do perito é de que a parte autora, ao mesmo tempo em que
trabalha, pode manter, concomitantemente, tratamento médico, com o objetivo de promover a
ressecção das maiores lesões tumorais, fato este que, na análise do perito, melhoraria as
condições clínicas da parte autora.
12. Em que pese as respostas dadas pelo perito aos quesitos, apresentados pelo INSS, de nºs
5, 6 e 7, mantém-se a convicção pela inexistência de incapacidade laboral seja temporária ou
permanente. É que, analisando-se o laudo pericial do juízo de uma forma global, considera-se
que o perito incorreu em impropriedade técnica, pela forma como respondeu aos quesitos em
referência. Na verdade, o que exsurge dos autos é que, apesar do quadro congênito de que a
parte autora está acometida, não se encontra incapacitada para o trabalho.
13. Quanto ao pedido da recorrente de que o juízo se manifeste sobre todos os dispositivos
legais arrolados por esta, para fins de prequestionamento da matéria, consigno que não há
necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito
de prequestionamento, eis que "para se atender ao requisito do prequestionamento, irrelevante
a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei tido por violado, por isso que suficiente
a discussão e apreciação da matéria" (TRF1 6ª Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.
Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de 15.12.2008).
14. Sendo assim, conhece-se do recurso interposto pela parte autora, mas para lhe negar
provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição.
15. Honorários advocatícios pela Recorrente vencida, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
16. Sem custas processuais.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501105

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso da parte Autora, mas para lhe
negar provimento, nos termos do voto do Juiz Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0046025-76.2009.4.01.3400
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRENTE: EDILSON AVELINO DA SILVA
ADVOGADO: DF22289 - DANIEL VIEIRA RODRIGUES
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DO AUTOR. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO ATESTA
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. DOCUMENTAÇÃO
CONSTANTE DOS AUTOS EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto por ambas partes contra sentença que revogou a tutela
antecipada concedida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito
da parte autora ao benefício de auxílio-doença desde a data de seu cancelamento administrativo até a data da prolação da sentença e, ainda, condenou o INSS ao cumprimento da
obrigação de pagar os valores atrasados de auxílio doença referentes ao período compreendido entre a data da indevida cessação administrativa do benefício (24/02/2009) até a data
de seu restabelecimento por decisão judicial (26/03/2009), devidamente corrigidos.
2. O INSS protocolou pedido de desistência do recurso apresentado por meio da petição
cadastrada em 12/08/2013.
3. O autor, em seu recurso inominado, sustenta, em síntese, que: a) faz jus a conversão do
benefício de auxílio-doença para o de aposentadoria por invalidez, em face das conclusões do
perito judicial; b) haveria incompatibilidade lógica e jurídica na sentença, haja vista que o juiz
reconhece o direito do autor em toda a sentença e, no entanto, no final deixa de reconhecer o
direito do requerente à aposentadoria por invalidez, alegando que o autor não se desincumbiu
de apresentar novos relatórios médicos que comprovassem sua incapacidade total; c) teria
havido cerceamento de defesa dos interesses do requerente, pois em momento algum foi
determinado ao autor que comprovasse seu estado atual de saúde; d) seu retorno ao trabalho
representaria um risco à sociedade; e) o juiz de primeiro grau teria entendido ser desnecessária
a complementação do laudo, no entanto, deixou de reconhecer a incapacidade total e definitiva
do autor por ausência de comprovantes após a juntada do laudo pericial; f) caso o juiz a quo
tivesse dado oportunidade, teria, o autor, juntado aos autos provas de sua incapacidade total e
permanente; g) assim como existe a necessidade em se comprovar o seu direito, que fora
devidamente comprovado pelos laudos, também deve existir a obrigação do Juízo de julgar nos
limites da lei; h) a necessidade de manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
Requer, assim, o recorrente a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja
convertido o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez desde a data da
cessação indevida, ocorrida em 24/02/2009, com as devidas compensações.
4. O INSS protocolou pedido de desistência do recurso apresentado por meio da petição
cadastrada em 12/08/2013.
5. O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.
6. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
7. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
8. Tendo em vista a petição cadastrada em 12/08/2013, homologa-se, para que produza seus
efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do recurso apresentado pela autarquia
previdenciária, nos termos do artigo 501 do CPC.
9. No caso vertente, o laudo médico, elaborado por perito especialista em psiquiatria, concluiu que o autor é portador de condições codificáveis sob a CID10: F41.2 (Transtorno misto
depressivo ansioso), que o incapacita de forma total, mas temporariamente para o trabalho.
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1. Tratam-se de recursos interpostos por ambas partes processuais contra sentença que julgou
procedente o pedido inicial, condenando o INSS a implantar e a pagar, em favor da parte
autora, o benefício de aposentadoria por invalidez, com DIB fixada em 21/05/2009, data do
laudo pericial e, ainda, concedeu os efeitos da antecipação de tutela determinando ao INSS
que implante e pague imediatamente o benefício de aposentadoria por invalidez, a contar de 1º
de dezembro de 2010.
2. O INSS, nas suas razões recursais, sustenta que: a) existiria contradição e ausência de
fundamentação no laudo médico, haja vista que teria constado deste que, em face do tipo
laboral da autora, sua incapacidade tornar-se-ia permanente e, ainda, pelo fato de o perito ter
concluído que, em virtude da idade e da escolaridade apresentada, tornar-se-ia inviável o
processo de reabilitação profissional; b) não haveria conclusão objetiva do perito sobre a
incapacidade laboral total e omniprofissional da autora, depreendo-se do laudo que, na verdade, a incapacidade da autora seria apenas para o seu trabalho atual; c) o perito não teria
fixado a data do início da incapacidade da autora, o que impossibilitaria a avaliação da
manutenção da qualidade de segurado e, ainda, a verificação se a doença é ou não preexistente; d) em face da qualidade insatisfatória da perícia realizada, teria sido prejudicada a
credibilidade da opinião do experto, de forma que haveria a necessidade de realização de outra
perícia; e) teria havido manifesto prejuízo para a defesa da autarquia previdenciária, visto que
a contradição das informações descritas no laudo médico teria impedido a precisa manifestação do INSS, devendo, pois, ser reconhecida a nulidade do laudo médico e, por conseguinte, da sentença a quo; f) não seria possível a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez, haja vista que o laudo pericial judicial teria comprovado a existência de incapacidade laborativa parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, a qual ensejaria a
concessão apenas do benefício de auxílio doença; g) o magistrado não estaria vinculado à
conclusão da perícia judicial, todavia a adoção de entendimento contrário ao laudo técnico
deveria ser fundado em elementos igualmente idôneos, produzidos em observância do contraditório e da ampla defesa, o que não teria ocorrido no presente caso; h) sequer foi tentada
a via do encaminhamento ao Serviço de Reabilitação do INSS, quando, então, poder-se-ia
obter uma conclusão precisa sobre a impossibilidade ou não de readaptação e a necessidade
de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; i) a idade do recorrido não seria
obstáculo à reabilitação do autor e não consistiria em risco social a ser coberto pelos benefícios
de incapacidade; j) a Seguridade Social não possui benefício específico em razão do risco
social "baixa instrução"; l) inexiste documento técnico idôneo, produzido com observância do
contraditório e da ampla defesa, que sustente a conclusão acerca da suposta "invalidez" do
autor.
3. A parte autora, intimada, apresentou contrarrazões com o intuito de manter a sentença a quo
nos pontos combatidos pelo INSS.
4. Por sua vez, a parte autora, em seu recurso inominado, alega que a data de início do
benefício de aposentadoria por invalidez deve ser fixada na data da indevida cessação administrativa do benefício de auxílio doença e não da data da realização da perícia médica do
juízo. Para isso sustenta que: a) tendo o perito concluído que a Autora está incapacitada por
problemas ósteo-musculares, resta claro que, desde a ocasião em que o auxílio-doença foi
cessado administrativamente, a autora não possui condições de laborar e de prover seu
sustento; b) pelas mesmas enfermidades a Autora percebeu o benefício durante mais de 4
anos (DIB - 16/04/2003 a DCB - 16/11/2007) e que estaria demonstrado, portanto, que em
nenhum momento a Autora teria recuperado sua capacidade laborativa, conforme afirmado
pelo INSS; c) nos casos em que o segurado percebia benefício anterior, a data de início do
benefício deve coincidir com a data da cessação indevida, conforme já estaria pacificado na
jurisprudência; d) somente se admitiria a fixação do início do benefício na data da juntada do
laudo pericial nos casos em que não se formalizou requerimento administrativo ou quando,
diante da impossibilidade de o perito judicial fixar a data do início da incapacidade, não
houvesse nos autos outras provas que indicassem a existência da doença anteriormente, o que
não seria o caso dos presentes autos.
5. Requereu, assim, a autora, ao final, o provimento do recurso para que seja alterada a data
de início do benefício de aposentadoria por invalidez para a data da cessação indevida do
benefício de auxílio doença, ocorrida em 16/11/2007.
6. O INSS, intimado, não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto.
7. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91, dispensada esta
quando se trata de doença da lista de que trata o art. 151 da Lei 8.213/91 (art. 26, II, da lei em
comento); e c) doença definitivamente incapacitante para o trabalho (art. 42 da Lei
8.213/91).

10. Ao contrário do que alegou o Autor em seu recurso, o perito nomeado pelo juízo não
concluiu pela existência de incapacidade total e permanente para o trabalho, a qual enseja a
concessão da aposentadoria por invalidez. A conclusão do perito judicial foi pela existência de
incapacidade total, porém temporária para o labor. Depreende-se, ainda, do laudo judicial ser
possível a reabilitação do recorrente para função distinta, ou até mesmo para a habitualmente
exercida.
11. Dessa forma, sendo a incapacidade total, porém temporária não é possível a conversão do
benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, conforme pretende o recorrente.
12. Insta ressaltar que as conclusões do médico perito são oriundas de análise, baseada em
entrevista, exame clínico e estudo da documentação que instrui a ação, esta última, realizada
inclusive por meio dos exames trazidos pela parte autora no momento da perícia judicial.
Assim, é inegável a credibilidade do laudo médico pericial.
13. Ademais, os relatórios médicos trazidos pela parte autora estão em consonância com o
laudo médico pericial e conduzem à conclusão de que o recorrente não se encontra incapacitado total e permanentemente para o trabalho, razão pela qual não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez.
14. Registra-se que o fato de o juiz de primeiro grau de jurisdição ter mencionado na sentença
que "verifico que a parte autora não se desincumbiu de apresentar novos relatórios médicos,
posteriores ao exame médico-pericial, que atestassem a permanência de sua incapacidade
laborativa" não causou qualquer cerceamento da defesa, conforme alega o recorrente. Na
verdade, o que se depreende da consideração feita pelo juízo a quo é que, na análise deste,
da documentação acostada aos autos, não é possível o reconhecimento da incapacidade
laborativa para além do período delimitado pelo mesmo.
15. Assim, reputa-se não ter havido cerceamento da defesa.
16. Diante do exposto, conhece-se do recurso interposto pela parte autora, mas para lhe
negar provimento, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em sua totalidade.
Homologa-se, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do
Recurso Inominado apresentado pelo INSS, em petição cadastrada em 12/08/2013, nos termos do artigo 501 do CPC.
17. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
18. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso inominado interposto pela parte
autora, mas para lhe negar provimento, nos termos do voto do Juiz Relator. Decide, ainda,
homologar o pedido de desistência do Recurso Inominado apresentado pelo INSS, em petição
cadastrada em 12/08/2013, nos termos do artigo 501 do CPC.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 12 agosto/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0058896-75.2008.4.01.3400
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - BRUNO ROBERTO MACIEL CUNHA DE MARIA
RECORRENTE: LUZIA XAVIER DAMACENA
ADVOGADO: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSOS DO INSS E DA PARTE AUTORA. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO ATESTA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL
E PERMANENTE PARA O TRABALHO. CONSIDERAÇÃO DA IDADE, BAIXO GRAU DE
ESCOLARIDADE (1ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETA), EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS E LIMITAÇÕES FÍSICAS DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL
E DEFINITIVA PARA O TRABALHO RECONHECIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
DEVIDA DESDE A DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO
DOENÇA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501106
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8. Cumpre assentar que a perda da condição de segurado não importa em caducidade do
benefício, contanto que a invalidez tenha se dado à época em que o segurado mantinha esta
qualidade, a teor do art. 102 da Lei 8.213/91 c/c art. 3.º da Lei 10.666/03.
9. Preliminarmente, no que tange ao pedido do INSS de nulidade do laudo pericial e, por
conseguinte, da sentença, reputa-se-o infundado. É que o laudo médico elaborado pelo perito
designado pelo juízo respondeu de forma categórica a todos os quesitos, sem que deixasse
dúvida quanto a suas conclusões, possuindo, portanto, todas as informações necessárias para
o deslinde do feito, de forma que nulo não é. Não se configurando nulidade no laudo pericial,
não se pode falar em nulidade da sentença prolatada, como pretende a autarquia previdenciária.
10. Analisando-se o caso vertente, constata-se que o laudo pericial do juízo concluiu que a
parte autora está acometida de deformidades na coluna e dor lombar (M54), os quais lhe
incapacitam parcial e permanentemente para o trabalho, todavia reputou não ser possível a
reabilitação, considerando-se o baixo grau de escolaridade, a idade avançada e as seqüelas de
doenças apresentadas pela parte autora, conforme resposta ao quesito de nº 7, relativo aos
quesitos do Juízo.
11. Observe-se que a parte autora é doméstica, possui atualmente 53 anos de idade, baixo
grau de escolaridade (1ª série do ensino fundamental incompleta) e sempre trabalhou em
funções que exigissem esforços físicos.
12. Assim, considerando-se tais fatores, a finalidade social da norma e, ainda, as limitações
físicas, atestadas pela perita judicial, reputa-se estar, na verdade, a parte autora acometida de
incapacidade laboral total e permanente para o trabalho, razão pela qual faz jus ao benefício de
aposentadoria por invalidez.
13. Nesse contexto temos que: "A incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional
e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados
também os aspectos sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da
interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE,
julgado em 17.12.2007).
14. Ainda, sobre o assunto:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ART. 42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DOS
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. - Esta Corte Superior firmou compreensão no
sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser
considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n.
8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do
segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie. Tendo a Corte de origem considerado presentes os pressupostos necessários à concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez, a reversão do julgado requer reexame de provas.
Incidência da Súmula 7/STJ ao caso em tela. - Agravo regimental desprovido.
(AGARESP 201102921516, MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE), STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:19/10/2012 ..DTPB:.).
15. Acrescente-se, ainda, que a autora recebeu o benefício de auxílio doença por mais de (4)
quatro anos, de 16/04/2003 (DIB) a 16/11/2007 (DCB), sem que a autarquia previdenciária
tomasse qualquer providência no sentido de promover a reabilitação profissional da autora.
16. Assim, reputam-se infundadas as alegações da parte ré de que seria indevido o pagamento
do benefício de aposentadoria por invalidez.
17. Quanto ao pedido da parte autora de alteração da data do início do benefício de aposentadoria por invalidez para a data da cessação administrativa do benefício de auxílio doença,
ocorrida em 16/11/2007, reputa-se ser o caso de seu acolhimento.
18. É que, acompanhando a petição inicial, encontra-se vasta documentação médica, demonstrando que a incapacidade da qual padece a parte autora, constatada na perícia judicial,
tem a mesma causa diagnosticada por Entidades Hospitalares públicas e particulares à época
em que ingressou com o pedido de concessão de Benefício de Auxílio-Doença. Assim, como a
moléstia incapacitante que ensejou o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez no âmbito judicial é a mesma que deu causa à concessão na via administrativa do
benefício de auxílio doença, impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
a contar da cessação administrativa do benefício de auxílio doença, ocorrida, no caso, em
16/11/2007.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501107

19. Ademais, conforme já mencionado, a parte autora usufruiu do benefício de auxílio doença
por um longo período, qual seja, de 16/04/2003 (DIB) a 16/11/2007 (DCB), o que leva a crer
que a incapacidade laboral permaneceu após a cessação do benefício, em face de sua
natureza clínica (deformidades na coluna e dor lombar (M54)), atestada pela perita judicial.
20. Ante o exposto, conhece-se dos recursos interpostos pelas partes processuais para: a)
negar-se provimento ao recurso do INSS; b) dar-se provimento ao recurso do Autor, de
forma a condenar o INSS ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir da data da
cessação administrativa do benefício de auxílio doença, ocorrida em 16/11/2007, ou seja, a
conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 17/11/2007 (dia seguinte à data
da cessação administrativa do benefício de auxílio doença) e, ainda, na obrigação de pagar
as diferenças retroativas, devendo ser descontados eventuais valores recebidos a título de
tutela antecipada por ocasião do cumprimento do julgado.
21. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o autor está
assistido pela Defensoria Pública da União (Súmula 421/STJ).
22. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS e, por
outro lado, dar provimento ao recurso do Autor, nos termos do voto do Juiz Relator.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0053869-48.2007.4.01.3400
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - BRUNO ROBERTO MACIEL CUNHA DE MARIA
RECORRIDO: VERONICE DIAS DE MELO
ADVOGADO: DF00016810 - JULIANA SERMOUD FONSECA
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DO INSS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA POR MAIORIA. LAUDO
RECONHECENDO INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE NÃO A HABITUAL (BALCONISTA) E OUTRAS COM IGUAL EXIGÊNCIA BIOMECÂNICA. CONSIDERAÇÃO DA IDADE DE
53 ANOS, BAIXA ESCOLARIDADE E DIFICULDADE NA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL,
ASSOCIADOS ÀS LIMITAÇÕES FÍSICAS DA RECORRENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PROCEDIDA PELO INSS E FRUSTRADA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUGERE
APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA DESDE
A DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS, insurgindo-se contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, no bojo da qual foi julgado procedente o pedido de aposentadoria por
invalidez.
2. O INSS, em seu recurso inominado, sustenta: a) preliminarmente, a existência de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, razão pela qual requer o reconhecimento
da incompetência da Justiça Federal para julgar o feito com a conseqüente extinção do feito
sem resolução do mérito ou a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual; b) no mérito,
sustenta o recorrente que a sentença seria contrária ao laudo médico produzido em juízo, que
teria reconhecido a incapacidade apenas parcial, multiprofissional e suscetível de recuperação,
circunstâncias que não autorizariam a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez,
que exige invalidez "para todo e qualquer exercício de atividade laboral, irreversivelmente".
Requereu, ao final, a reforma da sentença de Primeiro Grau para que seja acolhida a preliminar
de incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar o processo ou, alternativamente,
caso o mérito seja enfrentado, o julgamento improcedente do pedido.
3. Em contrarrazões, a autora pugna pelo improvimento do recurso da autarquia previdenciária.
4. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91, dispensada esta
quando se trata de doença da lista de que trata o art. 151 da Lei 8.213/91 (art. 26, II, da lei em
comento); e c) doença definitivamente incapacitante para o trabalho (art. 42 da Lei
8.213/91).
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5. No caso vertente, constata-se que o laudo médico pericial, produzido em juízo, concluiu pela
provável origem acidentária da incapacidade a que está acometida a parte recorrida, conforme
se pode perceber no excerto do mesmo abaixo transcrito:
DA CONCLUSÃO:
Considerando o período de benefício auferido pela Autarquia Previdenciária (inicialmente por
provável doença ocupacional - ver CAT acostada aos autos e benefício auferido com
espécie 91 - e depois, perpetuada a incapacidade por desdobramento em síndrome de fibromialgia refratária aos tratamentos convencionais), os relatórios médicos juntados, a história
da moléstia atual referida, o exame físico médico-pericial realizado, conclui-se que a Autora se
encontra incapaz definitivamente para a sua função declarada desde a cessação do seu
benefício em 2006, até a data da realização desta Perícia Médica, apresentando, no entanto,
potencial de readaptação funcional em outra função, tais como: agente de portaria, ascensorista, fiscal de pátio e outras assemelhadas.(grifo nosso)
6. Acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Federal para julgar o feito pelo Relator,
por entender que se trata de incapacidade laboral resultante de acidente de trabalho, conforme
comprova o documento juntado aos autos pela recorrida, qual seja, Comunicação de Acidente
do Trabalho, razão pela qual reputou competente a Justiça Estadual para o julgamento do feito.
Vencido, no ponto, pelos votos dos eminentes juízes Alexandre Vidigal de Oliveira e Cristiane
Pederzolli Rentzsch, afastado tal preliminar, sob o fundamento de que a doença de fibromialgia
não decorre do acidente de trabalho sofrido pela autora.
7. Prosseguindo o julgamento, no mérito, tem-se que no laudo pericial produzido em Juízo o
Perito concluiu pela existência das seguintes patologias:
a)
Síndrome de Dor Crônica por Fibromialgia Refratária ao Tratamento Convencional;
b)
Ausência de sinais clínicos detectáveis na atualidade de Tendinopatia, Compressão
de Nervo Periférico e/ou Disfunção Articular nos segmentos osteomusculares examinados.
8. Assim, concluiu o perito judicial que a parte autora encontra-se incapacitada total e definitivamente para o exercício de sua profissão de balconista (havendo ou não desvio de
função) e, ainda, para qualquer atividade laborativa que exija semelhante biomecânica.
9. Entretanto, o perito judicial considerou que há incapacidade parcial, definitiva e multiprofissional, tendo atestado ser possível a reabilitação profissional da parte autora para funções
que não exijam os seguintes fatores de sobrecarga biomecânica:
a)
ortostatismo (postura de pé) estático ou dinâmico prolongado;
b)
levantamento, sustentação e carregamento manual de carga;
c)
utilização de pedais com ou sem aplicação de força;
d)
vibração segmentar e/ou de corpo inteiro;
e)
postura estática prolongada em flexão, rotação ou lateralização da coluna vertebral;
f)
postura estática em abdução dos membros superiores;
g)
movimentos repetitivos intensos para os membros superiores.
10. Esclareceu o Perito que a parte autora apresenta potencial de readaptação para as funções
leves (sob o ponto de vista biomecânico) do tipo administrativo, com trabalho em postura
sentada ou semi - sentada e pausas periódicas.
11. Ocorre que a autora possui atualmente 53 anos e teve experiências profissionais que
sempre exigiram esforços físicos, conforme se pode comprovar pela cópia de sua carteira de
trabalho acostada aos autos, os quais são incompatíveis com as possibilidades de reabilitação
indicadas pelo Perito. Apesar de não ter idade tão avançada, a parte autora apresenta, ainda,
severas limitações físicas que, aliadas à sua baixa escolaridade (1º grau incompleto), permite
se chegar à conclusão de que, a bem da verdade, é a mesma portadora de incapacidade total
e definitiva para qualquer atividade laborativa, mormente quando se considera a acirrada
competitividade existente no mercado de trabalho, inviabilizando o reingresso da Autora à
atividade remunerada, dado se tratar de pessoa acometida por diversas restrições ocasionadas
diretamente por suas enfermidades, devidamente registradas na peça técnica.
12. Vale ressaltar, em acréscimo, que a segurada se submeteu a processo de reabilitação
profissional perante o INSS, conforme documentação acostada aos autos, sem que tenha
conseguido êxito no exercício de qualquer outra atividade profissional.
13. Destaca-se, ainda, que a recorrente juntou aos autos relatórios médicos do Hospital Mater,
datados em 02/09/2004, 27/01/2005 e 11/08/2005, os quais sugerem se tratar de caso para
aposentadoria. Juntou, ainda, a recorrente, relatório médico da rede pública de saúde, datado
em 30/05/2002, igualmente recomendado afastamento do trabalho de forma definitiva.
14. Diante do contexto probatório dos presentes autos, firma-se o entendimento pela existência
de incapacidade total, definitiva e omniprofissional da recorrente a partir da data da cessação
do benefício de auxílio doença, ocorrida em 02/01/2006, a partir da qual é devido o benefício
de aposentadoria por invalidez, conforme decidido em Primeiro Grau.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501108

15. Recurso interposto pelo INSS conhecido. Preliminar de incompetência da Justiça Federal
afastada, vencido o Relator. No mérito, recurso improvido, mantendo-se a sentença de
Primeiro Grau.
16. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
17. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal conhecer do recurso interposto pelo INSS, para, por maioria, afastar
a preliminar de incompetência da Justiça Federal, vencido o Juiz Relator, e, no mérito, por
unanimidade, negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do Juiz Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0048964-97.2007.4.01.3400
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - CLAUDIA GRACE LIMA DOS SANTOS
RECORRENTE: ISAURA ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.RECURSOS DO INSS E DA PARTE
AUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E
DEFINITIVA PARA O TRABALHO, PORÉM TOTAL E DEFINITIVA PARA PROFISSÕES QUE
EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS. CONSIDERAÇÃO DO LAUDO, DOS DOCUMENTOS MÉDICOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA IDADE, DA BAIXA INSTRUÇÃO E DA EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL DA PARTE AUTORA. DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS À DATA DA
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA DESDE A DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA.RECURSO DO INSS IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratam-se de recursos interpostos por ambas partes processuais contra sentença que julgou
procedente o pedido inicial da autora para condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez desde a data da juntada do laudo judicial (11/12/2008).
2. Em suas razões recursais, a autarquia ré sustenta que: a) não seria possível a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez, haja vista que o laudo pericial judicial teria comprovado a existência de incapacidade laborativa parcial, com possibilidade de reabilitação
profissional, a qual ensejaria a concessão apenas do benefício de auxílio doença; b) o magistrado não estaria vinculado à conclusão da perícia judicial, todavia a adoção de entendimento contrário ao laudo técnico deveria ser fundado em elementos igualmente idôneos,
produzidos em observância do contraditório e da ampla defesa, o que não teria ocorrido no
presente caso; c) o juízo a quo partiu da equivocada premissa de dificuldade de reinserção no
mercado de trabalho, em razão do quadro socioeconômico do Brasil; d) a idade do recorrido
não seria obstáculo à reabilitação do autor e não consistiria em risco social a ser coberto pelos
benefícios de incapacidade; e) a Seguridade Social não possui benefício específico em razão
do risco social "baixa instrução"; f) inexiste documento técnico idôneo, produzido com observância do contraditório e da ampla defesa, que sustente a conclusão acerca da suposta
"invalidez" da autora.
3. Assim, ao final, requereu a autarquia previdenciária seja o recurso conhecido e provido para
que seja integralmente reformada a sentença a quo, afastando-se a condenação imposta ao
INSS no sentido de converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
4. A autora, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pela manutenção da
sentença.
5. Em seu recurso inominado, a autora, por sua vez, sustenta que deveria ser alterada a DIB
(data de início do benefício). Isto porque a requerente se encontra incapacitada desde
05/10/2004, quando percebera benefício de auxílio-doença até que, de forma indevida, o
mesmo foi cessado em 06/04/2007, sem que a parte autora tivesse recuperado sua capacidade
laborativa. Portanto, aduz ser necessária a alteração da data de início do benefício de aposentadoria por invalidez para a data da cessação indevida do benefício, ocorrida em
06/04/2007, uma vez que houve recebimento anterior do benefício, bem como requerimento
administrativo prévio. Além disso, alega existirem provas, contemporâneas ao requerimento, de

1108

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
que já se encontrava incapacitada desde àquela época. Sustenta, ainda, a necessidade de
antecipação dos efeitos da tutela, por preencher os requisitos para tanto.
6. Requereu, por fim, a autora, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a imediata implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, em seu favor e,
ainda, seja conhecido e provido o recurso para que a aposentadoria por invalidez seja concedida desde a data da cessação indevida do benefício de auxílio doença, ocorrida em
06/04/2007.
7. Em contrarrazões, o INSS pugnou, em suma, pelo não provimento do recurso da parte
autora.
8. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, I, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
9. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
10. Cumpre assentar que a perda da condição de segurado não importa em caducidade do
benefício, contanto que a invalidez tenha se dado à época em que o segurado mantinha esta
qualidade, a teor do art. 102 da Lei 8.213/91 c/c art. 3.º da Lei 10.666/03.
11. Analisando-se o laudo médico judicial, verifica-se que o perito judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, porém total e definitiva para atividades que exijam grandes esforços físicos.
12. O perito judicial concluiu estar a parte autora acometida das seguintes patologias:
a) Bursite no ombro esquerdo;
b) Cervico-braquialgia bilateral;
c) Discopatia degenerativa lombar;
d) Encondroma;
e) Espondilite lombar;
f) Hérnia discal lombar;
g) Lombociatalgia;
h) Osteopenia;
i) Pan-osteoartrose;
j) Tendinite dos ombros;
l) Outros transtornos dos tecidos moles;
k) Poliartrose;
m) Osteoartrose primária generalizada;
n) Cervicodorsolomgociatalgia;
o) Mononeuropatia dos membros superiores;
p) Diabetes mellitus não insulino dependente;
q) Taquicardia.
13. O perito judicial concluiu, ainda, ser possível a reabilitação profissional, desde que seja em
profissões que não exijam grandes esforços físicos.
14. Analisando-se o laudo pericial produzido em juízo, a documentação médica juntada aos
autos, a idade da parte autora (59 anos), a sua baixa instrução (4ª série do primeiro grau) e,
ainda, o fato de ter sempre exercido profissões que impliquem no uso da força física (diarista),
firma-se o entendimento pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho a
partir da data da cessação do benefício de auxílio doença, ocorrida em 06/04/2007.
15. A incapacidade não é um critério puramente objetivo, devendo ser analisada levando-se em
consideração circunstâncias pessoais.
16. Nesse contexto temos que: "A incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional
e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados
também os aspectos sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da
interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE,
julgado em 17.12.2007).
17. Sobre o assunto:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ART. 42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME
DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. - Esta Corte Superior firmou compreensão
no sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem
ser considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n.
8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501109

Tendo a Corte de origem considerado presentes os pressupostos necessários à concessão
do benefício de aposentadoria por invalidez, a reversão do julgado requer reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ ao caso em tela. - Agravo regimental desprovido.
(AGARESP 201102921516, MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE), STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:19/10/2012 ..DTPB:.)
18. Assim, diante do exposto, reputa-se que improcedem as alegações da parte ré de que não
seria o caso de concessão de aposentadoria por invalidez.
19. Por outro lado, conforme já mencionado, considera-se ser o caso de estabelecimento da
DIB do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação indevida do
benefício de auxílio doença, ou seja, a partir de 07/04/2007 (dia subseqüente à data da
cessação do benefício de auxílio doença).
20. É que a parte autora percebeu o benefício de auxílio por 3 anos consecutivos (DIB:
05/10/2004- DCB: 06/04/2007). Ademais, o Relatório Médico do Dr. Hilton Nepomuceno Barros,
de 20/10/2007, portanto, contemporâneo à data da cessação do benefício, relata as mesmas
enfermidades constatadas na perícia judicial.
21. Observe-se, por outro lado, que o perito judicial atesta que as patologias osteo-musculares
de que a parte autora está acometida têm origem degenerativa.
22. Acrescente-se, ainda, que a parte autora juntou aos autos relatórios médicos datados em
30/07/2008, 31/10/2008 (ambos da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação), os quais relatam
as mesmas enfermidades constatadas na perícia judicial e, ainda, o tratamento clínico realizado.
23. A autora juntou, ainda, o relatório médico datado em 06/11/2008 (da rede pública de saúde
do Distrito Federal), o qual relata enfermidade também constatada pela perícia judicial e sugere
encaminhamento para concessão de benefício.
24. Assim, considerando-se o presente contexto probatório, pode-se dizer que existem documentos contemporâneos à data da cessação do benefício de auxílio doença que provam que
a parte autora encontrava-se desde àquela época incapacitada total e definitivamente para o
trabalho, fazendo, pois, jus ao benefício de aposentadoria por invalidez desde àquela época.
25. Em face da prova inequívoca dos fatos e do convencimento quanto à verossimilhança da
alegação e, ainda, diante do caráter alimentar da prestação em comento (fundado receio de
dano irreparável), considera-se preenchidos os requisitos do art. 273 do Código de Processo
Civil, razão pela qual se concede a antecipação dos efeitos da tutela. Assim, determina-se ao
INSS a implantação do benefício em apreço, nos moldes acima delineados. Prazo: 10 (dez)
dias, a contar da intimação do Acórdão. Eventual possibilidade de irreversibilidade do provimento é afastada em razão da necessidade de proteção ao direito subjacente à pretensão
deduzida, qual seja, direito à saúde e à própria subsistência, corolários do direito à vida e da
dignidade humana, os quais, em um juízo de proporcionalidade dos valores envolvidos, sobressaem em relação aos princípios que resguardam a Administração Pública.
26. Ante o exposto, conhece-se dos recursos interpostos por ambas as partes para: a) negarse provimento ao recurso interposto pela parte ré; b) dar-se provimento ao recurso interposto pela parte Autora, alterando-se a sentença a quo, para se estabelecer a Data do Início
do Benefício (DIB) de aposentadoria por invalidez a partir de 07/04/2007 (dia subseqüente à
data da cessação do benefício de auxílio doença). Concede-se ainda os efeitos da antecipação
da tutela para se determinar a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação do Acórdão.
27. O montante apurado deverá ser acrescido de correção monetária, na forma do Manual de
Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; a partir de
30/6/2009, nos termos do art. 1º - F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009, deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma
única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI's n. 4357 e 4425".
28. Honorários advocatícios pelo INSS, recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
do valor da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº 111/STJ).
29. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS e, por
outro lado, dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Juiz Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

1109

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO N. 0054989-58.2009.4.01.3400
RECORRENTE: HAMILTON DA SILVA BITENCOURT
ADVOGADO : DF00012454 - MARIO HERMES DA COSTA E SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO: - ALESSANDRA ALVES DONIAK
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RECURSO DO AUTOR. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DE CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto por HAMILTON DA SILVA BITENCOURT contra sentença que
julgou improcedente o pedido inicial da autora, consistente em requerimento de aposentadoria
por invalidez ou, alternativamente, de benefício de auxílio doença.
2. Em suas razões recursais, o Autor sustentou, em síntese, que: a) o seu quadro de saúde é
incapacitante definitivamente para o trabalho, conforme relatórios médicos anexos à petição
inicial; b) considerando-se a sua idade (64 anos), a sua profissão de motorista, que vem
sofrendo com dores na coluna há aproximadamente 10 anos, a sua baixa instrução e a
impossibilidade de reabilitação profissional, faria jus ao benefício de aposentadoria por invalidez; c) o juiz não estaria adstrito ao laudo pericial, podendo se valer de outros elementos
constantes dos autos.
3. Requereu, assim, seja cassada a sentença, a fim de que concedida a aposentadoria por
invalidez.
4. O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.
5. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
6. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
7. No caso concreto, o laudo médico atestou que o requerente é portador de osteoartrite de
coluna cervical e lombar com dor crônica secundária a esses acometimentos, perda auditiva
leve, hipertensão arterial, doença diverticular e síndrome do cólon irritável. Todavia, o perito,
após analisar toda a documentação acostada aos autos, concluiu que tais enfermidades não
incapacitam o autor para o trabalho.
8. Por mais que o requerente discorde do laudo médico proferido em 25/11/2009 e apresente, por outro lado, laudos exarados pelo Dr. Jorlândio de Moraes Santos, que concluem
pela existência de doença incapacitante com sugestão de aposentadoria e, ainda, alegue
que o magistrado não deva estar adstrito ao laudo pericial para formulação do seu convencimento, não se pode simplesmente ignorar o laudo proferido pelo médico perito do juízo. O perito judicial tendo analisado os sintomas relatados assim como os documentos médicos juntados aos autos, apresentados no dia da perícia, proferiu clara e detalhada conclusão pela capacidade da parte autora, constituindo-se, ainda, meio de prova importante,
por não poder ser questionada sua parcialidade, razão pela qual possui grande valor probatório para a formação do convencimento do magistrado.
9. Assim, diante do contexto probatório, acolhe-se, no caso em tela, o laudo pericial do juízo e
se reputa, portanto, inexistente a incapacidade laboral alegada pelo recorrente.
10. Em face do exposto, conhece-se do recurso interposto pela Autora, mas para lhe negar
provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição.
11. Honorários advocatícios pela Recorrente vencida, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
12. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora,
nos termos do voto do Juiz Relator.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014.

PROCESSO N. 0056153-58.2009.4.01.3400
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRENTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SOARES
ADVOGADO: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DA
AUTORA. PERITO JUDICIAL ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DA
RECORRENTE. DOCUMENTOS MÉDICOS APRESENTADOS PELA RECORRENTE FORAM
OBJETO DE ANÁLISE PELO PERITO JUDICIAL. INCOERÊNCIA DO LAUDO PERICIAL NÃO
É SUFICIENTE PARA A ANULAÇÃO DO MESMO. PROFISSÃO DA AUTORA CONSIDERADA
NO LAUDO PERICIAL. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto por MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SOARES contra
sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em requerimento de restabelecimento/concessão de auxílio doença ou concessão de aposentadoria por invalidez.
2. A recorrente, em seu recurso inominado sustentou, em síntese, que: a) o laudo do juízo seria
incoerente no que tange à fundamentação e à conclusão apresentadas, haja vista que, embora
tenha constado no quesito 2 do juízo que a doença não incapacitaria a recorrente para o labor,
ao responder o quesito 3, o perito asseverou que haveria incapacidade laboral susceptível de
reabilitação; b) a recorrente sofre de cardiopatia hipertensiva com insuficiência cardíaca e
insuficiência coronariana crônica, angina pectoris, diabetes mellitus, tonturas, mal estar, cansaço fácil aos pequenos esforços físicos e dor torácica, todavia nenhuma dessas enfermidades,
devidamente documentadas, teria sido objeto de manifestação pela perícia médica, o que
viciaria a perícia e, por conseguinte, a própria sentença; c) a perícia realizada em alguns
minutos não teria o poder de infirmar os relatórios emitidos pelos médicos que acompanham a
paciente há anos e que são claros em atestar que a autora encontra-se impossibilitada de
exercer a sua profissão; d) o perito judicial teria desconsiderado que a profissão habitualmente
exercida pela recorrente era a de diarista, a qual requereria intenso esforço físico, incompatível
com as enfermidades sofridas; e) a recorrente se encontra com 54 anos de idade e possui
baixo nível de instrução, sempre exercendo profissões braçais, em que inevitável a realização
de grande esforço físico, o que seria incompatível com as enfermidades sofridas; f) o histórico
da recorrente (idade avançada, baixo grau de instrução, sucessivos afastamentos do trabalho)
dariam a entender que a reabilitação revela-se extremamente improvável, fazendo, pois, jus a
recorrente à aposentadoria por invalidez.
3. Requereu, assim, a recorrente, a reforma da sentença de primeiro grau para que seja o INSS
condenado a restabelecer o benefício de auxílio doença e a convertê-lo em aposentadoria por
invalidez desde a sua cessação administrativa, com juros e correção monetária, legalmente
aplicáveis. Caso não seja esse o entendimento da Turma Recursal, requereu seja cassada a
sentença recorrida com a determinação de retorno dos autos à origem para complementação
do laudo médico, haja vista que o perito não teria se pronunciado sobre todas as enfermidades
comprovadamente sofridas pela recorrente.
4. Em contrarrazões, a autarquia ré pugna, em suma, pela manutenção da sentença recorrida.
5. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
6. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
7. Cumpre assentar que a perda da condição de segurado não importa em caducidade do
benefício, contanto que a invalidez tenha se dado à época em que o segurado mantinha esta
qualidade, a teor do art. 102 da Lei 8.213/91 c/c art. 3.º da Lei 10.666/03.
8. Preliminarmente, reputa-se desnecessária a complementação do laudo pericial do juízo,
conforme requerido pela recorrente, haja vista que constam dos autos documentos suficientes
para o deslinde do feito. Logo, não há que se falar em anulação da sentença, conforme pleito
da recorrente.
9. No caso vertente, o perito do juízo, médico cardiologista, concluiu que o autor está acometido de varizes em membros inferiores que, de acordo com o perito, não prejudicam a
capacidade laboral da segurada, declarada de "diarista/faxineira". Ressaltou o perito judicial
no item Análise e Discussão dos resultados o seguinte:

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501110
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O periciando apresenta quadro de Varizes em membros inferiores.
A capacidade funcional apresentada pelo Periciando é grau II (NYHA), ou seja, tolera sem
desconforto as atividades que demandam quantidade de esforços física habituais.
10. A parte recorrente juntou aos autos Relatório Médico da rede pública de saúde, datado em
28/08/2009 e expedido por médico cardiologista, no qual este atesta que a recorrente é
portadora de cardiopatia hipertensiva com insuficiência cardíaca e insuficiência coronariana
crônica, angina pectoris e diabetes mellitos, sugerindo, ao final, a sua aposentadoria.
11. Diante do contexto probatório, acolhe-se, no caso em tela, o laudo pericial do juízo e
reputa-se, portanto, inexistente a incapacidade laboral alegada pela recorrente.
12. É que, analisando-se o laudo pericial produzido em juízo, constata-se que o perito judicial,
para confeccioná-lo, verificou toda a documentação médica juntada pela recorrente por ocasião
da propositura da ação, conforme está comprovado pelo item do laudo pericial denominado
"Procedimentos realizados". Dessa forma, infere-se que, após a análise da mencionada documentação médica, o perito judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral da
recorrente.
13. Sendo assim, não se pode dizer que não houve pelo perito judicial a análise das enfermidades alegadas pela recorrente.
14. No que tange à alegação da recorrente de que haveria incoerência no laudo pericial do
juízo no que pertine à sua fundamentação e à conclusão apresentadas, haja vista que, embora
tenha constado no quesito 2 do juízo que a doença não incapacitaria a recorrente para o labor,
ao responder o quesito 3, o perito asseverou que haveria incapacidade laboral susceptível de
reabilitação, constata-se que, de fato, houve equívoco do perito ao responder o quesito nº 03,
relativo aos quesitos do juízo, pois uma vez constatada a inexistência de incapacidade laboral,
não haveria que se falar em recuperação ou reabilitação da recorrente. Todavia, reputa-se que
a mencionada incoerência não tem o condão de anular o mencionado laudo pericial, haja vista
que, da leitura deste, resta clara a informação de que a recorrente, apesar de portadora de
Varizes em membros inferiores, não possui a sua capacidade laboral comprometida, podendo
realizar atividades que demandam esforços físicos habituais. Assim, nulidade do laudo pericial
não há.
15. Também não se pode dizer que o perito não considerou a profissão da recorrente, conforme
alegação desta. É que consta do laudo judicial, no item denominado "IDENTIFICAÇÃO", a
profissão declarada pela recorrente, qual seja, doméstica. Logo, não há que se falar em
desconsideração pelo perito da profissão da recorrente.
16. Em face do exposto, conhece-se do recurso interposto pela Autora, mas para lhe negar
provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição.
17. Honorários advocatícios pela Recorrente vencida, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
18. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pela parte autora,
mas para lhe negar provimento, nos termos do voto do Juiz Relator.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 12/AGOSTO/2014.

1. Trata-se de recurso interposto por MARCIA HELENA DE ARAUJO MOTA contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o INSS ao pagamento sem interrupção - ao autor, do benefício de auxílio doença, com DIB firmada em 09.10.2008 e
DCB em 30.10.2009.
2. A parte autora, em seu recurso, sustenta que: a) possui um quadro de Fadiga Crônica/Fibromialgia desde o ano de 1998, em que o cansaço é extenuante aos mínimos esforços,
sem que tenha respondido positivamente às tentativas terapêuticas; b) em 19/08/2008, foi
submetida ao exame ocupacional para retorno ao trabalho, tendo sido considerada inapta para
exercer suas funções na empresa, conforme constaria do Atestado de Saúde Ocupacional; c)
seu quadro de saúde foi agravado, posto que apresenta quadro depressivo, com recente
tentativa de suicídio, conforme teria relatado o psiquiatra Dr. Wallace de Faria Pereira, CRM nº
14.839; d) faria jus ao pagamento do benefício de auxílio doença desde a data em que foi
suspenso, qual seja, 31/01/2007, haja vista que à época não possuía condições de retornar às
atividades laborais, tendo, inclusive, contraído diversas dívidas com medicamentos e tratamentos.
3. Assim, requer, ao final, a recorrente, o provimento do recurso, de forma que seja reconhecido o direito da recorrente às parcelas de auxílio doença desde o período em que houve
a suspensão do benefício até o momento em que este foi restabelecido por decisão judicial. Em
caso de não acolhimento do recurso, requer a desoneração do pagamento das custas processuais, em face de suas dificuldades financeiras enfrentadas.
4. O INSS, intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em suma,
pela manutenção da sentença.
5. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, I, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
6. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
7. A perita judicial constatou estar a recorrente acometida de fibromialgia e depressão, tendo
concluído pela existência de incapacidade laboral total e temporária em relação à função
habitual da recorrente, qual seja, "nutricionista". Todavia, inferiu estar a recorrente incapacitada
parcial e temporariamente para o trabalho, admitindo ser possível a recuperação da recorrente
e, consequentemente, o seu retorno ao trabalho de nutricionista, mediante tratamento específico, consistente na realização de fisioterapia, uso de antiinflamatórios e antidepressivos.
8. A perita judicial concluiu estar a recorrente incapacitada para o trabalho desde 28/12/2005,
data que coincidiria com a concessão do auxílio doença pelo INSS. Por outro lado, estimou que
seria possível a recuperação da recorrente no prazo de 6 (seis) meses.
9. Analisando-se as provas trazidas pela recorrente, verifica-se que existe farta documentação
médica que comprova que a recorrente encontrava-se incapacitada para o trabalho desde a
data em que o benefício de auxílio doença foi suspenso, ou seja, desde 31/03/2007.
10. Ressalta-se que o benefício foi suspenso em 31/03/2007 e não em 31/01/2007, conforme
alegado pela recorrente. O documento denominado "Detalhamento de Crédito", proveniente do
INSS e juntado pela recorrente, prova a data da cessação do benefício.
11. Assim, diante do presente contexto probatório, firma-se o entendimento pela existência de
incapacidade laboral parcial e temporária desde a data da cessação do benefício, ocorrida em
31/03/2007. Dessa forma, reputa-se devido o benefício de auxílio doença a partir de 1º/04/2007
até 30/10/2009 (DCB - estipulada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição).
12. As parcelas recebidas pela recorrente, a título de antecipação dos efeitos da tutela, devem
ser compensadas no momento do cumprimento do julgado.
13. Ante o exposto, conhece-se do recurso interposto pela Autora para lhe dar parcial provimento, reformando-se em parte a sentença de Primeiro Grau, para condenar o INSS a
conceder o benefício de auxílio-doença a partir de 1º/04/2007 (primeiro dia subseqüente à
data de sua cessação indevida, ocorrida em 31/03/2007 - NB 515.498.851-1) até 30/10/2009.
Determina-se, ainda, sejam compensadas as parcelas recebidas pela recorrente, a título de
antecipação dos efeitos da tutela, no momento do cumprimento do julgado.
14. Incabível a condenação em honorários advocatícios e custas processuais (interpretação do
art. 55 da Lei n. 9.099/95).
15. Sem custas processuais.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0057665-13.2008.4.01.3400
RECORRENTE: MARCIA HELENA DE ARAUJO MOTA
ADVOGADO : DF00008849 - GILBERTO GARCIA GOMES
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO: - ANA LUISA VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DA ROCHA
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RECURSO DO AUTOR. DIB. LAUDO PERICIAL E
DOCUMENTOS MÉDICOS JUNTADOS PELA RECORRENTE LEVAM À CONCLUSÃO DE
QUE A RECORRENTE ENCONTRAVA-SE INCAPACITADA DESDE A DATA DA CESSAÇÃO
DO BENEFÍCIO, OCORRIDA EM 31/03/2007. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501111
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pela parte autora,
para lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Juiz Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF- 12/08/2014

10. Assim, sendo o laudo conclusivo do ponto de vista clínico, está comprovado que o autor
não está incapacitado, motivo pelo qual não justifica medida como o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.
11. Ante o exposto, conhece-se do recurso interposto pela parte autora, mas para lhe negar
provimento, mantendo-se inalterada a sentença de Primeiro Grau.
12. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
13. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora, nos
termos do voto do Juiz Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0052009-75.2008.4.01.3400
RECORRENTE: SANTOS CARDOSO
ADVOGADO: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RECURSO DO AUTOR. LAUDO CONCLUI PELA
EXISTÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO ACOLHIDO PELO JUÍZO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto por SANTOS CARDOSO contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial da autora, consistente em requerimento de restabelecimento e
manutenção de auxílio doença.
2. Em suas razões recursais, a Autora sustenta que: a) a decisão do MM. Juiz ateve-se
exclusivamente para o laudo pericial produzido em juízo, o qual concluiu pela existência de
doença/lesão, porém que não a incapacita para o trabalho; b) existem nos autos documentos,
inclusive da rede pública de saúde, que contradizem a conclusão do perito do juízo; c) não
poderia o juízo a quo ter desconsiderado os documentos médicos juntados aos autos; d) pelos
documentos médicos acostados aos autos seria inegável o direito do autor ao benefício de
auxílio doença; e) nas causas de natureza previdenciária vigeria o princípio in dúbio pro misero,
pelo que, instalada a dúvida no julgador, essa apenas pode o recorrente favorecer; f) foi-lhe
negada imotivadamente a realização de nova perícia médica, razão pela qual requereria,
subsidiariamente, a anulação da sentença.
3. Requereu, assim, ao final, a recorrente, a reforma da sentença, a fim de seja restabelecido
e mantido o benefício de auxílio desde a cessação indevida, em 16/07/2008, ou, subsidiariamente, seja anulada a sentença, por cerceamento do direito de ação, a fim de que o
recorrente seja submetido à perícia com médico especialista em ortopedia. Por fim, requereu o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública da
União.
4. Em contrarrazões, o INSS pugnou, em suma, pela manutenção da sentença de Primeiro
Grau.
5. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
6. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
7. Preliminarmente, no que tange ao pedido do recorrente de nulidade da sentença, reputa-seo infundado. É que o laudo pericial produzido em juízo, em que pese o autor não concordar
com as conclusões auferidas por este, possui as informações essenciais para o deslinde do
feito, de forma que nulo não é. Não se configurando nulidade no laudo pericial, não se pode
falar em nulidade da sentença prolatada, como pretende o recorrente. Considerando, ainda, a
vasta documentação apresentada pela parte autora, entende-se não ser devida a realização de
nova perícia por novo perito do juízo, de forma que as provas apresentadas junto com o laudo
do juízo são suficientes para o deslinde do feito.
8. No caso concreto, o laudo médico atestou que o requerente é portador de artrite gotosa e
hipertensão arterial sistêmica. Todavia, a perita, após analisar toda a documentação acostada
aos autos, concluiu que tais enfermidades não incapacitam o autor para o trabalho.
9. Por mais que o requerente discorde do laudo médico proferido em 26/09/2009 e apresente,
por outro lado, laudos exarados pelo Dr. Hilton Nepomuceno Barros, que concluem pela
existência de doença incapacitante definitivamente para o trabalho e, ainda, alegue que o
magistrado não deva estar adstrito ao laudo pericial para formação do seu convencimento, não
se pode simplesmente ignorar o laudo proferido pela médica perita do juízo. A perita judicial
tendo analisado os sintomas relatados assim como os documentos médicos juntados aos
autos, apresentados no dia da perícia, proferiu clara e detalhada conclusão pela capacidade da
parte autora. O laudo judicial, dada a sua imparcialidade, constitui-se em meio de prova
importante para a formação da convicção do magistrado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501112

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0062401-40.2009.4.01.3400
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - ALESSANDRA ALVES DONIAK
RECORRIDO: NOELIO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: - DF17819 - LEONARDO SOLANO LOPES
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DO INSS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTA INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO
DESDE O ANO DE 2004. LAUDO ACOLHIDO PELO JUÍZO. CONSTATAÇÃO DE QUE O
AUTOR TRABALHOU COM PREJUÍZO DE SUA SAÚDE. QUALIDADE DE SEGURADO
EXISTENTE NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que, concedendo a antecipação
dos efeitos da tutela, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte autora
à concessão, em favor do Autor, do benefício de aposentadoria por invalidez desde a data do
requerimento administrativo (05/10/2009) e a pagar-lhe os valores atrasados devidamente
corrigidos.
2. A autarquia previdenciária, em seu recurso argüiu, em síntese, quanto à impossibilidade de
se levar em consideração a conclusão do laudo pericial do juízo de que o Autor se mantém
incapacitado desde o ano de 2004, sendo que consta no RGPS que o autor manteve-se
laborando até 24/03/2008 e que, portanto, mostrar-se-ia ambígua e equivocada a conclusão do
perito. Ainda questionou a qualidade de segurado do Autor, alegando que na DIB (05/10/2009)
firmada pelo juiz sentenciante o autor já não a tinha. Requereu, assim, a reforma da sentença
nos termos da fundamentação apresentada para que seja julgado improcedente o pleito autoral
e, ainda, seja revogada a tutela concedida.
3. Em contrarrazões, a parte autora pugna, em suma, pela manutenção da sentença recorrida.
4. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
5. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
6. No caso vertente, o perito judicial concluiu estar a parte autora acometida de seqüela de
hanseníase (CID-10: B92) e polineuropatia dolorosa (CID-10: G 63.0), que a incapacita total e
definitivamente para o trabalho.
7. Concluiu, ainda, o perito judicial que o início da incapacidade laboral se deu a partir do ano
de 2004. Na resposta ao item 11 dos quesitos do INSS o perito judicial justificou a razão pela
qual entende que o início da incapacidade se deu a partir do ano de 2004, nos seguintes
termos:
O periciando informa que a doença foi detectada em 2003, tendo sua confirmação e início de
tratamento em 2004. E os elementos médico-periciais foram retirados da anamnese, exame
físico e Relatórios Médicos apresentados à Perícia.
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8. Assim, considerando-se a conclusão do perito judicial, depreende-se que, se a parte autora
laborou em período em que já se encontrava incapaz o fez em detrimento de sua saúde, razão
pela qual não pode lhe ser negado o direito à aposentadoria por invalidez a partir da data em
que se encontrava já total e definitivamente incapaz para o labor.
9. Neste contexto, estando o Autor incapacitado desde o ano de 2004, acolhe-se os mesmos
argumentos elencados na ilustre sentença prolatada em sentença de primeiro grau, quando
afirma que "Com efeito, o fato de o autor ter mantido vínculo empregatício enquanto já estava
incapacitado para o trabalho não significa que o autor estivesse, de fato, trabalhando em sua
plenitude (com toda a sua força laborativa, a qual não mais existia)."
10. Reputa-se, portanto, que o perito judicial esclareceu suficientemente as razões pelas quais
chegou à conclusão de que o início da incapacidade se deu a partir do ano de 2004 e,
acolhem-se, assim, as conclusões do mesmo.
11. Quanto à qualidade de segurado, questionada pela autarquia previdenciária, considera-se
infundadas as alegações do INSS. É que tendo sido comprovada a existência de incapacidade
laborativa desde 2004, conforme atestado pelo perito judicial, não se pode alegar que na data
do requerimento administrativo (05/10/2009), o autor não teria preenchido este requisito, uma
vez que, à época do início da incapacidade, o autor detinha sua qualidade de segurado, já que
mantinha vínculo empregatício com a Igreja Universal do Reino de Deus, conforme comprova
a cópia de sua carteira de trabalho, acostada aos autos.
12. Ante o exposto, conhece-se do recurso interposto pelo INSS, mas para lhe negar provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição.
13. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
14. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS, nos termos
do voto do Juiz Relator.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF- 12/08/2014

invalidez e, ainda, seja mantida a antecipação dos efeitos da tutela concedida pelo juízo a
quo.
3. O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto.
4. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91, dispensada esta
quando se trata de doença da lista de que trata o art. 151 da Lei 8.213/91 (art. 26, II, da lei em
comento); e c) doença definitivamente incapacitante para o trabalho (art. 42 da Lei
8.213/91).
5. No caso concreto, o laudo médico atestou que o requerente é portador de seqüela de fratura
da coluna torácica (T91.1), decorrente de fratura do corpo vertebral de T6, ocorrida aos 22
anos, com evolução para piora progressiva do grau de desvio e dor na coluna torácica e, ainda,
portador de cifoses secundárias (40.1), fatores que contribuem para que esteja incapacitado
total e definitiva para o exercício de sua profissão de borracheiro e, ainda, para qualquer
atividade laborativa que exija a aplicação de esforços físicos.
6. Entretanto, o perito judicial considerou possível a reabilitação profissional da parte autora
para as demais funções que não as "braçais", tendo atestado que a incapacidade para o labor
do recorrente é multiprofissional.
7. Observe-se que o autor possui atualmente 50 anos e teve experiências profissionais que
sempre exigiram esforços físicos (conforme se pode comprovar pelo CNIS, acostado aos
autos), os quais são incompatíveis com as exigências do perito para sua reabilitação. Apesar
de não ter idade tão avançada, possui enorme dificuldade de reabilitação, uma vez que possui
severas limitações físicas que, aliadas à sua baixa escolaridade (ensino fundamental completo), permite-nos concluir pela incapacidade total e definitiva do requerente para qualquer
atividade laborativa. Ainda, tendo em consideração a enorme competitividade existente no
mercado de trabalho, deve-se levar em consideração a real possibilidade que o Autor tem de
se recolocar neste mercado, já tão competitivo e de difícil acesso para os que não têm
limitações, o que se dirá para uma pessoa acometida de diversas restrições ocasionadas por
suas enfermidades.
8. Vale ressaltar, ainda, que o segurado vem percebendo o benefício de auxílio-doença desde
novembro de 2005, sem que tenha conseguido se reabilitar em outra profissão que possa lhe
garantir a sua subsistência.
9. Destaca-se que o recorrente juntou aos autos Relatórios Médicos, da rede pública de saúde,
datados em 31/08/2009, 17/09/2009 e 22/03/2012, os quais sugerem a aposentadoria do
recorrente. O Relatório Médico, também da rede pública de saúde, datado em 25/03/2010,
atesta a incapacidade definitiva do recorrente.
10. Diante do contexto probatório dos presentes autos, firma-se o entendimento pela existência
de incapacidade total, definitiva e omniprofissional do recorrente a partir da data da perícia
realizada nos autos, ou seja, a partir de 06/04/2010, quando foram analisadas pelo perito
judicial as condições clínicas do recorrente, esclarecendo-as a este juízo. Assim, reputa-se
devido o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 06/04/2010.
11. A incapacidade não é um critério puramente objetivo, devendo ser analisada levando-se em
consideração circunstâncias pessoais.
12. Nesse contexto temos que: "A incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional
e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados
também os aspectos sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da
interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE,
julgado em 17.12.2007).
13. Sobre o assunto:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ART. 42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DOS
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. - Esta Corte Superior firmou compreensão no
sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser
considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91,
como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie. - Tendo a Corte
de origem considerado presentes os pressupostos necessários à concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez, a reversão do julgado requer reexame de provas. Incidência da
Súmula 7/STJ ao caso em tela. - Agravo regimental desprovido.
(AGARESP 201102921516, MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE), STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:19/10/2012 ..DTPB:.)

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0042861-06.2009.4.01.3400
RECORRENTE: SOLIMAR MENDES BONFIM
ADVOGADO : - DEFENSOR PUBLICO FEDERAL
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO: - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 8.213/91. RECURSO DO AUTOR. LAUDO RECONHECENDO INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL, PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA
ATIVIDADE QUE NÃO A HABITUAL (BORRACHEIRO) E OUTRAS COM IGUAL EXIGÊNCIA BIOMECÂNICA. CONSIDERAÇÃO DA BAIXA ESCOLARIDADE, IDADE DE 50 ANOS
E DIFICULDADE NA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, ASSOCIADOS ÀS LIMITAÇÕES FÍSICAS DO RECORRENTE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
SUGERE A APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE LABORATIVA
TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA DESDE A DATA
DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por SOLIMAR MENDES BOMFIM contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o INSS a restabelecer o
benefício de auxílio-doença a partir da data de sua cessação e a pagar-lhe os valores atrasados desde a data da cessação.
2. O recorrente, em suas razões recursais, alega quanto à necessidade em serem analisados
outros aspectos que não somente os elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, como a sua
situação socioeconômica, profissional e cultural, permitindo-se, dessa forma, a conversão do
benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial do juízo
tenha concluído pela existência de incapacidade parcial para o trabalho. Destaca que: a) já
possui idade avançada; b) sempre desempenhou o ofício de borracheiro, de cunho estritamente
braçal; c) possui baixa escolaridade; d) encontra-se acometido de quadro de doença irreversível, sem possibilidade de melhora; e) está incapacitado desde dezembro de 2006; f) não
haveria possibilidade de reabilitação. Tais fatores fariam com que lhe fosse devido o benefício
de aposentadoria por invalidez. Assim, requereu, ao final, seja conhecido e provido o presente
recurso, de forma que seja convertido o benefício de auxílio doença em aposentadoria por
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501113
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14.Em face da prova inequívoca dos fatos e do convencimento quanto à verossimilhança da
alegação e, ainda, diante do caráter alimentar da prestação em comento (fundado receio de
dano irreparável), considera-se preenchidos os requisitos do art. 273 do Código de Processo
Civil, razão pela qual se concede a antecipação dos efeitos da tutela. Assim, determina-se ao
INSS a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, nos moldes acima delineados. Prazo: 10 (dez) dias, a contar da intimação do Acórdão. Eventual possibilidade de
irreversibilidade do provimento é afastada em razão da necessidade de proteção ao direito
subjacente à pretensão deduzida, qual seja, direito à saúde e à própria subsistência, corolários
do direito à vida e da dignidade humana, os quais, em um juízo de proporcionalidade dos
valores envolvidos, sobressaem em relação aos princípios que resguardam a Administração
Pública.
15. Sendo assim, conhece-se do recurso interposto pelo Autor, para lhe dar total provimento,
reformando-se, em parte, a sentença para condenar o INSS a converter o benefício de auxíliodoença em aposentadoria por invalidez desde a data da realização da perícia médica do juízo,
ou seja, desde o dia 06/04/2010. Condena-se, ainda, o INSS a pagar os valores retroativos, a
título de aposentadoria por invalidez, desde a data da realização da perícia médica do juízo
(06/04/2010), abatendo-se eventuais valores recebidos pelo recorrente a título de auxíliodoença. Concede-se a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao INSS a
implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
intimação do Acórdão.
16. O montante apurado deverá ser acrescido de correção monetária, na forma do Manual de
Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; a partir de
30/6/2009, nos termos do art. 1º - F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009, deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma
única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI's n. 4357 e 4425".
17. Incabível a condenação em honorários advocatícios (inteligência do art. 55 da Lei n.
9.099/95).
18. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso inominado interposto pela parte
autora, para lhe dar total provimento, reformando em parte a sentença de primeiro grau de
jurisdição, nos termos do voto do Juiz Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF- 12/08/2014.

3. Requer, ao final, a recorrente, o conhecimento e total provimento do seu recurso para que
seja julgado procedente seu pedido, de forma que o INSS seja condenado a conceder a
aposentadoria por invalidez em seu favor. Requer, ainda, a condenação do recorrido no pagamento das verbas de sucumbência, no valor de 20% sobre o valor atualizado da causa e, por
fim, o pagamento das parcelas atrasadas, a título de auxílio doença, desde a data do primeiro
requerimento administrativo do benefício e, ainda, as parcelas atrasadas da aposentadoria por
invalidez, estabelecendo-se a DIB em relação a esta na data da propositura da ação, cujos
valores deverão ser devidamente corrigidos.
4. O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto.
5. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, I, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
6. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
7. No caso vertente, o laudo médico, elaborado por médico do trabalho especialista em
ortopedia e traumatologia, concluiu que a autora é portadora de Lombociatalgia Crônica PósLaminectomia sem sinais clínicos de Radiculopatia ou de déficit motor detectáveis na atualidade, ausência de sinais clínicos atuais compatíveis com Síndrome do Túnel do Carpo
Bilateral, Síndrome do Impacto Ativa à Direita, Obesidade e Hipotireoidismo (Medicação Compatível), que a incapacitam definitivamente de exercer sua função habitual (auxiliar de copa e
cozinha) e, ainda, para atividades que exijam fatores de sobrecarga biomecânica. Assim,
concluiu o perito haver incapacidade parcial, definitiva e multiprofissional, suscetível de reabilitação profissional.
8. Analisando-se a documentação acostada aos autos, deduz-se que é possível à autora
alcançar a reabilitação profissional para exercer função distinta daquela declarada "auxiliar
de copa e cozinha", desde que a nova função tenha baixo grau de exigência biomecânica,
como as funções leves do tipo administrativo.
9. Ressalte-se, inclusive, que o relatório médico, proveniente da Rede Sarah de Hospitais de
Reabilitação, datado em 19/01/2009, relata que desde que a recorrente iniciou acompanhamento com a equipe de cirurgia plástica daquele hospital, fato ocorrido em 2005, houve
adaptações em suas atividades laborais, tendo a recorrente desenvolvido atividades leves,
como confecção de lanches, papinhas ou mamadeira para as crianças que chegam para
avaliação na reabilitação infantil, que seria em número pequeno e que haveria utilização de
muitos descartáveis.
10. Do mencionado Relatório Médico depreende-se que a reabilitação profissional da recorrente é possível e, ainda, que existem atribuições leves, em seu local de trabalho, que
poderiam ser exercidas por esta, sem prejuízo de sua saúde.
11. Os demais Relatórios Médicos juntados pela parte autora normalmente fazem referência à
incapacidade laboral desta em relação às suas atividades laborais. Foram juntados, ainda,
atestados médicos, os quais concedem à recorrente um período de afastamento do trabalho.
12. Assim, pode-se dizer que a documentação juntada aos autos está em consonância com a
conclusão do perito, de forma que exsurge dos autos a existência de incapacidade parcial,
permanente e multiprofissional, fazendo, pois, a recorrente, jus ao auxílio doença, desde a data
de sua cessação até posterior reabilitação profissional, tal como bem decidiu o juiz de primeira
instância.
13. Nesse contexto, não há que se falar em conversão do benefício de auxílio-doença
para o de aposentadoria por invalidez.
14. Sendo assim, conhece-se do recurso interposto pela parte autora, mas para lhe negar
provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição.
15. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
16. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pela parte autora,
mas para lhe negar provimento, nos termos do voto do Juiz Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0044761-24.2009.4.01.3400
RECORRENTE: NEUSA MARIA MACHADO
ADVOGADO : DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO: - JOÃO EUDES LEITE SOARES NETO
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DA AUTORA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL RECONHECENDO INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE NÃO A HABITUAL (AUXILIAR DE COPA E COZINHA) E
OUTRAS COM IGUAL EXIGÊNCIA BIOMECÂNICA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA CORROBORA CONCLUSÃO DO PERITO JUDICIAL. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO. RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto por NEUSA MARIA MACHADO contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o INSS a restabelecer e manter o
benefício previdenciário de auxílio-doença, em favor da parte autora, desde a data do requerimento administrativo, até a sua plena reabilitação profissional, na forma do artigo 62 da lei
8.213/91, pagando-se as diferenças devidamente corrigidas.
2. A recorrente, em seu recurso inominado, sustenta, em síntese que: a) teria havido equívoco
pelo MM. Juiz Singular por não ter se atentado aos relatórios médicos juntados pela parte
Autora com a petição inicial e, ainda, durante a instrução probatória e, por outro lado, pelo fato
de ter considerado apenas a conclusão do laudo pericial do juízo; b) estaria incapacitada total
e definitivamente para o trabalho; c) que as perícias judiciais normalmente são falhas; d) reúne
os requisitos para a manutenção da tutela antecipada e posterior conversão do auxílio doença
em aposentadoria por invalidez.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501114

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
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12. Juntou, ainda, a parte autora Relatórios Médicos: a) da rede pública de saúde do DF,
datados em 12/05/2003, 08/09/2008; b) do Centro Clínico Ortopédico de Ceilândia, datado em
23/09/2003; c) da Clínica Brasília, datados em 24/08/2006 e 03/07/2008. Tais Relatórios Médicos ou sugerem a aposentadoria do recorrente ou declaram que este se encontra incapacitado definitivamente para o trabalho.
13. Assim, diante do presente contexto probatório, considerando-se, ainda, a pouca idade do
recorrente, 42 anos (fator este favorável ao recorrente no controle da doença), a possibilidade
de reabilitação profissional, constatada pela perita judicial, todas as informações trazidas pela
perita judicial, destacando-se aquelas constantes da resposta ao item 13, relativo aos quesitos
do juízo, acolhe-se o laudo pericial do juízo e, portanto, firma-se o entendimento pela existência
de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho.
14. Indefere-se, portanto, o pedido de adicional de acompanhante, requerido pela recorrente,
nos termos do art. 45 da Lei nº 8.213/91 haja vista que se reputa não ser o caso de concessão
de aposentadoria por invalidez.
15. Diante do exposto, conhece-se do recurso interposto pela parte autora, mas para lhe
negar provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição.
16. Honorários advocatícios pelo Recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
17. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso inominado interposto pela parte
autora, mas para lhe negar provimento, nos termos do voto do Juiz Relator.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF- 12/08/2014.

PROCESSO N. 0051524-41.2009.4.01.3400
RECORRENTE: REGINALDO RODRIGUES CHAVES
ADVOGADO : DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO: - JOÃO EUDES LEITE SOARES NETO
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO RECONHECENDO INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE
DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE NÃO A HABITUAL (MOTORISTA). ACOLHIDA
DO LAUDO PERICIAL, CONSIDERANDO-SE O CONTEXTO PROBATÓRIO, A POUCA
IDADE DO RECORRENTE (42 ANOS), A POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO RECONHECIDA NA PERÍCIA JUDICIAL E AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELA PERITA NO
LAUDO JUDICIAL. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto por REGINALDO RODRIGUES CHAVES contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o INSS ao restabelecimento do
benefício de auxílio-doença, concedido ao autor, a partir da data em que foi cessado até
posterior reabilitação, bem como a pagar as diferenças daí advindas. Devendo ser abatidos os
valores percebidos a título de antecipação de tutela.
2. A parte autora sustenta em seu recurso inominado que: a) está incapacitado total e definitivamente para o labor e, portanto, faria jus ao benefício de aposentadoria por invalidez; b)
a concessão da aposentadoria por invalidez seria devida em face do caráter permanente da
doença e, ainda, pelo fato de o próprio perito judicial ter reconhecido que o quadro de saúde
apresentado repercute em sua atividade profissional de motorista; c) estaria impossibilitado de
ser reinserido no mercado de trabalho, tendo em vista sua considerável idade, baixa escolaridade, assim como as doenças constatadas em relatório médico do juízo; d) encontra-se
afastado do labor desde 1999, data em que requereu o benefício de auxílio-doença, motivo
pelo qual entende que o laudo médico do juízo é dissonante em relação aos fatos.
3. Requereu a recorrente, ao final: a) seja reformada a sentença de forma que seja restabelecido o benefício de auxílio doença, bem como seja o mesmo convertido em aposentadoria por invalidez em seu favor; b) caso não seja esse o entendimento do Juízo, seja
designada nova perícia médica para avaliar todos os problemas de saúde apresentados pela
recorrente; c) seja concedido o adicional de acompanhante; d) seja a autarquia condenada a
pagar a diferença de 9% do auxílio doença recebido em relação à aposentadoria por invalidez,
desde a data da propositura da ação, tendo em vista que deveria estar recebendo o percentual
de 100% referente à aposentadoria por invalidez; e) seja o montante a ser restituído pela
requerida corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação.
4. A autarquia previdenciária, intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.
5. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, I, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
6. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
7. Cumpre assentar que a perda da condição de segurado não importa em caducidade do
benefício, contanto que a invalidez tenha se dado à época em que o segurado mantinha esta
qualidade, a teor do art. 102 da Lei 8.213/91 c/c art. 3.º da Lei 10.666/03.
8. Preliminarmente, afasta-se a necessidade de realização de outra perícia judicial, conforme
requerido pelo recorrente, haja vista que os documentos constantes dos autos são suficientes
para o deslinde do feito.
9. No caso vertente, constata-se que a perita judicial concluiu que o recorrente encontra-se
acometido de um quadro de epilepsia, sem déficit cognitivo e sem seqüelas neurológicas e,
ainda, que a doença não possui correlação com a atividade laboral, estando o recorrente
incapacitado parcial e definitivamente para o labor.
10. Vale destacar que a perita judicial concluiu, conforme se pode comprovar pela resposta ao
item 6, relativo aos quesitos do juízo, que a incapacidade do recorrente é permanente para a
função de motorista, exercida habitualmente por este. Constatou, ainda, a perita judicial, que o
recorrente encontra-se apto para realizar outras funções que não a de motorista.
11. Verifica-se que a parte recorrente juntou aos autos Relatórios Médicos, da Clínica Brasília,
datados em 25/01/2007, 25/02/2009, 25/05/2009, os quais atestam que esta se encontra
incapacitada para o exercício da profissão de motorista.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501115

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0046454-09.2010.4.01.3400
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : GO00012952 - VIVIA LUCIA GOULART PEREIRA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO: CE00017398 - VIRGINIA ARAUJO DE OLIVEIRA
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DO AUTOR. LAUDO
MÉDICO JUDICIAL ATESTA CAPACIDADE LABORAL DO RECORRENTE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA CONSENTÂNEA COM O LAUDO JUDICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto por JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS contra
sentença que julgou improcedente o pedido inicial do autor, consistente em requerimento de
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
2. Em suas razões recursais, o Autor sustenta que: a) juntou aos autos atestados e laudos
médicos, emitidos por profissionais da rede pública de saúde, que fazem o seu acompanhamento, os quais recomendariam o imediato afastamento das suas atividades laborais, como
forma de se evitar sérios riscos à sua vida e à sua saúde; b) o juiz de primeiro grau de
jurisdição não teria dado a devida atenção aos documentos médicos acostados aos autos; c)
restaram comprovados o preenchimento dos requisitos para a implementação do benefício
requerido; d) o INSS, diante da gravidade da situação do autor, concede-lhe o benefício
previdenciário.
3. Requer, ao final, o recorrente, seja o recurso conhecido e provido, para que seja cassada a
sentença e outra seja exarada, julgando procedentes os pedidos do recorrente, nos termos da
petição inicial. Caso não seja esse o entendimento da Turma Recursal, requer a reforma da
sentença, de forma que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.
4. Em contrarrazões, o INSS pugnou, em suma, pela manutenção da sentença de Primeiro
Grau de Jurisdição.
5. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
6. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
7. No caso em tela, o perito judicial constatou estar o recorrente acometido de hipotrofia leve
e encurtamento do membro inferior à direita por provável báscula de bacia compensável com
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o uso de salto (palmilha), além de provável osteoartrose incipiente dos joelhos e hipertensão
arterial sistêmica, tendo concluído pela inexistência de incapacidade laborativa, após análise da
documentação médica trazida pelo recorrente e exame clínico deste.
8. Os laudos médicos juntados pela parte autora, em anexo à documentação inicial, corroboram
a conclusão do perito, haja vista que os mesmos apenas atestam a existência de incapacidade
laboral momentânea. Sendo assim, não há que se falar em concessão de aposentadoria por
invalidez no presente caso.
9. Observe-se, ainda, que o perito judicial, ao responder o quesito do autor de nº 05, afirma que
o simples uso da palmilha compensatória poderá prevenir futuras lesões na coluna lombosacra. No caso da hipertensão, concluiu que existem medicamentos na rede pública de saúde
que podem estar controlando o quadro do paciente, de forma que não fique incapacitado para
suas funções declaradas.
10. Dessa forma, inexistindo incapacidade laboral, conforme atestado pelo perito judicial, não
há qualquer razão para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
11. Ante o exposto, conhece-se do recurso interposto pela parte autora, mas para lhe negar
provimento, mantendo-se a sentença de Primeiro Grau de Jurisdição.
12. Honorários advocatícios pela Recorrente vencida, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa devidamente corrigido.
13. Defere-se o pedido de Assistência Justiça Gratuita, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou o pedido da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
14. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora,
nos termos do voto do Juiz Relator.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0049305-21.2010.4.01.3400
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - ALESSANDRA ALVES DONIAK
RECORRIDO: IZIDRO DA SILVA THOMAZ
ADVOGADO: DF00026213 - FABRICIO MARTINS
Relator: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DO
INSS. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO ATESTA INÍCIO DA INCAPACIDADE LABORAL EM
PERÍODO EM QUE A PARTE AUTORA NÃO POSSUÍA A QUALIDADE DE SEGURADO.
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA AOS AUTOS NÃO PROVA INÍCIO DA INCAPACIDADE
EM PERÍODO EM QUE O AUTOR POSSUÍA A QUALIDADE DE SEGURADO. AUXÍLIO
DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDOS. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a data em
que foi indevidamente cessado (23/07/2010), convertendo-o em aposentadoria por invalidez a
partir do registro do laudo pericial em juízo (02/12/2010) e, ainda, ao pagamento das parcelas
vencidas, devidamente corrigidas, compensando-se as parcelas já pagas à autora administrativamente à título de auxílio doença.
2. A autarquia previdenciária, em seu recurso inominado, sustentou, em síntese, que: a) não
estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada; b) o perito
teria sido claro ao afirmar que a incapacidade laborativa que acomete a autora é anterior ao
reingresso ao RGPS, ou seja, teve início em 2001; c) a parte autora não detinha a qualidade
de segurada na data do início da incapacidade, haja vista que o início da incapacidade iniciouse em 2001 e, no entanto, a parte autora manteve vínculo com o RGPS até 1996 e, após,
reingressou no Sistema Previdenciário somente em 09/2003, na condição de contribuinte individual; d) o fato de ter recebido o benefício de auxílio doença anteriormente, concedido por
via administrativa, não impede a autarquia em indeferi-lo agora por concluir que a parte autora
não tinha a qualidade de segurada na DII, ante o princípio da autotutela, o qual permite à
Administração rever seus próprios atos que tenham sido concedidos de forma equivocada; e)
na hipótese do recurso ser improvido, o percentual, a título de condenação em honorários
advocatícios, a ser arbitrado deve incidir tão somente sobre as parcelas vencidas até a data da
prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, na forma da Súmula nº 111 do STJ.
3. Requer, assim, o INSS, seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja reformada a
sentença combatida, de forma que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial, bem
como sejam suspensos os efeitos da tutela concedida e, por fim, que todas as menções a
textos legais sejam tidas como matérias prequestionadas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501116
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4. Em contrarrazões, o recorrido pugna, em suma, pela manutenção da sentença de primeiro
grau de jurisdição.
5. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
6. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
7. Analisando-se o documento do CNIS, juntado aos autos, constata-se que a parte autora
usufruiu do benefício do auxílio doença no período de 23/05/1996 a 03/07/1996, quando, ainda,
possuía a qualidade de segurado. Todavia, após esse período, somente retornou ao Regime
Geral da Previdência Social (RGPS) em 09/2003, quando verteu uma única contribuição ao
sistema previdenciário, como contribuinte individual.
8. No entanto, verifica-se que o perito judicial, com base em relato do autor (conforme comprova a resposta ao quesito de nº 11, apresentado pela autarquia previdenciária), durante a
perícia médica judicial, concluiu que o início da incapacidade laborativa se deu no ano de
2001.
9. Ocorre que no ano de 2001 a parte autora não possuía a qualidade de segurado.
10. Constata-se, por outro lado, que não existem nos autos documentos médicos que infirmem
o laudo pericial, ou seja, que provem que o início da incapacidade deu-se desde o ano de
1996, quando o autor naquela época possuía a qualidade de segurado.
11. Logo, concluiu-se que a incapacidade laboral da parte autora é preexistente ao seu reingresso no Regime Geral da Previdência Social (RGPS), razão pela qual não é possível a
concessão seja do benefício de auxílio doença, seja da aposentadoria por invalidez, nos termos
do Parágrafo único do art. 59 e § 2º do art. 42 da Lei nº 8.213/91.
12. Dessa forma, há que se julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, em face
da impossibilidade de se conceder o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez ao
segurado que já era portador de doença ou lesão incapacitante ao reingressar no Regime Geral
da Previdência Social (RGPS).
13. Eventuais valores recebidos pela parte autora a título de tutela antecipada não deverão ser
devolvidos à autarquia previdenciária em face do caráter alimentar da verba.
14. Ante o exposto, conhece-se do recurso interposto pelo INSS, para lhe dar provimento, de
forma a se reformar na totalidade a sentença de primeiro grau de jurisdição, para julgar
improcedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo-se o feito com resolução do
mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Assim, determina-se a revogação dos efeitos da antecipação da tutela, concedida em primeira instância e se determina
ao INSS a cessação imediata do benefício de auxílio doença ou de aposentadoria por invalidez,
que eventualmente esteja a parte autora recebendo. Eventuais valores recebidos pela parte
autora a título de tutela antecipada não deverão ser devolvidos à autarquia previdenciária em
face do caráter alimentar da verba.
15. Incabível a condenação em honorários advocatícios (inteligência do art. 55 da Lei n.
9.099/95).
16. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso inominado interposto pelo
INSS, para lhe dar total provimento, nos termos do voto do Juiz Relator.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0056195-10.2009.4.01.3400
RECORRENTE: JOELSON ADAO ZAKRZEWSKI
ADVOGADO : BA00024363 - ROSIRIS OLIVEIRA PARAENSE DA COSTA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO: - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
EM PERÍODO PRETÉRITO. RECURSO DO AUTOR. QUALIDADE DE SEGURADO RECONHECIDA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DE
INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA NO PERÍODO. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO EM PERÍODO PRETÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
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1. Trata-se de recurso interposto por JOELSON ADÃO ZAKRZEWSKI contra sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, consistente em requerimento de pagamento do benefício
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez no período compreendido entre 28/06/2007 a
11/03/2009.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, conforme exposto na documentação
colacionada aos autos, na primeira vez que requereu o benefício de auxílio doença, encontrava-se no período de graça, consoante o art. 15, II e § 2º da Lei nº 8.213/91, uma vez que
teria sido imotivadamente despedido de seu último vínculo empregatício. Assim, alega que o
seu período de graça seria de 24 meses e não de 12 meses como foi considerado pelo juízo
de primeiro grau de jurisdição, de forma que manteria a sua qualidade de segurado até pelo
menos 16/08/2007. Tendo a qualidade de segurado, faria jus aos valores retroativos requeridos,
uma vez que o INSS teria concedido administrativamente o benefício de aposentadoria por
invalidez em 11/03/2009. Requer, ao final, seja conhecido e provido o recurso, para que o INSS
seja condenado ao pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxíliodoença referente ao período de 28/06/2007 a 11/03/2009.
3. Em contrarrazões, o INSS pugnou, em suma, pela manutenção da sentença de Primeiro
Grau.
4. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - L/),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
5. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
6. No caso vertente, verifica-se que a data de dispensa do último vínculo empregatício do
recorrente remonta à 01/06/2005.
7. Analisando-se a documentação juntada aos autos, constata-se que a qualidade de segurado
do recorrente estendeu-se até 21/08/2007, nos termos do inciso II e § 2º do art. 15 da Lei nº
8.213/91, haja vista que o recorrente encontrava-se desempregado. Observe-se que o recorrente provou o recebimento do seguro-desemprego, após ter sido dispensado do trabalho
em 01/06/2005. Ademais, há nos autos, prova de que a dispensa do emprego, ocorrida em
01/06/2005, foi registrada no Ministério do Trabalho e Emprego.
8. Acrescente-se, ainda, que, ao contrário do admitido pelo juízo de primeiro grau de jurisdição,
o INSS indeferiu o benefício de auxílio doença, cuja data de entrada de requerimento (DER) é
28/06/2007, por considerar que o autor não se encontrava incapacitado para o trabalho e não
por ausência da qualidade de segurado. Tal fato leva a crer que também o INSS à época
reconheceu a qualidade de segurado do recorrente.
9. Ressalte-se, ainda, que a cópia da Carteira de Trabalho do Recorrente demonstra que, após
a sua dispensa do trabalho, ocorrida em 01/06/2005, este não conseguiu outro trabalho,
permanecendo, pois, desempregado.
10. Assim, em face das considerações acima, reconhece-se a qualidade de segurado do
recorrente até 21/08/2007.
11. Tendo o benefício previdenciário sido requerido em 28/06/2007, não há que se falar,
portanto, em ausência da qualidade de segurado nessa data.
12. A carência, por sua vez, está comprovada, pela cópia do CNIS, juntada aos autos, demonstrando que o autor recolheu 12 contribuições mensais, nos termos do inciso I do art. 25
da Lei nº 8.213/91.
13. No que tange a existência de incapacidade laboral no período de 28/06/2007, data do
indeferimento do pedido perante o INSS, até 11/03/2009, data da concessão da aposentadoria
por invalidez administrativamente pelo INSS, reputa-se que o recorrente encontrava-se total,
porém temporariamente incapaz para o trabalho.
14. É que o recorrente juntou aos autos cópia de seu prontuário, junto ao Hospital Universitário
de Brasília (HUB), o qual demonstra que desde 09/03/2007 o recorrente fazia acompanhamento oftalmológico naquela unidade, encontrando-se à época já com diversos problemas
oftalmológicos.
15. Chama a atenção, nos registros constantes do prontuário do HUB, as solicitações dos
médicos para que o retorno do paciente sempre ocorresse em intervalos de períodos pequenos, sinalizando para a gravidade dos problemas visuais do recorrente e a urgência no
tratamento dos mencionados males.
16. Acrescente-se, ainda, que constam dos autos relatórios médicos do Hospital Universitário
de Brasília, datados em 25/07/2007, 18/09/2007 e 23/10/2007, os quais relatam os sérios
problemas de visão a que estava acometido o recorrente. Constam, ainda, relatórios médicos
provenientes da rede pública de saúde, datados em 08/11/2007 e 21/05/2009, os quais também
confirmam os mesmos problemas de visão, já relatados na documentação médica do Hospital
Universitário de Brasília. Tais enfermidades relatadas na documentação médica acostada aos
autos também foram constatadas na realização da perícia médica judicial, na qual houve a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501117

conclusão de que o recorrente encontra-se total e definitivamente incapacitado para o trabalho,
sendo a incapacidade omniprofissional.
17. Diante do presente contexto probatório, firma-se o entendimento pela existência de incapacidade total e temporária do recorrente no período de 28/06/2007 a 10/03/2009 (dia
anterior à data de concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS), razão pela qual se
reputa devida a concessão do auxílio doença no mencionado período.
18. Ante o exposto, conhece-se do recurso interposto pela parte autora, para lhe dar provimento, reformando-se a sentença de primeiro grau de jurisdição para condenar o INSS a
pagar o benefício de auxílio doença, em favor da parte autora, no período de 28/06/2007 a
11/03/2009.
19. O montante apurado deverá ser acrescido de correção monetária, na forma do Manual de
Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; a partir de
30/6/2009, nos termos do art. 1º - F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009, deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma
única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI's n. 4357 e 4425".
20. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso inominado interposto pela
parte autora, para lhe dar provimento, nos termos do voto do Juiz Relator.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014.
.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0054253-06.2010.4.01.3400
RECORRENTE: EUVALDO VERISSIMO GOMES
ADVOGADO : - ANA CAROLINA ANDRADE CARNEIRO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DO AUTOR. LAUDO RECONHECENDO INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE NÃO A HABITUAL (VIGILANTE ARMADO) E OUTRAS COM IGUAL EXIGÊNCIA BIOMECÂNICA. LAUDO ACOLHIDO EM FACE DO CONTEXTO PROBATÓRIO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por EUVALDO VERÍSSIMO GOMES contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em requerimento de conversão de
auxílio doença em aposentadoria por invalidez.
2. O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que: a) recebe o benefício de auxílio
doença desde 1999, sem que a autarquia previdenciária tenha procedido a sua reabilitação
profissional, razão pela qual faria jus à conversão do auxílio doença em aposentadoria por
invalidez; b) já exerceu as funções de cobrador, padeiro, motorista e vigilante armado, ou seja,
a sua experiência profissional estaria reduzida a profissões que hoje não seriam compatíveis
com as suas atuais condições físicas, tornando duvidoso o êxito de eventual reabilitação; c)
conforme declaração constante do laudo médico-pericial, o recorrente teve reabilitação frustrada em 30/10/2002; d) possui mais de 40 anos de idade, é pessoa pobre, não possuindo
condições para custear adequado tratamento, circunstâncias essas que aliadas às suas condições físicas, à sua experiência profissional e a inércia da ré em promover a sua reabilitação
profissional, tornaria imperiosa a concessão da aposentadoria por invalidez. Assim, requereu,
ao final, a reforma da sentença, de forma que seja o INSS condenado a implantar e pagar o
benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento do primeiro benefício
de auxílio doença concedido em 29/07/1999, quando já estaria inválido, ou subsidiariamente
em outra data a ser definida pelo juízo, com os devidos acréscimos de juros e correção
monetária. Requereu, ainda, a condenação do INSS no pagamento de custas e honorários
advocatícios, esses a serem pagos em prol da Defensoria Pública da União.

1117

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3. Em contrarrazões, a autarquia pugnou, em suma, pela manutenção da sentença de Primeiro
Grau.
4. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91, dispensada esta
quando se trata de doença da lista de que trata o art. 151 da Lei 8.213/91 (art. 26, II, da lei em
comento); e c) doença definitivamente incapacitante para o trabalho (art. 42 da Lei
8.213/91).
5. No caso concreto, o laudo médico atestou que o requerente é portador de cervical crônica
por espondilodiscoartrose moderada sem sinais clínicos de Radiculopatia ou de Déficit Motor
(M54.2 e M19), encurtamento de membro corrigível com salto compensatório, dor crônica em
pilão tibial por fratura no tornozelo e lesão antiga e cicatrizada do ligamento Tíbio-Fibular, em
tornozelo direito (T93) e obesidade (E66), fatores que contribuem para que esteja incapacitado
total e definitiva para o exercício de função declarada (vigilante armado) ou qualquer atividade
laborativa que exija:
•
Ortostatismo (postura de pé) estático ou dinâmico prolongado;
•
Levantamento, sustentação, carregamento ou tração manual de carga (peso);
•
Utilização de pedais com ou sem aplicação de força;
•
Vibração segmentar e/ou de corpo inteiro;
•
Postura estática prolongada em flexão, rotação ou lateralização da coluna vertebral;
•
Movimentos repetitivos em flexão, rotação ou lateralização da coluna vertebral;
•
Direção profissional de veículos automotores.
6. Entretanto, o perito judicial considerou que a incapacidade é multiprofissional, estando,
portanto, o recorrente incapacitado parcial e definitivamente para o trabalho, sendo possível
a reabilitação profissional da parte autora para as funções de tipo leve do ponto de vista
biomecânico, tais como agente de portaria, conferente, ascensorista, fiscal de pátio, apontador,
auxiliar administrativo e qualquer outra assemelhada.
7. Assim, considerando que o autor possui atualmente 44 anos, fato este que lhe é favorável para eventual reabilitação profissional e, ainda, a conclusão do laudo pericial e os
documentos médicos juntados aos autos, firma-se o entendimento pela inexistência de incapacidade total, definitiva e omniprofissional, razão pela qual se reputa não ser o caso de
conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez.
8. Sendo assim, conhece-se do recurso interposto pelo Autor, mas para lhe negar provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição.
9. Honorários advocatícios pela Recorrente vencida, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
10. Sem custas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer do recurso inominado interposto pela parte
autora, mas para lhe negar provimento, nos termos do voto do Juiz Relator.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF- 12/08/2014.

2. O recorrente, em seu recurso argüiu, em síntese, que: a) encontra-se ainda em tratamento,
não tendo recebido alta do seu médico, em face de que não está reagindo à medicação
prescrita; b) teria impugnado o laudo pericial do juízo, requerendo que o perito esclarecesse
quanto tempo mais precisaria para findar o tratamento e receber alta médica; c) o pedido de
esclarecimento ao perito foi indeferido pelo juízo a quo, tendo, pois, havido limitação na
produção de provas e cerceamento de defesa. Requer, ao final, seja seu recurso conhecido e
provido, para que seja declarada a nulidade do processo, a fim de que o perito esclareça sobre
o tratamento do autor. Caso não seja esse o entendimento, requer o restabelecimento e
manutenção do auxílio doença até a completa recuperação do autor ou, alternativamente, a
concessão da aposentadoria por invalidez, em face do agravamento de sua saúde.
3. Em contrarrazões a autarquia ré pugna, em suma, pela manutenção da sentença recorrida.
4. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
5. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
6. Preliminarmente, afasta-se a alegação da recorrente de nulidade do processo, por cerceamento de defesa. É que existem nos autos documentos suficientes para o deslinde do feito,
não se fazendo necessária, portanto, a realização de nova perícia judicial ou, ainda, que seja
solicitado novos esclarecimentos da perita.
7. Ressalte-se que os esclarecimentos solicitados pela parte autora, por ocasião de sua manifestação sobre o laudo pericial, já se encontram presentes nestes, razão pela qual tal solicitação ao perito, tornar-se-ia redundante, ocasionando, inclusive, demora processual totalmente desnecessária.
8. Observe-se, ainda, que o rito processual especial previsto nas Leis nº 10.259/01 e 9.099/95,
aplicáveis aos Juizados Especiais Federais, foi cumprido, além da sentença proferida pelo juízo
de primeira instância ser protegida pelo princípio do livre convencimento motivado do magistrado, segundo o qual cabe a ele analisar as provas e, por meio destas, formar a sua
convicção para o deslinde do feito.
9. Adentrando no mérito, constata-se que o juízo de primeiro grau de jurisdição condenou o
INSS a conceder/manter o auxílio doença até posterior reabilitação do autor e, ainda, a pagar
as diferenças devidas, a partir da data de cessação do benefício ocorrida em 21/01/2010,
devidamente corrigidas.
10. Por outro lado, verifica-se que o autor requereu que, no caso de não acolhida do pedido de
nulidade processual, seja o INSS condenado a restabelecer e manter o auxílio doença até a
sua completa recuperação ou, alternativamente, a concessão da aposentadoria por invalidez,
em face do agravamento de sua saúde.
11. Ora, o pedido de restabelecimento e manutenção do benefício de auxílio doença até a
completa recuperação da parte autora foi deferido pelo juízo de primeira instância, razão pela
qual não pode ser conhecido, em face de notória ausência de interesse recursal.
12. Ressalte-se que o pedido de aposentadoria por invalidez, requerido pela recorrente, é
alternativo ao pedido de auxílio doença, razão pela qual se depreende que o recorrente se
satisfaz com o deferimento de qualquer deles. No caso dos autos, conforme já mencionado, foi
deferido pelo juízo de primeira instância o restabelecimento e manutenção do auxílio doença
até a reabilitação profissional do autor. Assim, constata-se que a recorrente não demonstra
insatisfação com a sentença prolatada no que tange a esse ponto.
13. De qualquer forma, no caso vertente, reputa-se impossível a concessão de aposentadoria
por invalidez, em face da conclusão do laudo pericial, o qual atestou a existência de incapacidade parcial, temporária e multiprofissional. Os documentos juntados aos autos também
corroboram a conclusão do perito judicial.
14. Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso inominado interposto pela parte
autora, para lhe negar provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau de
jurisdição. Deixa-se de conhecer do pedido de restabelecimento e manutenção do benefício de
auxílio doença até posterior reabilitação profissional da parte autora, haja vista que o mesmo foi
deferido em primeira instância.
15. Honorários advocatícios pela Recorrente vencida, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
16. Sem custas processuais.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0063102-98.2009.4.01.3400
RECORRENTE: ANDRE LUIZ LEITE DA SILVA
ADVOGADO : DF00028966 - MEIRIENE SIMONELE DAS GRACAS BARROS GONCALVES
RIOS
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO: - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RECURSO DO AUTOR. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AFASTADA NULIDADE PROCESSUAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte Autora contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder/manter o auxílio doença até
posterior reabilitação do autor e, ainda, a pagar as diferenças devidas, a partir da data de
cessação do benefício ocorrida em 21/01/2010, devidamente corrigidas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501118
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7.Quanto à necessidade de limitação do valor da execução a 60 salários mínimos, ressalte-se
que tal limitação deve ser observada apenas na data do ajuizamento da ação, podendo tal
valor ser ultrapassado em decorrência de correção monetária e de juros de mora.
8. Recurso não provido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
9. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso interposto pela
parte autora, para lhe negar provimento, nos termos do voto do Juiz Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0030098-65.2012.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
RECORRIDO: JOSEFA DOS SANTOS SOARES
ADVOGADO: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS
DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. SERVIDOR ATIVO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS A 01/01/2009. ARTIGO 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. VIOLAÇAO
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a retroagir, à
data de 01/01/2009, os efeitos da primeira avaliação de desempenho da parte autora, relativa
à Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE.
2.No mérito, dispõe o artigo 7º-A da Lei 11.357/2006, incluído pela Lei 11.784/2008, "Fica
instituída, a partir de 1o de janeiro de 2009, a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de
Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo
de níveis superior, intermediário e auxiliar do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo,
quando lotados e em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos
órgãos ou entidades da administração pública federal ou nas situações referidas no § 9o do art.
7o desta Lei, em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de
desempenho institucional.
3.Diz, ainda, o §6º daquele artigo que "o resultado da primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor."Isso considerado, não há como se admitir que os efeitos
financeiros deixem de se operar retroativamente a 1º de janeiro de 2009, pois o que cabe aos
dirigentes máximos dos órgãos e aos Ministros de Estado é a definição dos critérios de
avaliação do desempenho, atribuição que em nada autoriza interferência naquele momento
temporal de retroação já definido em lei, sendo sua inobservância caracterizada como indevida
invasão legislativa, e, por isso mesmo, manifestamente ilegal.
4.Quanto à alegação de que a parte autora não juntou comprovante do percentual obtido em
decorrência da avaliação, cabe considerar que nos termos do artigo 333, II, do CPC, "o ônus
da prova incumbe ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor", de modo que, entendendo a Administração que o percentual de avaliação era
outro, deveria desincumbir-se a respeito, regra essa ainda mais reforçada pelo disposto no
artigo 11 da Lei 10.259/01, na medida em que "a entidade pública ré deverá fornecer ao
Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até
a instalação da audiência de conciliação".
5. Ressalte-se, por fim, não poder a Administração postergar indefinidamente a obrigação de
pagar valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária,
pois o fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição,
ainda mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes,
não cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência
daquela providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa
(Lei 8429/92, art. 11, II).
6. Em relação à impugnação acerca dos juros de mora, há que se observar o disposto na Lei
11.960, de 29/6/2009, que alterou o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, passando a dispor que: "nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança". Ressalva-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da referida Lei, proferida nas ADI's n. 4357 e
4425.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501119

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0019302-83.2010.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - REINALDO DE SOUZA COUTO FILHO
RECORRIDO: ERNESTO VALENTIM
ADVOGADO: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE
AVALIAÇÕES. DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito ao pagamento
da GDPGPE à parte autora no patamar de 80% até que seja expedido ato do Poder Executivo
regulamentando a avaliação de desempenho do servidor na ativa
2. A matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.389/CE, que
consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão
que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação
- 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE 631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-062014 PUBLIC 03-06-2014)".
3. Assim, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo.
Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
5. Recurso improvido. Sentença mantida.
6. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
7. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0013287-93.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
RECORRIDO: MARIA IZABETE CARDOSO FERREIRA
ADVOGADO: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS
DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E DO INÍCIO DO
CICLO DE AVALIAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR DE 80% DO SEU VALOR
MÁXIMO. APLICAÇÃO CORRETA DOS JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) foi
instituída, nos termos do artigo 7º-A da Lei nº. 11.357/2006, para vigorar a partir de 1º/1/2009,
em favor dos servidores do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, quando lotados e em
exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos órgãos ou entidades
da administração pública federal ou nas situações referidas no § 9º do art. 7º da mencionada
Lei, em função do desempenho individual do servidor e do alcance das metas de desempenho
institucional.
2. De acordo com o art. 7º, § 7º, da Lei nº. 11.357/2006, a GDPGPE deve ser paga aos
servidores ativos no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observados a classe e
o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada e sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
3. Constata-se, pois, que o disciplinamento legal da matéria vai de encontro à orientação que
restou sedimentada no âmbito da Suprema Corte (REsp n. 476279/DF e 476390/DF), uma vez
que foi garantido, de forma genérica, um percentual de 80% aos servidores da ativa, ao passo
que aos aposentados e pensionistas foi fixado um percentual de apenas 50%.
4. Desse modo, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o
processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor
máximo. Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da
gratificação seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização
das avaliações e o processamento dos resultados.
5. Por oportuno, para efeito de esclarecimento, importa lembrar que o art. 7º-A, §6º, da Lei nº
11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008, em que pese estabelecer a
retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não tem o condão de retirar da Gratificação em tela
o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos efeitos
financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa previsão
legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
6. Por fim, deve-se ter em conta que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal,
consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência do instituto
da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da
EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente previstas - EC 41/03,
art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
7. Assim, com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em
seu artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
8. É incabível a aplicação da Súmula 339 do STF, posto que o caso comporta solução que
prestigia e reconhece aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente.
Por consequência, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes,
pois, em casos como este, a atuação do Judiciário tem por objetivo garantir aos autores o
direito que decorre do caput do artigo 5º e do caput e § 8º do artigo 40, todos da Constituição
Federal.
9. Ausente o interesse recursal no que concerne ao pedido de correta aplicação da Lei nº
11.960/2009 tendo em vista que a sentença foi proferida nos termos pleiteados no recurso.
10. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
11. A União, recorrente vencida, pagará honorários de 10% sobre o valor da condenação,
conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501120
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0030930-98.2012.4.01.3400
RECORRENTE: JOSE FELISBERTO SANTOS
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. RETROATIVIDADE A 1º/01/2009 DEVIDA.
ART. 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR EFETUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de que os efeitos da primeira
avaliação de desempenho da parte autora relativa à Gratificação de Desempenho do Plano
Geral do Poder Executivo - GDPGPE retroagissem a 1º/01/2009.
2. A improcedência do pedido baseou-se no fato de que o Ministério da Agricultura, Pecuniária
e Abastecimento já efetuou o pagamento administrativo das verbas pleiteadas. O juízo de
primeiro grau condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé sob o fundamento de que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação/retroação da
pontuação apurada na 1ª avaliação, altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato
incontroverso.
3. Em seu recurso, a parte autora alegou, em suma, que a União efetuou o pagamento
administrativo, mas deixou de aplicar os consectários legais para atualização dos valores,
gerando evidentes prejuízos financeiros ao servidor. Alega, ainda, a não tipificação da conduta
de litigância de má-fé, já que a juntada dos documentos necessários para a instrução probatória da presente ação foi possível por força do comando contido no artigo 11 da Lei n.
10.259/2001.
4. Inicialmente, registre-se que, no caso concreto, a Administração cumpriu a determinação
contida no art. 7º-A, §6º da Lei nº 11.357/2006, na medida em que os efeitos financeiros da
primeira avaliação de desempenho relativa à GDPGPE retroagiram a 1º de janeiro de 2009.
5. Conforme bem asseverou a sentença recorrida, a ficha financeira do(s) autor(es) demonstra
que ele(s) vinha(m) recebendo, sob a rubrica "82701 - GDPGPE - Lei nº 11.718/2008", o valor
de R$ 993,22 equivalente a 80 pontos. No mês de novembro de 2009, manteve-se o pagamento de 993,22, com um acréscimo de R$ 248,31, equivalente a 20 pontos. Além disso,
houve o pagamento de R$ 2.573,53 a título de retroação de efeitos financeiros da GDPGPE a
janeiro de 2009. Este fato é incontroverso, já que a parte autora reconhece que houve o
pagamento administrativo.
6. Quanto à alegação do recorrente de que não foi realizada a correção monetária das
parcelas, o recurso também não tem como prosperar. Não há que se admitir que o valor pago
administrativamente tivesse que ser corrigido monetariamente, visto que não houve mora
da administração. O adimplemento foi realizado no tempo e modo determinados na lei. Ressalte-se que tais diferenças, para mais ou para menos, somente se tornaram devidas após
concluído o primeiro ciclo de avaliações, conforme expressamente determinado no art. 7º-A,
§6º da Lei nº 11.357/2006. 7. Assim, não há que se falar em decomposição do valor da moeda
a ensejar a incidência de correção monetária. Na realidade, trata-se de aferição fictícia de
desempenho do servidor e do órgão, eis que não se sabe a pontuação da época, pois não
houve avaliação no período. Por determinação legal, foi aproveitada a avaliação para período
pretérito. Como se a produtividade no período anterior tivesse sido a mesma que no período
avaliado. Verdadeira liberalidade do legislador, eis que diante de uma ficção. As diferenças não
eram devidas desde antes, a ensejar a incidência de correção monetária. A lei mandou pagar
a partir da avaliação para o período pretérito. Assim, era devida a partir daí.
8. Destaque-se que não houve mora em relação ao pagamento dos valores resultantes da
retroação dos efeitos financeiros do 1º ciclo de avaliação, já que o lapso temporal entre janeiro
e novembro de 2009 decorreu de disposição legal e foi o tempo necessário para efetivação das
avaliações, processamento dos resultados e implementação em folha.
o
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4. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
5. No que se refere à parcela institucional, não há como se estender aos inativos/pensionistas
a pontuação obtida pelo órgão na avaliação institucional. Ainda que a avaliação institucional
esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular funcionamento do órgão ao qual está vinculada
a parte autora, em sentido estrito, seus resultados são obtidos com base no desempenho
dos servidores que estão em atividade.
6. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
7. Recurso do Réu parcialmente provido, para negar o direito à paridade entre servidores
inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE
após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliações.
8. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
9. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

9. Desse modo, o pedido inicial deduz pretensão já adimplida. Registre-se o pedido do autor na
sua peça exordial:
Em face do exposto, pede e requer o autor:
(...)
b) Julgamento de total procedência dos pedidos para fins de:
b.1) Declarar o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros retroativos da
pontuação aferida no primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e institucional para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE, desde 1º de janeiro de 2009 até a data em que a gratificação
passou a ser paga com base nos resultados avaliados obtidos, ou até a aposentadoria do
servidor, se anterior.
b.2) Condenar a ré ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores
efetivamente devidos a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE-, conforme explicitado no item "b.1" do pedido, tudo acrescido
de correção monetária da data do efetivo pagamento e juros incidentes até a data da expedição
da requisição de pagamento.
10. Conforme se verifica da transcrição do pedido inicial, ressalte-se que a pretensão não se
limitou ao pedido para pagamento dos consectários legais. Essa alegação foi apresentada
apenas no recurso, fato que configura inovação da lide na esfera recursal.
11. Assim, está correta a sentença ao considerar presentes os requisitos ensejadores da
litigância de má fé, já que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação com
a apuração da 1ª avaliação, retroagindo os seus efeitos, de fato, alterou a verdade dos fatos e
deduziu pretensão contra fato incontroverso.
12. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
13. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0055557-69.2012.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARIA ANGELICA DE SOUZA
ADVOGADO: DF00027766 - PEDRO ALVES MOREIRA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.880/CE. RECONHECIDA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS
A REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
pagamento da GDPST, no percentual de 80% do seu valor máximo, a partir de 1º. de março de
2008 e até o advento do primeiro ciclo de avaliação dos servidores da ativa, a partir de quando
fará jus à integralidade do percentual devido a título de avaliação institucional (máximo de
oitenta pontos, mas sujeito a futura alteração legislativa).
2. Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei nº
11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
3. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501121
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JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0046932-17.2010.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - REINALDO DE SOUZA COUTO FILHO
RECORRIDO: MARILU SILVA DE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADO:
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO
REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo, uma vez que a pretensão da
parte autora não implica anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, mas sim o
pagamento de parcelas devidas a título de incorporação de quintos, já reconhecidas pela
Administração.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
o
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5. Registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de
parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº 2.245-45/2001 e
sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito já foi reconhecido
pela Administração Pública.
6. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
8. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
9. 8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4457 e 4425.
9. Recurso parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido incida correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das datas em
que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação (art.
219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009, no entanto,
há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação
dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425. Acórdão
lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. Incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do art. 55 da Lei n.
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0032123-17.2013.4.01.3400
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SELAU
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. PEDIDO NÃO ANALISADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 515, §3º DO CPC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501122
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1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que negou o direito à paridade
entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos no que tange à parcela institucional
da GDAPEC a partir do processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Todavia o pedido da parte autora é no sentido do pagamento da GDAPEC, nas mesmas
condições em que pagas aos servidores ativos (paridade em relação à parcela individual),
desde seu reenquadramento ao quadro do DNIT, terminado por força de ação coletiva, até a
publicação do resultado da avaliação individual em 29/10/2010, respeitada a prescrição qüinqüenal.
3. Configura-se extra petita a decisão que conhece de controvérsia não suscitada pelas partes,
decidindo causa diversa da que foi proposta (artigo 460 do CPC). Sentença nula. Aplicável no
presente caso a norma inserta no art. 515, § 3º, do CPC, eis que se trata de matéria exclusivamente de direito.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
o
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9. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
10. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no
período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
11. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de
mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual
de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
12. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
13. Sentença nula. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

4. Ressalte-se, por fim, que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as
gratificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a
superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
5. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
6. É incabível a aplicação da Súmula 339 do STF, posto que o caso comporta solução que
prestigia e reconhece aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente.
Por consequência, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes,
pois, em casos como este, a atuação do Judiciário tem por objetivo garantir aos autores o
direito que decorre do caput do artigo 5º e do caput e § 8º do artigo 40, todos da Constituição
Federal.
7. Recurso provido, para condenar a União no pagamento da Gratificação de Desempenho do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, a partir de 01/01/2009, no patamar de
80%, até que referida gratificação seja regulamentada e processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional (artigo 7º, § 7º, da Lei 11.357/2006, incluído pela Lei nº
11.784/2008), observando-se que a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve
como marco de conversão da natureza da gratificação de genérica para pro labore.
8. Correção monetária e juros nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
9. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
10. Incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso do Autor.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0004617-66.2013.4.01.3400
RECORRENTE: MARIA DE JESUS ASSIS
ADVOGADO : DF00036821 - COQUELIN AIRES LEAL NETO
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDPGPE. APOSENTADOS/PENSIONISTAS. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL.
PARIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.389/CE, que
consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão
que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação
- 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE 631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-062014 PUBLIC 03-06-2014)".
2. Assim, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo.
Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
3. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501123

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0029546-66.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: LUCIANA LOPES MACEDO
ADVOGADO:
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE
DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CNJ E DO
TJDF. ISONOMIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DA TURMA NACIONAL
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União Federal em face de sentença que reconheceu o direito de
servidor público federal da Justiça Federal de 1º e 2º graus em receber auxílio-alimentação
com o mesmo valor auferido pelos servidores dos tribunais superiores, do Conselho Nacional
de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido será analisada junto ao mérito, pois com
ele se confunde.
3. A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, em acórdão lavrado na sessão
realizada no dia 12/06/2013, uniformizou o entendimento sobre a matéria no sentido de que
não cabe ao Poder Judiciário majorar o valor de auxílio-alimentação dos servidores da Justiça
Federal de 1º e 2º graus com base no fundamento de isonomia com o valor auferido pelos
servidores dos tribunais superiores, do Conselho Nacional de Justiça ou do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios.
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4. De acordo com o voto condutor do acórdão, o art. 41, § 4º, da Lei nº 8.112/90 somente
garante isonomia de vencimentos, de forma que não serve de fundamento para estabelecer
equiparação de auxílio-alimentação, verba com natureza indenizatória. Além disso, o artigo 37,
XIII, da Constituição Federal proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
5. Também ficou consignado no julgado que a Súmula nº 339 do STF enuncia que "Não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob fundamento de isonomia".
6. No julgamento realizado pela TNU, conclui-se que o auxílio-alimentação não tem natureza
de vencimentos, mas as razões da súmula são mesmo assim aplicáveis para repelir a revisão
do valor dessa vantagem com fundamento na isonomia. Em matéria de vantagens de servidores públicos, cumpre ao legislador, e não ao Poder Judiciário, dar-lhe concretização.
7. Tendo em vista o entendimento firmado pela TNU, dou provimento ao recurso da União
Federal, para julgar improcedente a pretensão autoral. Sentença reformada.
8. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
9. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União
Federal.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 12/08/2014.

institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
6. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília, 12/08 /2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0023011-24.2013.4.01.3400
RECORRENTE: NEWTON CARLOS REICHMANN
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPGPE. APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE paga
aos servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
4. Embora o pagamento da GDPGPE seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501124
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PROCESSO N. 0014305-52.2013.4.01.3400
RECORRENTE: CARMELINA MIRANDA NOBREGA
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RAZÕES DO RECURSO INOMINADO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIA QUE EQUIVALE A AUSÊNCIA DE RAZÕES. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO INCISO II DO ARTIGO 514 DO CPC NÃO CUMPRIDO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do recorrente a adequada e necessária impugnação da sentença que pretende ver
reformada, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito que justificariam a reforma
do decisum, demonstrando de forma precisa as razões de seu inconformismo com o ato
jurisdicional impugnado, a teor do disposto nos arts. 514, II e 515, caput, ambos do CPC.
2. No caso vertente, a sentença recorrida reconheceu a improcedência do pedido inicial, no
tocante ao pagamento da GDPGPE.
3. Contudo, em suas razões recursais, a parte autora desenvolveu toda sua argumentação em
relação ao reajuste de remuneração no índice correspondente à diferença entre o índice de
13,23% e o índice que efetivamente recebeu.
4. Assim, configurada a ausência de conexão entre as razões apresentadas pelo recorrente e
os fundamentos da sentença impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido,
uma vez que tal circunstância equivale à ausência de razões, não cumprindo assim o recurso
o requisito de admissibilidade do inciso II do artigo 514 do Código de Processo Civil.
5. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46
da Lei nº 9.099/95.
6. Incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 46 da Lei nº
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, não conhecer do recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 12/08/2014.
.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0043924-27.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: RALIME MAMED CANDIDO
ADVOGADO: DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO (E OUTRO(S)
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
o
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR
DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA
PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE DO BENEFÍCIO. DECORRÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito ao pagamento
da GDPGPE à parte autora em valor correspondente a 80% do seu valor máximo, observada
a classe e o padrão do servidor, de 1ª de janeiro de 2009 até que a primeira avaliação seja
efetivamente realizada.
2. Não obstante a decisão do colegiado da Segunda Turma do STJ, no julgamento do Recurso
Especial nº 1.368.150 - PE (2013/0056064-4), a matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de
repercussão geral, no RE 631.389/CE, que consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06.
Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade,
implica a observância da mesma pontuação - 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE
631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014)".
3. Assim, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo.
Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
5. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as gratificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência
do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
6. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
7. Ausência de interesse recursal quanto à impugnação em relação à obrigação de implantar a
gratificação, tendo em vista que a sentença não condenou em obrigação de fazer, mas somente pagar a GDPGPE até que a primeira avaliação seja efetivamente realizada.
8. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos de
forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças
resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria condenação.
9. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.14.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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10. Recurso do Réu parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido
incida correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das
datas em que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da
citação (art. 219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009,
no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a
nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4457 e
4425.
11. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré, nos termos do voto do Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0052825-18.2012.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CLAUDIA FELICISSIMO
ADVOGADO: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR
DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA
PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito ao pagamento
da GDPGPE à parte autora em valor correspondente a 80% do seu valor máximo, observada
a classe e o padrão do servidor, de 1ª de janeiro de 2009 até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional.
2. Afastada a arguição de incompetência desta Seção Judiciária para processamento e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente do
foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante resida
em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. Ausente o interesse recursal no que tange ao reconhecimento da prescrição quinquenal,
porquanto a sentença de 1º grau declarou, expressamente, a prescrição das parcelas vencidas
no período anterior ao quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
4. A matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.389/CE, que
consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão
que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação
- 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE 631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-062014 PUBLIC 03-06-2014)".
5. Assim, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo.
Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
6. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
o
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7. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as gratificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência
do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
8. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
9. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos de
forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças
resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria condenação.
10. Também não merece provimento o recurso da União na parte em que aduz a necessidade
de compensação das parcelas pagas administrativamente, porquanto, também essa providência é decorrência lógica dos efeitos da condenação, constituindo mero preciosismo o
registro expresso no julgado.
11. É incabível a aplicação da Súmula 339 do STF, posto que o caso comporta solução que
prestigia e reconhece aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente.
Por consequência, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes,
pois, em casos como este, a atuação do Judiciário tem por objetivo garantir aos autores o
direito que decorre do caput do artigo 5º e do caput e § 8º do artigo 40, todos da Constituição
Federal.
12. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
13. Ressalta-se, por fim, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos". Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
14. Recurso do Réu parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido
incida correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das
datas em que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da
citação (art. 219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009,
no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a
nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4457 e
4425.
15. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
16. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501126

PROCESSO N. 0052944-42.2013.4.01.3400
RECORRENTE: ALZINETE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO (TCU). SÚMULA 339 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o
pedido inicial, consistente no reajustamento do valor do auxílio alimentação, igualando-o ao
montante pago aos servidores do Tribunal de Contas da União.
2. O art. 41, § 4º, da Lei nº 8.112/90 somente garante isonomia de vencimentos, de forma que
não serve de fundamento para estabelecer equiparação de auxílio-alimentação, verba com
natureza indenizatória.
3. Por outro lado, deve-se observar que a Constituição Federal de 1988 veda expressamente,
em seu artigo 37, XIII, a equiparação de espécies remuneratórias, como no caso em comento.
4. Na hipótese, aplicável o enunciado nº 339 da Súmula do STF, pois se não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, majorar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia, por idêntica razão, é defeso ao Judiciário majorar o valor de vantagem pecuniária prevista em lei, ainda que sua natureza seja indenizatória.
5. Excluída a hipótese de flagrante ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos
critérios adotados pela Administração Pública para atribuição de valor ao benefício pleiteado.
6. Aplicável, por analogia, entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização no
julgamento do PEDILEF interposto no Recurso nº 0502844-72.2012.4.05.8501/SJSE, Relator
Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Julgado em 12/06/2013.
7. Precedentes do STJ: "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário não pode
conceder equiparação ou reajuste de valores a título de auxílio-alimentação do funcionalismo
público federal, por encontrar óbice na Súmula 339/STF. Precedentes. 2. Recurso Especial não
provido." (RESP 201301394892, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/09/2013).
8. Ressalte-se, por fim, que, não obstante ter o STF reconhecido a existência de repercussão
geral na questão da equiparação do auxílio-alimentação dos servidores públicos, suscitada no
RE 710293, ainda não se pronunciou sobre o mérito da matéria, impondo-se, portanto, a
aplicação da Súmula 339, ao caso, conforme entendeu a e. Corte, no RE-AgR 670974, de
Relatoria da Ministra Carmen Lucia, DJe de 10/10/2012.
9. Ainda, "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já
tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos". Precedente
do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 14/08/2000.
10. Recurso do Autor conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
11. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
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2. De início, registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à in corporação de parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº
2.245-45/2001 e sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito
já foi reconhecido pela Administração Pública.
3. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
5. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
6. Os juros de mora são devidos a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC.
7. Recursos do Autor e do Réu improvidos. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do
art. 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Incabível a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento aos recursos da União
e do Autor.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

PROCESSO N. 0043352-71.2013.4.01.3400
RECORRENTE: JOSE MARCOS DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUINTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos pela União e pelo Autor em face de sentença que a
condenou no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. De início, registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº
2.245-45/2001 e sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito
já foi reconhecido pela Administração Pública.
3. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
5. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
6. Os juros de mora são devidos a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC.
7. Recursos do Autor e do Réu improvidos. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do
art. 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Incabível a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento aos recursos da União
e do Autor.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0046318-07.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: WANDERLEY RIBEIRO BORGES DE FIGUEIREDO
ADVOGADO: DF00009948 - JOSE ALENCAR COSTA AIRES
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.880/CE. RECONHECIDA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS
A REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
pagamento da GDPST, no percentual de 80% do seu valor máximo, a partir de 1º. de março de
2008 e até o advento do primeiro ciclo de avaliação dos servidores da ativa, a partir de quando
fará jus à integralidade do percentual devido a título de avaliação institucional (máximo de
oitenta pontos, mas sujeito a futura alteração legislativa).
2. Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei nº
11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
3. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0043642-86.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRENTE: ODETE ELVENCO LOURENCO
ADVOGADO: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUINTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos pela União e pelo Autor em face de sentença que a
condenou no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501127
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4. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
5. No que se refere à parcela institucional, não há como se estender aos inativos/pensionistas
a pontuação obtida pelo órgão na avaliação institucional. Ainda que a avaliação institucional
esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular funcionamento do órgão ao qual está vinculada
a parte autora, em sentido estrito, seus resultados são obtidos com base no desempenho
dos servidores que estão em atividade.
6. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
7. Recurso do Réu parcialmente provido, para negar o direito à paridade entre servidores
inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE
após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliações.
8. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
9. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0046497-38.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: HELOISA PAZ RISCZIK
ADVOGADO: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT - GDAPEC. SERVIDOR APOSENTADO
E PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AVALIAÇÃO. PAGAMENTO
DEVIDO NO PATAMAR DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO. APOSENTADO/PENSIONISTA
COM DIREITO À PARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido
inicial, condenando- a na obrigação de pagar para parte autora a Gratificação de Desempenho
de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT - GDAPEC, no patamar de
80%, ou seja, na forma como é paga aos servidores em atividade, de 14/10/2008 a
29/10/2010.
2. Verifica-se que a GDAPEC foi estipulada de forma genérica no percentual de 80% (oitenta
por cento) para os servidores ativos, inclusive os comissionados e cedidos, até que seja
regulamentada a referida gratificação e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
3.A jurisprudência pátria, calcada no princípio constitucional da isonomia, pacificou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos e pensionistas
no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja
regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Pois, até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferenciação na forma pagamento aos servidores ativos e inativos/pensionistas. Precedentes dessa Egr. Turma Recursal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501128
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4.Constata-se, pois, que o disciplinamento legal da matéria vai de encontro à orientação que
restou sedimentada no âmbito da Suprema Corte (RE 476279/DF e 476390/DF), uma vez que
foi garantido, de forma genérica, um percentual de 80% aos servidores da ativa, ao passo que
aos aposentados e pensionistas foi fixado um percentual de apenas 50%.
5.Contudo, deve-se ter em conta que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal,
consubstanciado nos precedentes acima, pressupõe a ocorrência do instituto da paridade
remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03,
somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente previstas - EC 41/03, art. 7° e
EC 47/05, arts. 2° e 3°.
6.Logo, os servidores inativos e os pensionistas, nessa condição em data anterior a 19/12/2003
(data da publicação da EC 41/03), ou aposentados com base no art. 3° ou 6° da EC 41, ou art.
3° da EC 47, possuem direito ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividades
Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT - GDAPEC, nos mesmos moldes em que
fixada de forma geral para os servidores ativos, ou seja, 80% de seu valor máximo (art. 64, "art.
16-G., Lei nº. 11.907/09).
7.O início do primeiro ciclo de avaliação para implementação da GDAPEC não afasta o direito
da parte autora ao percebimento da gratificação como se de caráter geral fosse, pois não
houve a comprovação do efetivo processamento dos resultados dos servidores que foram
avaliados.
8.Desse modo, até o efetivo processamento dos resultados da primeira avaliação individual e
institucional, a GDAPEC deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente
a 80% de seu valor máximo, não tendo o Decreto nº 7.133/10 ou as diversas Portarias
publicadas pelos Ministérios o condão de impedir o pagamento desse percentual aos inativos,
pois esses atos apenas regulamentaram os critérios e procedimentos a serem observados para
a realização das avaliações de desempenho individual e institucional, mas não realizaram a
avaliação.
9.Ressalte-se que o fato de o artigo 7º-A, §6º, da Lei 11.357/2006, na redação dada pelo artigo
2º da Lei 11.784/2008, estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro
ciclo de avaliação para a partir de 1º/01/2009, data de implementação da GDPGPE, não lhe
retira o caráter geral, sobretudo se considerar-se o fato de que o caput e parágrafo único do
artigo 151, da Lei nº 11.784/2008, encontram-se em aparente contradição com aquele artigo 7ºA, ao estatuírem que "o primeiro ciclo de avaliação terá início 30 (trinta) dias após a data de
publicação das metas de desempenho a que se refere o caput do art. 144 desta Lei", e que "os
efeitos financeiros decorrentes dos resultados obtidos no primeiro ciclo de avaliação retroagirão
à data de início do ciclo de avaliação". Demais disso, o artigo 163 da Lei 11.784/2008,
corrobora tal entendimento ao dispor que "O primeiro ciclo da avaliação de desempenho
somente terá início a partir de 1º de janeiro de 2009 e após a data de publicação do ato a que
se refere o art. 144 desta Lei...". - grifei.
10.Em consonância com a EC nº 41/2003 criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC nº
41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os recorridos que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional
nº 47/2005.
11. Recurso improvido. Sentença mantida.
12. Honorários advocatícios pela recorrente vencida, fixados em 10% do valor da condenação.
13. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação
ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de custo por ocasião
de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
8. A União, recorrente vencida, pagará honorários de 10% sobre o valor da condenação,
conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

PROCESSO N. 0010942-57.2013.4.01.3400
RECORRENTE: LUIS ROBERTO BOSCARDIN
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS (GDIT). PARCELA INSTITUCIONAL INDEVIDA.
1. Recursos interpostos pela parte autora e pela parte ré em face de sentença que julgou
procedente em parte o pedido de condenar a União ao pagamento da GDIT, no patamar de
80%, a contar de sua instituição até 29/10/2010, bem como pagamento das diferenças decorrentes.
2. Todavia o pedido da parte autora é no sentido de pagamento das diferenças de valores
relacionadas à parcela institucional da GDIT, a partir de 01/07/2011.
3. Configura-se extra petita a decisão que conhece de controvérsia não suscitada pelas partes,
decidindo causa diversa da que foi proposta (artigo 460 do CPC). Sentença nula. Aplicável, no
presente caso, a norma inserta no art. 515, § 3º, do CPC, eis que se trata de matéria
exclusivamente de direito.
4. A GDIT, Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes do Plano Especial de
Cargos do DNIT, foi instituída pela Lei n. 11.907/2009 a qual alterou a Lei n. 11.171/2005,
tendo, inicialmente, como pressuposto o mero exercício dos cargos da mencionada carreira,
pois não havia ocorrido a sua regulamentação e o início das avaliações dos servidores.
5. A jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter
genérico e impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com
os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE
n. 476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas.
6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
7. Conclusão: não provimento do recurso da parte autora.
8. Provimento do recurso da União para julgar improcedente o pedido de pagamento da parcela
institucional da GDIT, depois de realizado o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional
dos servidores em atividade.
9. Defiro assistência judiciária gratuita, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) do valor corrigido da causa, em favor da União, conforme art. 55 da Lei n.
9.099/1995, suspensos enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da
justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12
da Lei n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora e dar provimento ao recurso da União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0055215-24.2013.4.01.3400
RECORRENTE: IZANDIR DE LIMA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDIT ou suas diferenças,
conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0051256-45.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: AGELIO NOVAES DE MIRANDA
ADVOGADO: AL00004878 - WALLACE SILVA DE MIRANDA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501129
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a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0054819-47.2013.4.01.3400
RECORRENTE: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDIT ou suas diferenças,
conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.

Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento com
efeitos retroativos determinado pela mencionada sentença da mencionada ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº 11.171/2005
e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
9. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período constante
do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores
recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. No entanto, há de ser afastado da condenação imposta pela sentença o período anterior ao
termo inicial de percepção da GDIT, conforme requerido na inicial, visto que configurada a
existência de decisão ultra petita no ponto.
12. Recurso parcialmente provido para afastar da condenação o período não postulado na
exordial, nos termos da fundamentação supra.
13. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Incabíveis honorários advocatícios.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501130
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6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento com
efeitos retroativos determinado pela mencionada sentença da mencionada ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº 11.171/2005
e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
9. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período constante
do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores
recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. No entanto, há de ser afastado da condenação imposta pela sentença o período anterior ao
termo inicial de percepção da GDIT, conforme requerido na inicial, visto que configurada a
existência de decisão ultra petita no ponto.
12. Recurso parcialmente provido para afastar da condenação o período não postulado na
exordial, nos termos da fundamentação supra.
13. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
7. Ausência de interesse recursal em relação aos juros de mora, tendo em vista que o Manual
de Cálculos da Justiça Federal atende ao disposto na Lei n. 9.497/97 e suas sucessivas
alterações.
8. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
9. A União, recorrente vencida, pagará honorários de 10% sobre o valor da condenação,
conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0037869-60.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: OLIVIA BRAZ VIEIRA DE MELO
ADVOGADO: PB00013395 - MAYRA DE ANDRADE ROCHA FARIAS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação
ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de custo por ocasião
de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501131
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PROCESSO N. 0031650-31.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: JOSE ANTONIO VAZ
ADVOGADO: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDIT).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010.
1. Recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de
pagamento da GDIT ou suas diferenças, no período de 2008 a 29/10/2010.
2. Coisa julgada/ausência de interesse processual: afastada, já que a coisa julgada formada na
Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos distintos. Na ação coletiva, o pedido
inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que
foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a
cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos
da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de
Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos
servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação
individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos
caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDIT seja
paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o primeiro de
ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
5. Embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo 3º da Lei nº
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do artigo
21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados
da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos.
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
8. A União, recorrente vencida, pagará honorários de 10% sobre o valor da condenação,
conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

6. Assim há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença
entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50
pontos), uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido
feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito
exclusivamente in utilibus.
7. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no
sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento
dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui caráter genérico, não se justificando,
portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a maneira como é paga
aos inativos e pensionistas.
8. Acresça-se que no período vindicado na inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS
e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em tal período não
havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos
retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
9. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte
autora faz jus ao percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei
n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal e compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. Conclusão: provimento parcial do recurso para reformar a sentença no tocante a compensação dos valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
11. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça
Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei
n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF.
12. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária, quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima (art. 55,
caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0051135-17.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDSON FARIAS DE ARAGAO
ADVOGADO: DF00022812 - DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação
ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de custo por ocasião
de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501132
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PROCESSO N. 0029949-35.2013.4.01.3400
RECORRENTE: RINALDO SOLDAN JOAZEIRO
ADVOGADO : DF0001937A - MOACIR YAMAKAWA E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na ação ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de
custo por ocasião de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
7. Pedido inicial julgado procedente. Juros de mora e correção monetária nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Sentença reformada. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
9. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
o
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PROCESSO N. 0016874-26.2013.4.01.3400
RECORRIDO: MARIA CAROLINA BARBALHO DE SIQUEIRA MOTTA
ADVOGADO : DF00036869 - MARCOS GUSTAVO DE SA E DRUMOND
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação
ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de custo por ocasião
de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
7. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.14.
8. Recurso do Réu parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido incida
correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das datas
em que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação
(art. 219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009, no
entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4457 e
4425.
9. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
10. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501133
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PROCESSO N. 0004680-91.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ARINO JOSE DE LIMA
ADVOGADO: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDIT).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010.
1. Recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de
pagamento da GDIT ou suas diferenças, no período de 2008 a 29/10/2010.
2. Coisa julgada/ausência de interesse processual: afastada, já que a coisa julgada formada na
Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos distintos. Na ação coletiva, o pedido
inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que
foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a
cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos
da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de
Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos
servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação
individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos
caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDIT seja
paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o primeiro de
ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
5. Embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo 3º da Lei nº
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do artigo
21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados
da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos.
6. Assim há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença
entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50
pontos), uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido
feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito
exclusivamente in utilibus.
7. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no
sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento
dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui caráter genérico, não se justificando,
portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a maneira como é paga
aos inativos e pensionistas.
8. Acresça-se que no período vindicado na inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS
e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em tal período não
havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos
retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
9. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte
autora faz jus ao percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei
n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal e compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. Conclusão: provimento parcial do recurso para reformar a sentença no tocante a compensação dos valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
o
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11. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça
Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei
n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF.
12. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária, quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima (art. 55,
caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0052729-66.2013.4.01.3400
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEONTINA RODRIGUES ABREU
ADVOGADO: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que negou o direito à paridade
entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos no que tange à parcela institucional
da GDIT a partir do processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Todavia o pedido da parte autora é no sentido do pagamento da GDIT, nas mesmas
condições em que pagas aos servidores ativos (paridade em relação à parcela individual),
desde seu reenquadramento ao quadro do DNIT, terminado por força de ação coletiva, até a
publicação do resultado da avaliação individual em 29/10/2010, respeitada a prescrição qüinqüenal.
3. Configura-se extra petita a decisão que conhece de controvérsia não suscitada pelas partes,
decidindo causa diversa da que foi proposta (artigo 460 do CPC). Sentença nula. Aplicável no
presente caso a norma inserta no art. 515, § 3º, do CPC, eis que se trata de matéria exclusivamente de direito.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento com
efeitos retroativos determinado pela mencionada sentença da mencionada ação coletiva.
10. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus
ao percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
11. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período
constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
12. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de
mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual
de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
12. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
13. Sentença nula. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
o
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PROCESSO N. 0036823-36.2013.4.01.3400
RECORRENTE: JOSE PEREIRA FARIAS
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. PEDIDO NÃO ANALISADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 515, §3º DO CPC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que negou o direito à paridade
entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos no que tange à parcela institucional
da GDAPEC a partir do processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Todavia o pedido da parte autora é no sentido do pagamento da GDAPEC, nas mesmas
condições em que pagas aos servidores ativos (paridade em relação à parcela individual),
desde seu reenquadramento ao quadro do DNIT, terminado por força de ação coletiva, até a
publicação do resultado da avaliação individual em 29/10/2010, respeitada a prescrição qüinqüenal.
3. Configura-se extra petita a decisão que conhece de controvérsia não suscitada pelas partes,
decidindo causa diversa da que foi proposta (artigo 460 do CPC). Sentença nula. Aplicável no
presente caso a norma inserta no art. 515, § 3º, do CPC, eis que se trata de matéria exclusivamente de direito.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501135
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7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
9. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
10. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no
período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
11. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de
mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual
de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
12. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
13. Sentença nula. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0063659-46.2013.4.01.3400
RECORRENTE: ERONDINA VERISSIMO
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. PEDIDO NÃO ANALISADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 515, §3º DO CPC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
o
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9. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
10. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no
período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
11. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de
mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual
de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
12. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
13. Sentença nula. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que negou o direito à paridade
entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos no que tange à parcela institucional
da GDAPEC a partir do processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Todavia o pedido da parte autora é no sentido do pagamento da GDAPEC, nas mesmas
condições em que pagas aos servidores ativos (paridade em relação à parcela individual),
desde seu reenquadramento ao quadro do DNIT, terminado por força de ação coletiva, até a
publicação do resultado da avaliação individual em 29/10/2010, respeitada a prescrição qüinqüenal.
3. Configura-se extra petita a decisão que conhece de controvérsia não suscitada pelas partes,
decidindo causa diversa da que foi proposta (artigo 460 do CPC). Sentença nula. Aplicável no
presente caso a norma inserta no art. 515, § 3º, do CPC, eis que se trata de matéria exclusivamente de direito.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501136

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0064645-97.2013.4.01.3400
RECORRENTE: RAQUEL PEREIRA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. PEDIDO NÃO ANALISADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 515, §3º DO CPC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que negou o direito à paridade
entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos no que tange à parcela institucional
da GDAPEC a partir do processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Todavia o pedido da parte autora é no sentido do pagamento da GDAPEC, nas mesmas
condições em que pagas aos servidores ativos (paridade em relação à parcela individual),
desde seu reenquadramento ao quadro do DNIT, terminado por força de ação coletiva, até a
publicação do resultado da avaliação individual em 29/10/2010, respeitada a prescrição qüinqüenal.
3. Configura-se extra petita a decisão que conhece de controvérsia não suscitada pelas partes,
decidindo causa diversa da que foi proposta (artigo 460 do CPC). Sentença nula. Aplicável no
presente caso a norma inserta no art. 515, § 3º, do CPC, eis que se trata de matéria exclusivamente de direito.
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4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
9. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
10. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no
período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
11. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de
mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual
de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501137

12. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
13. Sentença nula. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0038231-62.2013.4.01.3400
RECORRIDO: CATHARINA MEROS LABAS
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afastada a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento
e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante
resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial, tendo em vista que a sentença de
Primeiro Grau já reconheceu a prescrição qüinqüenal.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
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5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDA
PEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
10. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus
ao percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
11. Ainda, no caso dos autos, conforme se extrai da documentação colacionada ao processo,
a parte autora é beneficiária de aposentadoria/pensão em data anterior à publicação da EC
41/03 e/ou nos moldes do art. 3º ou 6º da EC nº 41/03 ou art. 2º e 3º da EC Nº 47/05, situação
que lhe assegura o direito à paridade, fazendo jus, portanto, ao pagamento da GDIT nos
moldes acima delineados.
12. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as
gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos
de forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria
condenação.
13. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
14. No entanto, há de ser afastado da condenação imposta pela sentença o período anterior ao
termo inicial de percepção da GDAPEC, conforme requerido na inicial, visto que configurada a
existência de decisão ultra petita no ponto.
15. Ausente o interesse recursal quanto à correção monetária e juros de mora, pois a sentença
de Primeiro Grau determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09.
16. Ressalta-se, por fim, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos". Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
17. Recurso parcialmente provido para afastar da condenação o período não postulado na
exordial, nos termos da fundamentação supra. Sentença parcialmente reformada. Acórdão
lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
18. Incabíveis honorários advocatícios.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501138

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0052681-10.2013.4.01.3400
RECORRIDO: MARIA OLGA SABEC ZANUTTO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. SETENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal ou trienal, regulada pelo Código
Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo
prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do
STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal e trienal
rejeitadas.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Deve incidir correção monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a
título de vencimentos, proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza
alimentar. Registre-se ainda que a correção monetária tem como termo inicial a data em que o
pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
AREsp 127550 / RS, 2ª Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe de 19/04/2012).
9. Correção monetária devida, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de
mora, desde a data da citação válida (art. 219 do CPC), no percentual de 0,5% ao mês,
conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
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10. Recurso parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido incida
correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das datas
em que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação
(art. 219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009, no
entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e
4425.
11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
12. Incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do art. 55 da Lei n.
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0067013-79.2013.4.01.3400
RECORRENTE: CELIA MARIA LOBATO ABREU
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501139
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PROCESSO N. 0066207-44.2013.4.01.3400
RECORRENTE: GERALDO BENEDITO GARCIA MACHADO
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0070751-75.2013.4.01.3400
RECORRENTE: JOSE DE JESUS SOUSA
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
o
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6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0069128-73.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ARMINDIO COSTA
ADVOGADO: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501140
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PROCESSO N. 0074043-68.2013.4.01.3400
RECORRENTE: ADAUTO GONCALVES VIANA
ADVOGADO : PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
o
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PROCESSO N. 0066217-88.2013.4.01.3400
RECORRENTE: ANTONIO DE SOUSA MACHADO
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0066045-49.2013.4.01.3400
RECORRENTE: CLORI VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501141
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1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDIT ou suas diferenças,
conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento com
efeitos retroativos determinado pela mencionada sentença da mencionada ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº 11.171/2005
e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
9. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período constante
do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores
recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
o
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10. No entanto, há de ser afastado da condenação imposta pela sentença o período anterior ao
termo inicial de percepção da GDIT, conforme requerido na inicial, visto que configurada a
existência de decisão ultra petita no ponto.
12. Recurso parcialmente provido para afastar da condenação o período não postulado na
exordial, nos termos da fundamentação supra.
13. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0057329-33.2013.4.01.3400
RECORRIDO: RUBENS DEPRA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
9. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. No entanto, há de ser afastado da condenação imposta pela sentença o período anterior ao
termo inicial de percepção da GDAPEC, conforme requerido na inicial, visto que configurada a
existência de decisão ultra petita no ponto.
11. Recurso parcialmente provido para afastar da condenação o período não postulado na
exordial, nos termos da fundamentação supra. Sentença parcialmente reformada. Acórdão
lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0061954-13.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CELINA CALDAS VIEIRA SILVA
ADVOGADO: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.880/CE. RECONHECIDA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS
A REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO E
JUROS DE MORA. LEI N. 11960/09. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
o
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1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou im procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo de
avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
pagamento da GDPST, no percentual de 80% do seu valor máximo, a partir de 1º. de março de
2008 até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual
e institucional. Registre-se que a sentença julgou improcedente o pedido para reconhecer, a
partir do processamento de tais resultados o direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos, no que tange à parcela institucional da referida Gratificação.
2. Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei nº
11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
3. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
5. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
6. Recurso do Réu parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido incida
correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das datas
em que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação
(art. 219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009, no
entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4457 e
4425.
7. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

PROCESSO N. 0028976-80.2013.4.01.3400
RECORRENTE: JOAO NEUDSON TEIXEIRA COSTA
ADVOGADO : DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501143
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PROCESSO N. 0024710-84.2012.4.01.3400
RECORRENTE: VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. RETROATIVIDADE A 1º/01/2009 DEVIDA.
ART. 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR EFETUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de que os efeitos da primeira
avaliação de desempenho da parte autora relativa à Gratificação de Desempenho do Plano
Geral do Poder Executivo - GDPGPE retroagissem a 1º/01/2009.
2. A improcedência do pedido baseou-se no fato de que o Ministério da Agricultura, Pecuniária
e Abastecimento já efetuou o pagamento administrativo das verbas pleiteadas. O juízo de
primeiro grau condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé sob o fundamento de que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação/retroação da
pontuação apurada na 1ª avaliação, altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato
incontroverso.
3. Em seu recurso, a parte autora alegou, em suma, que a União efetuou o pagamento
administrativo, mas deixou de aplicar os consectários legais para atualização dos valores,
gerando evidentes prejuízos financeiros ao servidor.
o
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4. Inicialmente, registre-se que, no caso concreto, a Administração cumpriu a determinação
contida no art. 7º-A, §6º da Lei nº 11.357/2006, na medida em que os efeitos financeiros da
primeira avaliação de desempenho relativa à GDPGPE retroagiram a 1º de janeiro de 2009.
5. Conforme bem asseverou a sentença recorrida, a ficha financeira do(s) autor(es) demonstra
que ele(s) vinha(m) recebendo, sob a rubrica "82701 - GDPGPE - Lei nº 11.718/2008", o valor
de R$ 993,22 equivalente a 80 pontos. No mês de novembro de 2009, manteve-se o pagamento de 993,22, com um acréscimo de R$ 248,31, equivalente a 20 pontos. Além disso,
houve o pagamento de R$ 2.325,22 a título de retroação de efeitos financeiros da GDPGPE a
janeiro de 2009. Este fato é incontroverso, já que a parte autora reconhece que houve o
pagamento administrativo.
6. Quanto à alegação do recorrente de que não foi realizada a correção monetária das parcelas, o recurso também não tem como prosperar. Não há que se admitir que o valor pago
administrativamente tivesse que ser corrigido monetariamente, visto que não houve mora
da administração. O adimplemento foi realizado no tempo e modo determinados na lei. Ressalte-se que tais diferenças, para mais ou para menos, somente se tornaram devidas após
concluído o primeiro ciclo de avaliações, conforme expressamente determinado no art. 7º-A,
§6º da Lei nº 11.357/2006. Assim, não há que se falar em decomposição do valor da moeda a
ensejar a incidência de correção monetária. Na realidade, trata-se de aferição fictícia de
desempenho do servidor e do órgão, eis que não se sabe a pontuação da época, pois não
houve avaliação no período. Por determinação legal, foi aproveitada a avaliação para período
pretérito. Como se a produtividade no período anterior tivesse sido a mesma que no período
avaliado. Verdadeira liberalidade do legislador, eis que diante de uma ficção. As diferenças não
eram devidas desde antes, a ensejar a incidência de correção monetária. A lei mandou pagar
a partir da avaliação para o período pretérito. Assim, era devida a partir daí.
7. Destaque-se que não houve mora em relação ao pagamento dos valores resultantes da
retroação dos efeitos financeiros do 1º ciclo de avaliação, já que o lapso temporal entre janeiro
e novembro de 2009 decorreu de disposição legal e foi o tempo necessário para efetivação das
avaliações, processamento dos resultados e implementação em folha.
8. Desse modo, o pedido inicial deduz pretensão já adimplida. Registre-se o pedido do autor na
sua peça exordial:
Em face do exposto, pede e requer o autor:
(...)
b) Julgamento de total procedência dos pedidos para fins de:
b.1) Declarar o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros retroativos da
pontuação aferida no primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e institucional para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE, desde 1º de janeiro de 2009 até a data em que a gratificação
passou a ser paga com base nos resultados avaliados obtidos, ou até a aposentadoria do
servidor, se anterior.
b.2) Condenar a ré ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores
efetivamente devidos a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE-, conforme explicitado no item "b.1" do pedido, tudo acrescido
de correção monetária da data do efetivo pagamento e juros incidentes até a data da expedição
da requisição de pagamento.
9. Conforme se verifica da transcrição do pedido inicial, ressalte-se que a pretensão não se
limitou ao pedido para pagamento dos consectários legais. Essa alegação foi apresentada
apenas no recurso, fato que configura inovação da lide na esfera recursal.
10. Assim, escorreita a sentença ao considerar presentes os requisitos ensejadores da litigância de má fé, já que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação com
a apuração da 1ª avaliação, retroagindo os seus efeitos, de fato, alterou a verdade dos fatos e
deduziu pretensão contra fato incontroverso.
11. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501144

12. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto
pela parte autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0020730-95.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA
ADVOGADO: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE
AVALIAÇÕES. DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito ao pagamento
da GDPGPE à parte autora em valor correspondente a 80% do seu valor máximo, observada
a classe e o padrão do servidor, de 1ª de janeiro de 2009 até o advento dos resultados do
primeiro ciclo de avaliação. Registre-se que a sentença julgou improcedente o pedido para
reconhecer, a partir do processamento de tais resultados o direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos, no que tange à parcela institucional da
referida Gratificação.
2. A matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.389/CE, que
consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão
que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação
- 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE 631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-062014 PUBLIC 03-06-2014)".
3. Assim, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo.
Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95.
6. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
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PROCESSO N. 0040778-75.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCIO ADRIANO NUNES E SOUSA
ADVOGADO:
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA
EM QUE COMPLETADO O QUINQUENIO DE EXERCÍCIO DO CARGO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso da União contra sentença que a condenou a efetivar a progressão funcional da
parte autora na Carreira da Polícia Federal com efeitos retroativos à data da implementação
dos requisitos elencados no Decreto nº 2.565/98, ou seja, data em que foram completados 5
(cinco) anos ininterruptos na carreira, com o pagamento das diferenças remuneratórias respectivas.
2. No mérito, a TNU já uniformizou o entendimento no mesmo do sentido da sentença,
asseverando que: "O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única
para início dos efeitos financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações
diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da
progressão funcional na carreira Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem
sido completados os cinco anos ininterruptos de efetivo exercício" (TNU, PEDILEF
05019994820094058500, Juiz Federal Rogério Moreira Alves, DOU 28/10/2011, grifamos).
3. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.
4. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora não
constituiu advogado nos autos.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0063673-30.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: HERMENEGILDO DA ROSA CAMPESTRINI
ADVOGADO: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501145
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2. Afastada a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento
e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante
resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial, tendo em vista que a sentença de
Primeiro Grau já reconheceu a prescrição qüinqüenal.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
10. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus
ao percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
o
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3. Postula a parte recorrente, em suma, a retroação dos aludidos efeitos somente à data do ato
normativo que regulamentou a avaliação de desempenho, na forma do §10 do art. 5º-B da Lei
nº 11.355/06.
4. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
5. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
6. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
7. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
8. Destarte, merece reforma a sentença recorrida.
9. Sentença reformada. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Acórdão lavrado
com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95.
10. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

11. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
12. Ainda, no caso dos autos, conforme se extrai da documentação colacionada ao processo,
a parte autora é beneficiária de aposentadoria/pensão em data anterior à publicação da EC
41/03 e/ou nos moldes do art. 3º ou 6º da EC nº 41/03 ou art. 2º e 3º da EC nº 47/05, situação
que lhe assegura o direito à paridade, fazendo jus, portanto, ao pagamento da GDIT nos
moldes acima delineados.
13. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos de
forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças
resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria condenação.
14. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos
o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado
o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da
Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
15. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
16. Ressalta-se, por fim, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos". Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
17. Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
18. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0052174-49.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA SILVEIRA LIMA
ADVOGADO: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o
pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo de avaliação
da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. Inicialmente, há de ser rejeitada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, visto que
a argumentação desenvolvida pela parte recorrente diz respeito ao mérito da causa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501146
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PROCESSO N. 0052284-48.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: FRANCISCO PAULO DE ARAUJO MOREIRA
ADVOGADO: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o
pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo de avaliação
da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. Inicialmente, há de ser rejeitada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, visto que
a argumentação desenvolvida pela parte recorrente diz respeito ao mérito da causa.
3. Postula a parte recorrente, em suma, a retroação dos aludidos efeitos somente à data do ato
normativo que regulamentou a avaliação de desempenho, na forma do §10 do art. 5º-B da Lei
nº 11.355/06.
4. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
5. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
6. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
o
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7. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
8. Destarte, merece reforma a sentença recorrida.
9. Sentença reformada. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Acórdão lavrado
com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95.
10. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

8. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
9. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

PROCESSO N. 0045964-79.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: HELIO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: DF00009948 - JOSE ALENCAR COSTA AIRES
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO - GDPST. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE.
PARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela União Federal em face de sentença que reconheceu o direito da
parte autora ao pagamento da Gratificação de Desempenho - GDPST, nos mesmos moldes
pagos aos servidores ativos.
2. Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei nº
11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
3. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação seu
caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e
o processamento dos resultados.
4. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
5. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
6. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
7. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
8. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal. Brasília - DF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

PROCESSO N. 0066698-51.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: JORGE WANDERLEI MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DF00027766 - PEDRO ALVES MOREIRA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.880/CE. RECONHECIDA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS
A REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
pagamento da GDPST, no percentual de 80% do seu valor máximo, a partir de 1º. de março de
2008 e até o advento do primeiro ciclo de avaliação dos servidores da ativa, a partir de quando
fará jus à integralidade do percentual devido a título de avaliação institucional (máximo de
oitenta pontos, mas sujeito a futura alteração legislativa).
2. Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei nº
11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
3. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação seu
caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e
o processamento dos resultados.
4. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
5. No que se refere à parcela institucional, não há como se estender aos inativos/pensionistas
a pontuação obtida pelo órgão na avaliação institucional. Ainda que a avaliação institucional
esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular funcionamento do órgão ao qual está vinculada
a parte autora, em sentido estrito, seus resultados são obtidos com base no desempenho
dos servidores que estão em atividade.
6. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
7. Recurso do Réu parcialmente provido, para negar o direito à paridade entre servidores
inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE
após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliações.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501147
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JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
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PROCESSO N. 0058010-03.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARTA ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: SP00320490 - THIAGO GUARDABASSI GUERRERO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO (GDPGPE). APOSENTADO/PENSIONISTA
COM DIREITO À PARIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E DO INÍCIO DO CICLO
DE AVALIAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido da
parte autora, garantindo-lhe o direito à percepção da Gratificação de Desempenho do Plano
Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, nos valores e na forma nela especificados.
2. Afastada a arguição de incompetência desta Seção Judiciária para processamento e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente do
foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante resida
em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. A Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) foi
instituída, nos termos do artigo 7º-A da Lei nº. 11.357/2006, para vigorar a partir de 1º/1/2009,
em favor dos servidores do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, quando lotados e em
exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos órgãos ou entidades
da administração pública federal ou nas situações referidas no § 9º do art. 7º da mencionada
Lei, em função do desempenho individual do servidor e do alcance das metas de desempenho
institucional.
4. De acordo com o art. 7º, § 7º, da Lei nº. 11.357/2006, a GDPGPE deve ser paga aos
servidores ativos no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observados a classe e
o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada e sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
5. Constata-se, pois, que o disciplinamento legal da matéria vai de encontro à orientação que
restou sedimentada no âmbito da Suprema Corte (REsp n. 476279/DF e 476390/DF), uma vez
que foi garantido, de forma genérica, um percentual de 80% aos servidores da ativa, ao passo
que aos aposentados e pensionistas foi fixado um percentual de apenas 50%, tal como ocorreu
com a GDATA.
6. Desse modo, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o
processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor
máximo. Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da
gratificação seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização
das avaliações e o processamento dos resultados.
7. Por oportuno, para efeito de esclarecimento, importa lembrar que o art. 7º-A, §6º, da Lei nº
11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008, em que pese estabelecer a
retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não tem o condão de retirar da Gratificação em tela
o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos efeitos
financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa previsão
legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
8. Além disso, o alegado início das avaliações não afasta o direito da parte autora ao percebimento da dita gratificação como de caráter geral fosse, pois ainda sem comprovação o
processamento dos resultados.
9. Por fim, deve-se ter em conta que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal,
consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência do instituto
da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da
EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente previstas - EC 41/03,
art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
10. Assim, com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida
em seu artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
que estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que,
em virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade, ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na
interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões
instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam apoEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501148
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sentados ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a
vigência da aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais
necessários à sua fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo,
assim, direito à paridade.
11. É incabível a aplicação da Súmula 339 do STF, posto que o caso comporta solução que
prestigia e reconhece aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente.
Por consequência, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes,
pois, em casos como este, a atuação do Judiciário tem por objetivo garantir aos autores o
direito que decorre do caput do artigo 5º e do caput e § 8º do artigo 40, todos da Constituição Federal.
12. Sentença mantida. Recurso improvido.
13. Honorários advocatícios pela parte recorrente em 10% sobre o valor da condenação (art.
55, caput, Lei n. 9.099/95).
14. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46, Lei n. 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0069159-93.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ANTONIO ARAUJO SEGUNDO
ADVOGADO:
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação
ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de custo por ocasião
de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
7. Ausência de interesse recursal em relação aos juros de mora, tendo em vista que o Manual
de Cálculos da Justiça Federal atende ao disposto na Lei n. 9.497/97 e suas sucessivas
alterações.
8. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
9. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora não
constituiu advogado nos autos.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0060355-39.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MANOEL VILSON BAPTISTA
ADVOGADO: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT - GDAPEC. SERVIDOR APOSENTADO E
PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AVALIAÇÃO. PAGAMENTO
DEVIDO NO PATAMAR DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO. APOSENTADO/PENSIONISTA
COM DIREITO À PARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido
inicial, condenando- a na obrigação de pagar para parte autora a Gratificação de Desempenho
de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT - GDAPEC, no patamar de
80%, ou seja, na forma como é paga aos servidores em atividade, de 14/10/2008 a
29/10/2010.
2. Verifica-se que a GDAPEC foi estipulada de forma genérica no percentual de 80% (oitenta
por cento) para os servidores ativos, inclusive os comissionados e cedidos, até que seja
regulamentada a referida gratificação e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
3.A jurisprudência pátria, calcada no princípio constitucional da isonomia, pacificou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos e pensionistas no
valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja
regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Pois, até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferenciação na forma pagamento aos servidores ativos e inativos/pensionistas. Precedentes dessa Egr. Turma Recursal.
4.Constata-se, pois, que o disciplinamento legal da matéria vai de encontro à orientação que
restou sedimentada no âmbito da Suprema Corte (RE 476279/DF e 476390/DF), uma vez que
foi garantido, de forma genérica, um percentual de 80% aos servidores da ativa, ao passo que
aos aposentados e pensionistas foi fixado um percentual de apenas 50%.
5.Contudo, deve-se ter em conta que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal,
consubstanciado nos precedentes acima, pressupõe a ocorrência do instituto da paridade
remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03,
somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente previstas - EC 41/03, art. 7° e
EC 47/05, arts. 2° e 3°.
6.Logo, os servidores inativos e os pensionistas, nessa condição em data anterior a 19/12/2003
(data da publicação da EC 41/03), ou aposentados com base no art. 3° ou 6° da EC 41, ou art.
3° da EC 47, possuem direito ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividades
Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT - GDAPEC, nos mesmos moldes em que
fixada de forma geral para os servidores ativos, ou seja, 80% de seu valor máximo (art. 64, "art.
16-G., Lei nº. 11.907/09).
7.O início do primeiro ciclo de avaliação para implementação da GDAPEC não afasta o direito
da parte autora ao percebimento da gratificação como se de caráter geral fosse, pois não
houve a comprovação do efetivo processamento dos resultados dos servidores que foram
avaliados.
8.Desse modo, até o efetivo processamento dos resultados da primeira avaliação individual e
institucional, a GDAPEC deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente
a 80% de seu valor máximo, não tendo o Decreto nº 7.133/10 ou as diversas Portarias
publicadas pelos Ministérios o condão de impedir o pagamento desse percentual aos inativos,
pois esses atos apenas regulamentaram os critérios e procedimentos a serem observados para
a realização das avaliações de desempenho individual e institucional, mas não realizaram a
avaliação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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9.Ressalte-se que o fato de o artigo 7º-A, §6º, da Lei 11.357/2006, na redação dada pelo artigo
2º da Lei 11.784/2008, estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro
ciclo de avaliação para a partir de 1º/01/2009, data de implementação da GDPGPE, não lhe
retira o caráter geral, sobretudo se considerar-se o fato de que o caput e parágrafo único do
artigo 151, da Lei nº 11.784/2008, encontram-se em aparente contradição com aquele artigo 7ºA, ao estatuírem que "o primeiro ciclo de avaliação terá início 30 (trinta) dias após a data de
publicação das metas de desempenho a que se refere o caput do art. 144 desta Lei", e que "os
efeitos financeiros decorrentes dos resultados obtidos no primeiro ciclo de avaliação retroagirão
à data de início do ciclo de avaliação". Demais disso, o artigo 163 da Lei 11.784/2008,
corrobora tal entendimento ao dispor que "O primeiro ciclo da avaliação de desempenho
somente terá início a partir de 1º de janeiro de 2009 e após a data de publicação do ato a que
se refere o art. 144 desta Lei...". - grifei.
10.Em consonância com a EC nº 41/2003 criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC nº
41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os recorridos que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional
nº 47/2005.
11. Recurso improvido. Sentença mantida.
12. Honorários advocatícios pela recorrente vencida, fixados em 10% do valor da condenação.
13. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0036023-08.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: JANIS GOMES NASCIMENTO
ADVOGADO: DF00015792 - CARLA VARELA SARDA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE
AVALIAÇÕES. DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito ao pagamento
da GDPGPE à parte autora, no percentual de 80%, nos termos do §7º do art. 7º-A da Lei
11.357/2006 (incluído pela Lei 11.784/2008), desde o início de sua percepção até à conclusão do primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos. Registre-se que a sentença
julgou improcedente o pedido para reconhecer, a partir do processamento de tais resultados o
direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos, no que tange
à parcela institucional da referida Gratificação.
2. A matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.389/CE, que
consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão
que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação
- 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE 631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-062014 PUBLIC 03-06-2014)".
3. Assim, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo.
Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
o
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4. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95.
6. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0066856-09.2013.4.01.3400
RECORRENTE: GUIOMAR CORREIA MUNIZ
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501150
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PROCESSO N. 0066916-79.2013.4.01.3400
RECORRENTE: JOSE BENEDITO DOS SANTOS
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0066988-66.2013.4.01.3400
RECORRENTE: JOSE RIBAMAR NAHUM SOUZA
ADVOGADO : PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
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6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0066870-90.2013.4.01.3400
RECORRENTE: EDVAN DE SOUSA LOPES
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501151
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PROCESSO N. 0073690-28.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ROBERTO ALZIR DIAS CHAVES
ADVOGADO: DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA
EM QUE COMPLETADO O QUINQUENIO DE EXERCÍCIO DO CARGO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso da União contra sentença que a condenou a efetivar a progressão funcional da
parte autora na Carreira da Polícia Federal com efeitos retroativos à data da implementação
dos requisitos elencados no Decreto nº 2.565/98, ou seja, data em que foram completados 5
(cinco) anos ininterruptos na carreira, com o pagamento das diferenças remuneratórias respectivas.
2. No mérito, a TNU já uniformizou o entendimento no mesmo do sentido da sentença,
asseverando que: "O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única
para início dos efeitos financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações
diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da
progressão funcional na carreira Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem
sido completados os cinco anos ininterruptos de efetivo exercício" (TNU, PEDILEF
05019994820094058500, Juiz Federal Rogério Moreira Alves, DOU 28/10/2011, grifamos).
3. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.
4. Honorários advocatícios pela recorrente, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
devidamente corrigido (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0069271-62.2013.4.01.3400
RECORRENTE: NELZA OTILIA NEPPEL EMMEL
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. PEDIDO NÃO ANALISADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 515, §3º DO CPC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS
o
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COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que negou o direito à paridade
entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos no que tange à parcela institucional
da GDAPEC a partir do processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Todavia o pedido da parte autora é no sentido do pagamento da GDAPEC, nas mesmas
condições em que pagas aos servidores ativos (paridade em relação à parcela individual),
desde seu reenquadramento ao quadro do DNIT, terminado por força de ação coletiva, até a
publicação do resultado da avaliação individual em 29/10/2010, respeitada a prescrição qüinqüenal.
3. Configura-se extra petita a decisão que conhece de controvérsia não suscitada pelas partes,
decidindo causa diversa da que foi proposta (artigo 460 do CPC). Sentença nula. Aplicável no
presente caso a norma inserta no art. 515, § 3º, do CPC, eis que se trata de matéria exclusivamente de direito.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501152

1152

9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
9. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
10. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no
período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
11. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de
mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual
de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
12. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
13. Sentença nula. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0070859-07.2013.4.01.3400
RECORRENTE: DALILA PIRES ALVES
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. PEDIDO NÃO ANALISADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 515, §3º DO CPC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que negou o direito à paridade
entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos no que tange à parcela institucional
da GDAPEC a partir do processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Todavia o pedido da parte autora é no sentido do pagamento da GDAPEC, nas mesmas
condições em que pagas aos servidores ativos (paridade em relação à parcela individual),
desde seu reenquadramento ao quadro do DNIT, terminado por força de ação coletiva, até a
publicação do resultado da avaliação individual em 29/10/2010, respeitada a prescrição qüinqüenal.
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3. Configura-se extra petita a decisão que conhece de controvérsia não suscitada pelas partes,
decidindo causa diversa da que foi proposta (artigo 460 do CPC). Sentença nula. Aplicável no
presente caso a norma inserta no art. 515, § 3º, do CPC, eis que se trata de matéria exclusivamente de direito.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
9. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
10. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no
período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501153

11. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de
mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual
de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
12. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
13. Sentença nula. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0074587-56.2013.4.01.3400
RECORRENTE: LORENA CAROLINA MORAIS DE LIMA E SILVA
ADVOGADO : DF00033680 - LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na ação ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de
custo por ocasião de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
7. Pedido inicial julgado procedente. Juros de mora e correção monetária nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Sentença reformada. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
9. Incabíveis honorários advocatícios.
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0005847-46.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: REINALDO DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADO: DF00021690 - ERICO MARQUES DE MELLO E OUTRO(S)
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação
ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de custo por ocasião
de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
8. A União, recorrente vencida, pagará honorários de 10% sobre o valor da condenação,
conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0009692-52.2014.4.01.3400
RECORRENTE: GIBSON ROCHA MEIRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501154

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal ou trienal, regulada pelo Código
Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam
prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do STJ,
AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal e trienal
rejeitadas.
6. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
7. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
8. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
9. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
10. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos
o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
11. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
12. Recurso provido. Sentença reformada.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
14. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
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PROCESSO N. 0016614-12.2014.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO: NARCISO PINHEIRO NETO
ADVOGADO: DF00039930 - EVANDRO JOSE LAGO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA INDEVIDA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto em face da sentença que condenou a União a restituir à parte autora os
valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias,
observando a prescrição quinquenal.
2. Quanto ao mérito, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sede de Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário (processo nº 587.941/SC), reafirmou seu entendimento no sentido da não incidência de contribuição social sobre o adicional de um terço (1/3) a que se refere o artigo 7º,
inciso XVII, da Constituição Federal. (RE 587941 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, julgado em 30/09/2008, DJ-e. 222 Divulgado em 20.11.2008; Publicado em 21.11.2008;
EMENT VOL-02342-20 PP-04027), tendo em vista que o terço constitucional de férias não
pode ser incorporado à remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
3. Já a Primeira Seção do STJ, ao "apreciar a Petição 7.296/PE (Rel. Min. Eliana Calmon),
acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência para afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. Entendimento que se aplica
inclusive aos empregados celetistas contratados por empresas privadas" (STJ, AgRg no EREsp
957.719/SC, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ de 16/11/2010).
4. Em decisão, o STJ reafirmou o entendimento em relação à incidência da taxa SELIC,
esclarecendo que: (a) antes do advento da Lei 9.250/1995, incidia a correção monetária
desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida
de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, §
único, do CTN; e (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1º/1/1996, não podendo ser cumulada,
porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a
SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real. (REsp
961.368/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/03/2010, DJ-e 12/03/2010).
5. Recurso improvido. Sentença mantida.
6. Honorários advocatícios pela parte recorrente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
7. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Destarte, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos
o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95.
11. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0011810-98.2014.4.01.3400
RECORRENTE: JOSENILDO CHAVES DE LIMA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501155

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0017228-17.2014.4.01.3400
RECORRENTE: MARIA JOSE AVELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
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PROCESSO N. 0024908-53.2014.4.01.3400
RECORRENTE: ANTONIO FEITOSA TELES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Destarte, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos
o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95.
11. Incabíveis honorários advocatícios.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou impro
cedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal ou trienal, regulada pelo Código
Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam
prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do STJ,
AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal e trienal
rejeitadas.
6. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
7. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
8. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
9. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
10. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos
o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
11. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
12. Recurso provido. Sentença reformada.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
14. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501156
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ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator

PROCESSO N. 0054648-90.2013.4.01.3400
RECORRENTE: JOSE JOILTON BRITO LIMA
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO (TCU). SÚMULA 339 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o
pedido inicial, consistente no reajustamento do valor do auxílio alimentação, igualando-o ao
montante pago aos servidores do Tribunal de Contas da União.
2. O art. 41, § 4º, da Lei nº 8.112/90 somente garante isonomia de vencimentos, de forma que
não serve de fundamento para estabelecer equiparação de auxílio-alimentação, verba com
natureza indenizatória.
3. Por outro lado, deve-se observar que a Constituição Federal de 1988 veda expressamente,
em seu artigo 37, XIII, a equiparação de espécies remuneratórias, como no caso em comento.
4. Na hipótese, aplicável o enunciado nº 339 da Súmula do STF, pois se não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, majorar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia, por idêntica razão, é defeso ao Judiciário majorar o valor de vantagem pecuniária prevista em lei, ainda que sua natureza seja indenizatória.
5. Excluída a hipótese de flagrante ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos
critérios adotados pela Administração Pública para atribuição de valor ao benefício pleiteado.
6. Aplicável, por analogia, entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização no
julgamento do PEDILEF interposto no Recurso nº 0502844-72.2012.4.05.8501/SJSE, Relator
Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Julgado em 12/06/2013.
7. Precedentes do STJ: "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário não pode
conceder equiparação ou reajuste de valores a título de auxílio-alimentação do funcionalismo
público federal, por encontrar óbice na Súmula 339/STF. Precedentes. 2. Recurso Especial não
provido." (RESP 201301394892, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/09/2013).
8. Ressalte-se, por fim, que, não obstante ter o STF reconhecido a existência de repercussão
geral na questão da equiparação do auxílio-alimentação dos servidores públicos, suscitada no
RE 710293, ainda não se pronunciou sobre o mérito da matéria, impondo-se, portanto, a
aplicação da Súmula 339, ao caso, conforme entendeu a e. Corte, no RE-AgR 670974, de
Relatoria da Ministra Carmen Lucia, DJe de 10/10/2012.
9. Ainda, "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já
tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos". Precedente
do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 14/08/2000.
10. Recurso do Autor conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
11. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).

PROCESSO N. 0060329-41.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: GERALDO EUSTAQUIO DA CONCEICAO
ADVOGADO: DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA
EM QUE COMPLETADO O QUINQUENIO DE EXERCÍCIO DO CARGO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso da União contra sentença que a condenou a efetivar a progressão funcional da
parte autora na Carreira da Polícia Federal com efeitos retroativos à data da implementação
dos requisitos elencados no Decreto nº 2.565/98, ou seja, data em que foram completados 5
(cinco) anos ininterruptos na carreira, com o pagamento das diferenças remuneratórias respectivas.
2. Afastada a arguição de incompetência desta Seção Judiciária para processamento e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente do
foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante resida
em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. A matéria dos autos subordina-se ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. Não decorridos 5 (cinco) anos entre a progressão funcional e a data do ajuizamento da
ação, não há que se falar em prescrição.
4. No mérito, a TNU já uniformizou o entendimento no mesmo do sentido da sentença,
asseverando que: "O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única
para início dos efeitos financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações
diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da
progressão funcional na carreira Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem
sido completados os cinco anos ininterruptos de efetivo exercício" (TNU, PEDILEF
05019994820094058500, Juiz Federal Rogério Moreira Alves, DOU 28/10/2011, grifamos).
5. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos
o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
6. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
7. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
8. Registre-se, por fim, que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos.
Precedente do STJ (EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, MINISTRO VICENTE LEAL, DJ
14/08/2000).
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9. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.
10. Honorários advocatícios pela recorrente, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
devidamente corrigido (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014 ,
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0038839-60.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CHARLES RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO:
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação
ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de custo por ocasião
de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
8. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora não
constituiu advogado nos autos.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
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PROCESSO N. 0010129-30.2013.4.01.3400
RECORRENTE: LUNICE GIANDONI OLLAIK
ADVOGADO : DF00022256 - RUDI MEIRA CASSEL
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDA EXECUTIVA - GAE. DIREITO ADQUIRIDO
A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 11.907/2009. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO.
INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratificação de Atividade Executiva - GAE, instituída pela Lei Delegada nº 13/92 é
calculada, exclusivamente, sobre o vencimento básico do servidor, nos termos do disposto no
seu art. 1º, excluída, portanto, da base de cálculo, qualquer outra parcela remuneratória. Tal
gratificação restou excluída dos vencimentos dos servidores do Ministério da Fazenda com o
advento da Lei nº 11.907/2009, conforme dispõe o artigo 254.
2. Uma vez extinta, a GAE, que teve seu valor preservado nos vencimentos do servidor público,
não gerou créditos relacionados aos meses de julho e agosto de 2008, nem a qualquer outro
período posterior, mediante incorporação de seu valor para fim de recebimento cumulativo com
a vantagem pecuniária criada quando a reestruturação da carreira em que está inserida a parte
Recorrente.
3. A jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à imutabilidade de
regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.
4. Recurso improvido. Sentença mantida.
5. Honorários advocatícios pelo recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa devidamente corrigido, ficando a execução suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos
contados do trânsito em julgado deste acórdão, tendo em vista a gratuidade de Justiça (artigo
11, parágrafo único c/c artigo 12 da Lei 1.060/1950.
6. Custas finais pela parte Recorrente.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
Autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0068874-03.2013.4.01.3400
RECORRENTE: MIGUEL RAIMUNDO MARTINS PEREIRA
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
o
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PROCESSO N. 0009733-19.2014.4.01.3400
RECORRENTE: LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA E OUTRO(S)
RECORRIDO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO: AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR DA
DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle
de Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de que a
gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, bem
como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças remuneratórias
decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
2. Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado sempre
que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor desta.
3. A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
4. A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor fixado
inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no importe
de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A, incluído
pela Lei nº 12.778/12.
5. Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando
normativo nesse sentido.
6. Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será
reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
7. Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico
remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
8. Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos vencimentos da parte demandante,
quando da instituição da GACEN.
9. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
10. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0057587-43.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO: DF00009948 - JOSE ALENCAR COSTA AIRES
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO - GDPST. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE.
PARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela União Federal em face de sentença que reconheceu o direito da
parte autora ao pagamento da Gratificação de Desempenho - GDPST, nos mesmos moldes
pagos aos servidores ativos.
2. Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei nº
11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
3. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
6. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal. Brasília - DF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0033622-02.2014.4.01.3400
RECORRENTE: CLARA VIANA DE FREITAS
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPGPE. APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE paga
aos servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
4. Embora o pagamento da GDPGPE seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
6. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília, 12/08 /2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0002894-12.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: DINALVA SILVA ARAUJO
ADVOGADO: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS
DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. servidor ativo. retroatividade dos efeitos financeiros a
01/01/2009. artigo 7º-A, §6º, da Lei 11.357/2006. violaçao ao princípio da legalidade. sentença MANTIDA. recurso IMprovido.
1.Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a retroagir, à
data de 01/01/2009, os efeitos da primeira avaliação de desempenho da parte autora, relativa
à Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501160
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2.No mérito, dispõe o artigo 7º-A da Lei 11.357/2006, incluído pela Lei 11.784/2008, "Fica
instituída, a partir de 1o de janeiro de 2009, a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de
Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo
de níveis superior, intermediário e auxiliar do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo,
quando lotados e em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos
órgãos ou entidades da administração pública federal ou nas situações referidas no § 9o do art.
7o desta Lei, em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de
desempenho institucional.
3.Diz, ainda, o §6º daquele artigo que "o resultado da primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor."Isso considerado, não há como se admitir que os efeitos
financeiros deixem de se operar retroativamente a 1º de janeiro de 2009, pois o que cabe aos
dirigentes máximos dos órgãos e aos Ministros de Estado é a definição dos critérios de
avaliação do desempenho, atribuição que em nada autoriza interferência naquele momento
temporal de retroação já definido em lei, sendo sua inobservância caracterizada como indevida
invasão legislativa, e, por isso mesmo, manifestamente ilegal.
4.Quanto à alegação de que a parte autora não juntou comprovante do percentual obtido em
decorrência da avaliação, cabe considerar que nos termos do artigo 333, II, do CPC, "o ônus
da prova incumbe ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor", de modo que, entendendo a Administração que o percentual de avaliação era
outro, deveria desincumbir-se a respeito, regra essa ainda mais reforçada pelo disposto no
artigo 11 da Lei 10.259/01, na medida em que "a entidade pública ré deverá fornecer ao
Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até
a instalação da audiência de conciliação".
5. Ressalte-se, por fim, não poder a Administração postergar indefinidamente a obrigação de
pagar valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária,
pois o fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição,
ainda mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes,
não cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência
daquela providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa
(Lei 8429/92, art. 11, II).
6. Recurso não provido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
7. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0021944-87.2014.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: TEREZINHA DE JESUS LIMA
ADVOGADO: DF00039930 - EVANDRO JOSE LAGO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE
AVALIAÇÕES. DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito ao pagamento
da GDPGPE à parte autora em valor correspondente a 80% do seu valor máximo, observada
a classe e o padrão do servidor, de 1ª de janeiro de 2009 até o advento dos resultados do
primeiro ciclo de avaliação.
2. A matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.389/CE, que
consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão
que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação
- 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE 631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-062014 PUBLIC 03-06-2014)".
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3. Assim, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo.
Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
5. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.14.
6. Recurso do Réu parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido incida
correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das datas
em que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação
(art. 219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009, no
entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e
4425.
7. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
8. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0073689-43.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ERICO MACEDO GONCALVES
ADVOGADO: PB00010927 - MARTSUNG F. C. R. ALENCAR
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.627/93. DECRETO Nº 84.669/80. REQUISITOS FIXADOS POR DECRETO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM
QUE COMPLETADO O INTERSTÍCIO, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido para
declarar como marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções
funcionais dos autores a data de ingresso no órgão, observando-se a situação individual de
cada um. A União foi condenada a pagar as diferenças decorrentes, devidamente corrigidas
nos termos do Manual de Orientação e Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição
quinquenal.
2. Afastada a alegação de incompetência. De fato, nos termos do art. 3º, § 1º, III, da Lei nº
10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as causas que
visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo, no caso, a parte autora não requer a anulação ou
cancelamento de ato administrativo, mas apenas pleiteia a declaração de seu direito à progressão funcional desde a data em que completados os requisitos legais e o consequente
pagamento das diferenças salariais decorrentes de tal reconhecimento. Além disso, de acordo
com o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, as causas de menor complexidade são da
competência dos Juizados Especiais Federais, razão pela qual se deve dar interpretação ao
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501161
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art. 3°, §1°, III, da Lei n° 10.259/2001 que o harmonize com o referido dispositivo constitucional.
3. De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.627/93, até que seja aprovado o regulamento de
promoções a que se refere o art. 24 da Lei nº 8.460/92, a progressão e a promoção dos
servidores públicos civis continuam a reger-se pelos regulamentos em vigor em 31 de agosto
de 1992, observadas as equivalências previstas nos Anexos VII e VIII da mesma lei, com as
alterações constantes dos Anexos II e III a esta lei, para efeito de retribuição.
4. Não tendo havido a aprovação do regulamento mencionado na Lei nº 8.460/92, conclui-se
que as disposições do Decreto 84.669/80 deveriam, pelo menos em princípio, regular a promoção e progressão funcional dos policiais rodoviários federais.
5. O artigo 6º da Lei nº 84.669/80 dispõe que o interstício para a progressão horizontal será de
12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento), e de 18 (dezoito) meses,
para os avaliados com o Conceito 2 (por antiguidade). O artigo 7º, por sua vez, estabelece que,
para efeito da progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.
6. O § 2º do artigo 10 do Decreto regulamentador estabelece que nos casos de nomeação,
admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou
movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.
7. Por fim, o artigo 19 reza que os atos de efetivação da progressão funcional observado o
cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho
e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.
8. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, importa registrar que o
Decreto nº 84.669/80 não contrariou a lei regulamentada, nem regulamentou matéria sob a
reserva legal, já que a lei não estipulou os requisitos e critérios para a progressão funcional,
delegando expressamente ao Poder Executivo competência para regulamentar a matéria.
9. Entretanto, o regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da
progressão funcional, mas encontra limites no respeito aos direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores.
10. O Decreto n. 84.669/80, ao impor uma data única para progressão funcional de todos os
servidores, sem análise do tempo de serviço de cada um, bem como datas restritas para o
início dos efeitos financeiros, acaba por violar o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento igual aos desiguais. Em outras palavras, o ato regulamentador confere tratamento
único a indivíduos que se encontram em situações diferentes, quando, na verdade, deveria
fixar a eficácia da progressão funcional com a observância da situação individual de cada
servidor.
11. Se aplicada a interpretação defendida pela União, dependendo da data de ingresso do
servidor no órgão, a Administração estaria autorizada a exigir um tempo de serviço maior ou
menor para que se alcance os avanços nas carreiras. Com efeito, aplicando tal entendimento,
pode-se chegar a uma situação na qual um servidor precise trabalhar quase um ano a mais do
que outro que complete os requisitos em data próxima àquela em que o ato de efetivação da
progressão funcional deve ser publicado, simplesmente pelo fato de ter preenchido os critérios
legais para progressão logo após a data em que a Administração concede a progressão
anterior.
12. Considerando que os critérios do Decreto n. 84.669/80 não atendem às situações individualizadas dos servidores que completam os requisitos para progressão em épocas distintas, tem-se que o referido regulamento não foi recepcionado pela atual ordem constitucional,
na parte em que fixa uma única data para a progressão dos servidores (art. 10 e art. 19), por
ser atentatório ao princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal.
13. A despeito das considerações sobre a inaplicabilidade, ao presente caso, do entendimento
jurisprudencial sobre a progressão funcional de policiais federais, há de ser reconhecida a
semelhança entre ambas as situações. Ao contrário do que alegou a parte ré, também no caso
das progressões dos policiais rodoviários federais, há um desrespeito ao princípio da isonomia,
razão pela qual é perfeitamente aplicável o seguinte precedente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência:
"O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão
funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos
financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira
Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos
ininterruptos de efetivo exercício" (TNU, PEDILEF 05019994820094058500, JUIZ FEDERAL
ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011).
o
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14. Diante do exposto, os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira de Policial
Rodoviário Federal devem retroagir ao momento em cada servidor alcance os interstícios de 12
meses ou 18 meses de efetivo exercício, contados a partir do ingresso no Órgão e, assim,
sucessivamente, até que chegue ao final da carreira.
15. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
16. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0067474-51.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: FRANK BATISTA DA CUNHA
ADVOGADO: PB00010927 - MARTSUNG F. C. R. ALENCAR
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.627/93. DECRETO Nº 84.669/80. REQUISITOS FIXADOS POR DECRETO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM
QUE COMPLETADO O INTERSTÍCIO, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido para
declarar como marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções
funcionais dos autores a data de ingresso no órgão, observando-se a situação individual de
cada um. A União foi condenada a pagar as diferenças decorrentes, devidamente corrigidas
nos termos do Manual de Orientação e Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição
quinquenal.
2. Afastada a alegação de incompetência. De fato, nos termos do art. 3º, § 1º, III, da Lei nº
10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as causas que
visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo, no caso, a parte autora não requer a anulação ou
cancelamento de ato administrativo, mas apenas pleiteia a declaração de seu direito à progressão funcional desde a data em que completados os requisitos legais e o consequente
pagamento das diferenças salariais decorrentes de tal reconhecimento. Além disso, de acordo
com o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, as causas de menor complexidade são da
competência dos Juizados Especiais Federais, razão pela qual se deve dar interpretação ao
art. 3°, §1°, III, da Lei n° 10.259/2001 que o harmonize com o referido dispositivo constitucional.
3. De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.627/93, até que seja aprovado o regulamento de
promoções a que se refere o art. 24 da Lei nº 8.460/92, a progressão e a promoção dos
servidores públicos civis continuam a reger-se pelos regulamentos em vigor em 31 de agosto
de 1992, observadas as equivalências previstas nos Anexos VII e VIII da mesma lei, com as
alterações constantes dos Anexos II e III a esta lei, para efeito de retribuição.
4. Não tendo havido a aprovação do regulamento mencionado na Lei nº 8.460/92, conclui-se
que as disposições do Decreto 84.669/80 deveriam, pelo menos em princípio, regular a promoção e progressão funcional dos policiais rodoviários federais.
5. O artigo 6º da Lei nº 84.669/80 dispõe que o interstício para a progressão horizontal será de
12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento), e de 18 (dezoito) meses,
para os avaliados com o Conceito 2 (por antiguidade). O artigo 7º, por sua vez, estabelece que,
para efeito da progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.
6. O § 2º do artigo 10 do Decreto regulamentador estabelece que nos casos de nomeação,
admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou
movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.
7. Por fim, o artigo 19 reza que os atos de efetivação da progressão funcional observado o
cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho
e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.
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8. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, importa registrar que o
Decreto nº 84.669/80 não contrariou a lei regulamentada, nem regulamentou matéria sob a
reserva legal, já que a lei não estipulou os requisitos e critérios para a progressão funcional,
delegando expressamente ao Poder Executivo competência para regulamentar a matéria.
9. Entretanto, o regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da
progressão funcional, mas encontra limites no respeito aos direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores.
10. O Decreto n. 84.669/80, ao impor uma data única para progressão funcional de todos os
servidores, sem análise do tempo de serviço de cada um, bem como datas restritas para o
início dos efeitos financeiros, acaba por violar o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento igual aos desiguais. Em outras palavras, o ato regulamentador confere tratamento
único a indivíduos que se encontram em situações diferentes, quando, na verdade, deveria
fixar a eficácia da progressão funcional com a observância da situação individual de cada
servidor.
11. Se aplicada a interpretação defendida pela União, dependendo da data de ingresso do
servidor no órgão, a Administração estaria autorizada a exigir um tempo de serviço maior ou
menor para que se alcance os avanços nas carreiras. Com efeito, aplicando tal entendimento,
pode-se chegar a uma situação na qual um servidor precise trabalhar quase um ano a mais do
que outro que complete os requisitos em data próxima àquela em que o ato de efetivação da
progressão funcional deve ser publicado, simplesmente pelo fato de ter preenchido os critérios
legais para progressão logo após a data em que a Administração concede a progressão
anterior.
12. Considerando que os critérios do Decreto n. 84.669/80 não atendem às situações individualizadas dos servidores que completam os requisitos para progressão em épocas distintas, tem-se que o referido regulamento não foi recepcionado pela atual ordem constitucional,
na parte em que fixa uma única data para a progressão dos servidores (art. 10 e art. 19), por
ser atentatório ao princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal.
13. A despeito das considerações sobre a inaplicabilidade, ao presente caso, do entendimento
jurisprudencial sobre a progressão funcional de policiais federais, há de ser reconhecida a
semelhança entre ambas as situações. Ao contrário do que alegou a parte ré, também no caso
das progressões dos policiais rodoviários federais, há um desrespeito ao princípio da isonomia,
razão pela qual é perfeitamente aplicável o seguinte precedente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência:
"O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão
funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos
financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira
Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos
ininterruptos de efetivo exercício" (TNU, PEDILEF 05019994820094058500, JUIZ FEDERAL
ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011).
14. Diante do exposto, os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira de Policial
Rodoviário Federal devem retroagir ao momento em cada servidor alcance os interstícios de 12
meses ou 18 meses de efetivo exercício, contados a partir do ingresso no Órgão e, assim,
sucessivamente, até que chegue ao final da carreira.
15. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
16. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
o
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PROCESSO N. 0033561-44.2014.4.01.3400
RECORRENTE: JOSE FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO: AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO (TCU). SÚMULA 339 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o
pedido inicial, consistente no reajustamento do valor do auxílio alimentação, igualando-o ao
montante pago aos servidores do Tribunal de Contas da União.
2.Recurso do (a) Autor (a): o auxílio alimentação tem por finalidade expressa indenizar
os servidores com os gastos efetuados, pelo que sua equiparação aos servidores do TCU
não implica aumento vencimental, não infringindo o teor da Súmula 339/STF; o Decreto n.
3.887/2001 permite a variação do valor do auxílio alimentação de acordo com as diferenças
de custo por unidade da Federação, mas a Administração estabeleceu valores diferenciados,
com base no órgão ao qual o servidor está vinculado; Lei n. 8.112/1990 assegura isonomia;
sobrestamento até decisão final no RE 710293/SC, STF, sob o rito do art. 543-B, do CPC.
3. Contrarrazões da União: prescrição qüinqüenal de parcelas reclamadas no feito; não há
violação ao princípio da isonomia, pois a parte autora ocupa cargo distinto daqueles do TCU
e as funções desempenhadas também não são idênticas.
4. Contrarrazões da FUNASA: incompetência, em face de a autora residir em outra unidade da federação; ilegitimidade passiva; pedido autoral encontra óbice na Súmula 339 do
STF
5. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da FUNASA, pois, muito embora
a parte autora pertença atualmente aos quadros no Ministério da Saúde (União), o pedido de
pagamento do auxílio-alimentação abrange também o período em que pertencia aos quadros
funcionais da FUNASA, sendo esta Fundação a responsável pelo pagamento do auxílio em
questão.
6. No tocante a prescrição, aplica-se ao caso o disposto no Decreto nº 20.910/32, encontrando-se prescritas as parcelas vencidas antes do qüinqüênio que antecede o ajuizamento
da ação.
7. Quanto à incompetência absoluta da Seção Judiciária do DF para julgar a presente lide, temse que a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição
Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia,
Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser
ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº
9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001.
8. No caso dos autos, a presença da União na lide atrai a competência para esta Seção
Judiciária.
9. No que tange ao pedido de suspensão do feito, não se inclui dentre as atribuições do
Relator, no exercício da atividade tipicamente jurisdicional, determinar o sobrestamento do feito,
antecipando-se às partes, quanto ao interesse de apresentar impugnação contra o acórdão,
bem assim ao Presidente da Turma Recursal, quanto ao juízo de admissibilidade de eventual
Incidente de Uniformização ou Recurso Extraordinário. Precedente desta Turma Recursal (Embargos no Recurso nº 0001954-52.2010.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves,
Julgado em 01/09/2011).
10. No mérito, o art. 41, § 4º, da Lei nº 8.112/90 somente garante isonomia de vencimentos, de
forma que não serve de fundamento para estabelecer equiparação de auxílio-alimentação,
verba com natureza indenizatória.
11. Por outro lado, deve-se observar que a Constituição Federal de 1988 veda expressamente,
em seu artigo 37, XIII, a equiparação de espécies remuneratórias, como no caso em comento.
12. Na hipótese, aplicável o enunciado nº 339 da Súmula do STF, pois se não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, majorar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia, por idêntica razão, é defeso ao Judiciário majorar o valor de vantagem pecuniária prevista em lei, ainda que sua natureza seja indenizatória.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501163

13. Excluída a hipótese de flagrante ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos
critérios adotados pela Administração Pública para atribuição de valor ao benefício pleiteado.
14. Aplicável, por analogia, entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização no
julgamento do PEDILEF interposto no Recurso nº 0502844-72.2012.4.05.8501/SJSE, Relator
Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Julgado em 12/06/2013.
15. Precedentes do STJ: "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário não pode
conceder equiparação ou reajuste de valores a título de auxílio-alimentação do funcionalismo
público federal, por encontrar óbice na Súmula 339/STF. Precedentes. 2. Recurso Especial não
provido." (RESP 201301394892, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/09/2013).
16. Ressalte-se, por fim, que, não obstante ter o STF reconhecido a existência de repercussão
geral na questão da equiparação do auxílio-alimentação dos servidores públicos, suscitada no
RE 710293, ainda não se pronunciou sobre o mérito da matéria, impondo-se, portanto, a
aplicação da Súmula 339, ao caso, conforme entendeu a e. Corte, no RE-AgR 670974, de
Relatoria da Ministra Carmen Lucia, DJe de 10/10/2012.
17. Ainda, "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já
tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos". Precedente
do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 14/08/2000.
18. Recurso do Autor conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
19. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0069878-75.2013.4.01.3400
RECORRENTE: JULIO CESAR CHAVES LIMA
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR DA
DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle
de Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de que a
gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, bem
como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças remuneratórias
decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
2. Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado sempre
que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor desta.
3. A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
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4. A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor fixado
inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no importe
de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A, incluído
pela Lei nº 12.778/12.
5. Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando
normativo nesse sentido.
6. Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será
reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
7. Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico
remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
8. Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos vencimentos da parte demandante,
quando da instituição da GACEN.
9. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
10. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

4. Embora o pagamento da GDAFAZ seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
6. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0028263-08.2013.4.01.3400
RECORRENTE: NILCEA FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDAFAZ. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDAFAZ paga aos
servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501164
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JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0069923-79.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SONIA MARIA BAROZZI TENORIO DE BRITO
ADVOGADO: DF00040698 - JOAQUIM FAVRETTO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO - GDPST. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE.
APOSENTADOS ANTES DA EC 41/2003. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela União Federal em face de sentença que reconheceu o direito da
parte autora ao pagamento da Gratificação de Desempenho - GDPST, nos mesmos moldes
pagos aos servidores ativos.
2. Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei nº
11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
3. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
5. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as gratificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência
do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
6. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
o
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PROCESSO N. 0068741-58.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ANA SARMENTO GRANJO
ADVOGADO: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUINTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. De início, registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº
2.245-45/2001 e sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito
já foi reconhecido pela Administração Pública.
3. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
5. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
6. Recurso improvido. Sentença mantida.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
7. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
8. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0068769-26.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: IZABELLA LIMA LEITE
ADVOGADO: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUINTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. De início, registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº
2.245-45/2001 e sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito
já foi reconhecido pela Administração Pública.
3. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
5. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
6. Recurso improvido. Sentença mantida.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0076799-50.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARIA ANGELO LAURIANO
ADVOGADO: DF00040698 - JOAQUIM FAVRETTO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO - GDPST. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE.
APOSENTADOS ANTES DA EC 41/2003. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela União Federal em face de sentença que reconheceu o direito da
parte autora ao pagamento da Gratificação de Desempenho - GDPST, nos mesmos moldes
pagos aos servidores ativos.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501165

1165

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
2. Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei nº
11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
3. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
5. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as gratificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência
do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
6. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
7. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
8. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0072751-48.2013.4.01.3400
RECORRENTE: HERMENEGILDO DOS SANTOS
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO
PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ O
PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que improcedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da União no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças
desde o seu reenquadramento no plano especial de cargos do DNIT até a publicação do
resultado da avaliação individual em 29.10.2010 (conforme portaria referente ao primeiro ciclo
de avaliação publicada no Boletim nº 043/2010).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501166
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2. Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDAPEC, porque o trânsito em
julgado da referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do DNIT
fora implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
3. Inicialmente, registre-se que esta Turma Recursal, em sessão de julgamento realizada no dia
20/02/2013, analisou a matéria e, por unanimidade, entendeu que a coisa julgada formada na
Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF implica na ausência de interesse processual da
parte autora nesta ação, já que a condenação da União na ação coletiva abarcaria o pagamento da GDAPEC na forma aqui pleiteada.
4. Todavia, analisando melhor a documentação juntada pela parte recorrente no presente
processo, convenci-me de que a condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse
processual dos autores nesta ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
5. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de todas
as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um dos
associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter
recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da
Lei nº 11.171/2005.
6. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação
todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT,
previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do
quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada
um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda
estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia".
7. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
8. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
9. Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
10. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
11. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
12. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
o
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13. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus
ao percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
14. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no
período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
15. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de
mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual
de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
16. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
17. Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
18. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto
pela parte autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

4. Embora o pagamento da GDPGPE seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
6. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília, 12/08 /2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0012492-53.2014.4.01.3400
RECORRENTE: ANTONIA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPGPE. APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE paga
aos servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501167
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JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0044288-96.2013.4.01.3400
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE CAMPOS COELHO
ADVOGADO : DF00033680 - LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA MP Nº 632/2013. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO. VANTAGEM DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO
ÂMBITO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na ação ajuizada por servidor público federal, postulando o pagamento de ajuda de
custo por ocasião de remoção.
2. É devida ajuda de custo a servidor público removido por interesse da Administração Pública,
com mudança permanente de domicílio e realização de despesas de instalação.
3. A Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento no sentido de ser devida a ajuda
de custo decorrente da remoção de servidor público, mesmo a pedido, caso fique caracterizado
o interesse da Administração no preenchimento do cargo.
4. Por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 200772510005124, ficou decidido que o interesse
do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento
administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de
exigir a ajuda de custo. (PEDILEF nº 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer
Soares, DJU de 50/04/2010).
5. Embora haja, de fato, o interesse do servidor na remoção, o interesse da Administração
também é inegável, não exigindo a legislação de regência, para que haja direito à ajuda de
custo, que o interesse seja exclusivo do Poder Público.
6. Ressalte-se, ainda, que no presente caso a remoção foi realizada antes da edição da Medida
Provisória nº 632/2013, que incluiu expresso dispositivo legal, vedando o pagamento de ajuda
de custa quando a remoção se der em razão de pedido do servidor (art. 53, §3º, da Lei nº
8.112/90). Destarte, a citada alteração legislativa não tem o condão de alterar o direito da parte
autora, eis que vedada a retroação de seus efeitos.
o
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7. Pedido inicial julgado procedente. Juros de mora e correção monetária nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal.
8. Sentença reformada. Recurso provido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
9. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0003180-53.2014.4.01.3400
RECORRENTE: FRANCISCO CAVALCANTI DE LACERDA
ADVOGADO : PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0058229-16.2013.4.01.3400
RECORRENTE: FRANCISCA MARQUES DE MELO
ADVOGADO : SP00320490 - THIAGO GUARDABASSI GUERRERO
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501168

1168

EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPGPE. APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE paga
aos servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
4. Embora o pagamento da GDPGPE seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
6. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília, 12/08 /2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0021714-45.2014.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ROBERTO SANTOS DE FREITAS
ADVOGADO: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPGPE. APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença de procedência proferida em ação
ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE paga aos
servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
o
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2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
4. Embora o pagamento da GDPGPE seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
6. Sentença reformada. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Acórdão lavrado
com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

4. Recurso improvido. Sentença mantida.
5. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação.
6. Acórdão proferido de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0064597-41.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: NOEMIA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDIT ou suas diferenças,
conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afastada a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento
e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante
resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial, tendo em vista que a sentença de
Primeiro Grau já reconheceu a prescrição qüinqüenal.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0005309-31.2014.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO: MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI
ADVOGADO: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES E OUTRO(S)
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PNUD/UNESCO. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS PERCEBIDOS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou
procedente em parte o pedido para declarar a não incidência do Imposto de Renda Pessoa
Física sobre os valores pagos pela UNESCO, UNODC e/ou PNUD à parte autora, e condenar
A União (Fazenda Nacional) a restituir os valores pagos pelo autor, a tal título, corrigidos
monetariamente desde a data dos pagamentos indevidos pela taxa SELIC, observada a prescrição qüinqüenal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão da 1ª Seção (REsp nº 1159379, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 08/06/2011, publicado no DJe de 27/06/2011), firmou entendimento
de que os prestadores de serviço junto a ONU e suas Agências Especializadas, na condição de
consultores, devem ser incluídos na categoria de "perito de assistência técnica", para fins de
aplicação das disposições do Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a
ONU e algumas Agências Especializadas, incluída a UNESCO.
3. Conforme documentação inicial acostada ao feito, tendo sido a parte autora contratada para
exercer serviços de assistência técnica especializada, na condição de perita de assistência
técnica, conforme contrato celebrado com a UNESCO, UNODC e/ou PNUD e, sendo considerada a natureza das atividades desempenhadas, deve o mesmo ser incluído na categoria
de perito de assistência técnica, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52288/63
c/c o art. V, 1, "b" do Decreto nº 59308/66.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501169
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Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento com
efeitos retroativos determinado pela mencionada sentença da mencionada ação coletiva.
10. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus
ao percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
11. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período
constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do cumprimento do julgado, os
valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
12. Ainda, no caso dos autos, conforme se extrai da documentação colacionada ao processo,
a parte autora é beneficiária de aposentadoria/pensão em data anterior à publicação da EC
41/03 e/ou nos moldes do art. 3º ou 6º da EC nº 41/03 ou art. 2º e 3º da EC nº 47/05, situação
que lhe assegura o direito à paridade, fazendo jus, portanto, ao pagamento da GDIT nos
moldes acima delineados.
13. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as
gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos
de forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria
condenação.
14. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
15. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
16. Ressalta-se, por fim, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos". Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
17. Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
18. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501170

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0031191-29.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ICARO LEOMIR CALDAS SILVA
ADVOGADO: BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CURSO DE
FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO DE 80% DOS VENCIMENTOS DA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. ART. 1º DECRETO-LEI Nº 2.179/84. LEI Nº 4.878/65. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da
Polícia Rodoviária Federal durante o período do curso de formação.
2. Afastada a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento
e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante
resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. Afastada a alegação de incompetência absoluta do JEF. De fato, nos termos do art. 3º, § 1º,
III, da Lei nº 10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as
causas que visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de
natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo, no caso, a parte autora não requer a
anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas apenas pleiteia a declaração de seu
direito ao pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia Federal durante o
período do curso de formação.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, assevere-se que lei geral não revoga
norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32
deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas
relações de direito público (Precedente do STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe
12/03/2012). Arguição de prescrição anual e bienal rejeitada.
5. Mérito: Inicialmente, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se em relação à igual pleito dos Policiais Federais, aplicando o princípio da especialidade, no sentido de que a norma contida na conjugação do art. 8º da Lei nº 4.878/65
com o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.179/84, por ser especial, deve prevalecer sobre a regra
estabelecida pela Lei nº 9.624/98.
6. Desse modo, reconheceu aquela egrégia Corte o direito dos alunos do curso de formação da
carreira de Policial Federal ao percentual de 80% (oitenta por cento) dos vencimentos iniciais
do cargo.
7. Todavia, tal entendimento é inaplicável aos alunos integrantes do Curso de Formação para
ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal.
8. Dispõe o art. 8º da Lei nº 4.878/65 que "a Academia Nacional de Polícia manterá,
permanentemente, cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal".
9. Por seu turno, dispunha o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.179/84, revogado pela MP nº 632/2013,
que "enquanto aluno do curso de formação profissional a que alude o artigo 8º da Lei nº 4.878,
de 3 de dezembro de 1965, realizado para o provimento de cargos integrantes do GrupoPolicia Federal, o candidato perceberá 80% (oitenta por cento) do vencimento fixado para a
primeira referência da classe inicial da categoria funcional a que concorra"(grifo nosso).
10. Saliente-se, de plano, que a regra prevista no art. 1º do Decreto-Lei cingia-se aos integrantes da carreira da Polícia Federal.
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11. Por seu turno, expurgando qualquer dúvida, o art. 8º da Lei nº 4.878/65 refere-se ex
pressamente aos cursos de formação da Academia Nacional de Polícia. Registre-se que os
cursos de formação dos Policiais nunca foram realizados pela ANP.
12. Com efeito, a Polícia Rodoviária Federal desde a sua criação até o advento da Constituição
Federal de 1988 era vinculada ao extinto DNER, de forma que a sua Academia não integrava
o Departamento Federal de Segurança Pública a que se refere o dispositivo legal citado.
13. Desse modo, à míngua de legislação específica dispondo de modo diverso, deve prevalecer em relação ao curso de formação de ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal
as normas gerais estabelecidas pela Lei nº 9.624/98.
14. Recurso parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido inicial. Sentença reformada. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
15. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0052277-56.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ENEVERCINDA RAMOS CORREA
ADVOGADO: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDIT ou suas diferenças,
conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afastada a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento
e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante
resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial, tendo em vista que a sentença de
Primeiro Grau já reconheceu a prescrição qüinqüenal.
4. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501171
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5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
6. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
7. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
8. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
9. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento com
efeitos retroativos determinado pela mencionada sentença da mencionada ação coletiva.
10. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus
ao percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
11. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período
constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do cumprimento do julgado, os
valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
12. Ainda, no caso dos autos, conforme se extrai da documentação colacionada ao processo,
a parte autora é beneficiária de aposentadoria/pensão em data anterior à publicação da EC
41/03 e/ou nos moldes do art. 3º ou 6º da EC nº 41/03 ou art. 2º e 3º da EC nº 47/05, situação
que lhe assegura o direito à paridade, fazendo jus, portanto, ao pagamento da GDIT nos
moldes acima delineados.
13. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as
gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos
de forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria
condenação.
14. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
o
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15. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
16. Ressalta-se, por fim, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos". Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
17. Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
18. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178). Registre-se ainda que
a correção monetária tem como termo inicial a data em que o pagamento deveria ter sido
efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 127550 / RS, 2ª
Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe de 19/04/2012).
10. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425. Recurso
parcialmente provido neste ponto.
11. Recurso parcialmente provido para fixar correta aplicação em relação aos juros moratórios. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
União.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0068824-74.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: KARINA MUNIZ MACHADO
ADVOGADO: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501172

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0043356-11.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: VILMA ROUSSENQ KUKERT
ADVOGADO: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
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PROCESSO N. 0037854-91.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ALMAIDES RAMOS KOCHE
ADVOGADO: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
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3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
9. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
12. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501173
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7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
9. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. No entanto, há de ser afastado da condenação imposta pela sentença o período anterior ao
termo inicial de percepção da GDAPEC, conforme requerido na inicial, visto que configurada a
existência de decisão ultra petita no ponto.
11. Recurso parcialmente provido para afastar da condenação o período não postulado na
exordial, nos termos da fundamentação supra. Sentença parcialmente reformada. Acórdão
lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 12/08/2014.

ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0051969-20.2013.4.01.3400
RECORRENTE: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO: DELMIRA ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ
ADVOGADO: DF00039930 - EVANDRO JOSE LAGO
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (GDATFA). EXTENSÃO AOS INATIVOS E
PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PONTUAÇÃO DIFERENCIADA. PRIMEIRO MOMENTO. VALOR DE 40 (QUARENTA) PONTOS ENTRE A EDIÇÃO DA LEI Nº 10.484/02 E DO DECRETO Nº 5.008/04. NATUREZA DE VANTAGEM GERAL. SEGUNDO MOMENTO. VALOR DEVIDO SEGUNDO A
DISCIPLINA DO ART. 5º DA LEI Nº 10.484/04. APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO Nº 5.008/2004.
AUSÊNCIA DE OFENSA. JUROS DE ORA. LEI 11.960/2009. APLICABILIDADE. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente em parte
o pedido para proceder à revisão dos proventos do autor, a fim de que seja observada no
período compreendido entre o advento da Lei nº 10.48/2002 e a edição do Decreto nº 5.008, de
08/03/2004, o pagamento da GDATFA no valor correspondente a 40 (quarenta) pontos, sob
pena de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal; e, após a edição do Decreto nº
5.008/2004, a GDATFA será paga de acordo com o regramento previsto no art. 5º da lei nº
10.484/2002, o qual disciplina o seu pagamento à referida categoria de servidores.
2. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425. Recurso
provido.
3. Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
4. Incabíveis honorários advocatícios.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501174
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JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0016094-52.2014.4.01.3400
RECORRENTE: ADEIR PEREIRA MACHADO
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA E OUTRO(S)
RECORRIDO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO N. 0052181-41.2013.4.01.3400
RECORRENTE: RAIMUNDA KIRA CORREIA DE ALENCAR
ADVOGADO : DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
2. O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação
gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos
a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor."
3. Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
4. Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
5. Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do
princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação
à data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
6. Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
EMENTAS DA 09 SESSÃO ORDINÁRIA DE 12 DE AGOSTO 2014
RELATORA

:

LILIA BOTELHO NEIVA

RECURSO Nº 0056032-64.2008.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- ALESSANDRA ALVES DONIAK
WANDERLEY OSMUNDO PAZINI

:
:
:
:

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15, §2º, DA LEI Nº 8.213/91.
INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO REINGRESSO NO RGPS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de
restabelecimento do benefício de auxílio doença e posterior conversão em aposentadoria por
invalidez.
A parte recorrente argumenta, em suma, que o autor reingressou no RGPS já incapacitado.
Pelo teor do disposto no art. 59 da Lei nº 8.213/91, o benefício previdenciário de auxílio
doença é devido em razão de incapacidade temporária do segurado para o exercício de
suas atividades habituais. A aposentadoria por invalidez, por seu turno, será devida ao segurado que, respeitado o período de carência, for considerado incapaz e insuscetível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501175
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Ainda de acordo com a legislação de regência, "não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão
invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão". (art. 59, parágrafo único, da Lei nº
8.213/91). No que tange à aposentadoria por invalidez, há igual previsão normativa no art.
42, § 2º, da Lei nº 8.213/91.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, o autor contribuiu para o RGPS até outubro de 2004, voltando a verter contribuições em outubro de 2006, sendo que a data de
início de sua incapacidade foi fixada pelo médico perito em 24 de junho de 2006, ocasião
em que ocorreu o rompimento de seu aneurisma cerebral.
Todavia, em consulta ao CNIS, realizada em 04/08/2014, constata-se que o autor contribuiu
na condição de empregado, de forma ininterrupta, no período compreendido entre
16/01/1978 a 05/04/1994, perfazendo mais de 120 contribuições, sem a ocorrência de perda
da qualidade de segurado, o que atrai a incidência do disposto no §2º do art. 15 da Lei nº
8.213/91, que aumenta o período de graça para 24 meses.
Desse modo, considerando-se que o período de graça na hipótese é de 24 (vinte e quatro)
meses e que a data de início da incapacidade foi estabelecida em 24/06/2006, é possível
aferir que o autor ainda ostentava a qualidade de segurado na data de inicio da incapacidade, tendo em vista que o recorrido vertera contribuição ao sistema até outubro de 2004,
conforme acima explanado, não tendo decorrido mais de vinte e quatro meses até a data de
inicio da incapacidade. Assim, é irrelevante o seu reingresso já incapaz, em outubro de
2006, com contribuição no RGPS, eis que PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL
9CB8B08EAFEB6EDD2E5ADEC793BEB702 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
anteriormente já havia preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício.
Assim, tendo em conta que na data de início de sua incapacidade o autor ainda detinha a
qualidade de segurado, escorreita a sentença recorrida, visto que são incontroversos os demais requisitos necessários à concessão dos benefícios contemplados pelo ato judicial ora
atacado.
Sentença mantida por outro fundamento. Recurso improvido. Acórdão lavrado nos termos do
art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo
INSS. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0059445-85.2008.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: ARMANDO AFONSO
ADVG/PROC.
: DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO
MARTINS
RECORRIDO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA
DOS SANTOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICABILIDADE DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES E
POSTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo
com julgamento do mérito, pronunciando a decadência do pedido de revisão de renda mensal inicial de beneficio previdenciário titularizado pelo recorrente.
A Turma Nacional de Uniformização, em sessão realizada em 08.02.2010, no julgamento do
PEDILEF nº 2006.70.50.007063-9, entendeu ser aplicável o art. 103 da Lei nº 8.213/1991 à
revisão de todos os benefícios previdenciários, sejam eles anteriores ou posteriores à Medida Provisória nº 1.523-9/1997.
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que necessitem carregar peso e também, não poderá permanecer na posição ortostática por
um período prolongado de tempo".
Desse modo, a incapacidade do autor é definitiva para o exercício de sua atividade habitual.
Por seu turno, levando-se em consideração as condições de natureza subjetiva (idade avançada e baixo grau de instrução), denota-se a impossibilidade de reabilitação do recorrente
para o exercício PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
299769B21C3B727D7BBB4E3212E468A3 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
de atividade diversa que lhe garanta a subsistência, razão pela qual faz jus o autor à conversão de seu benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, desde a data da
citação válida, quando constituída a mora do INSS, nos termos do art. 219 do CPC.
Ressalte-se, por fim, que a coisa julgada material em matéria de benefício previdenciário por
incapacidade submete-se à cláusula rebus sic stantibus, nada impedindo, portanto, que a
parte autora tenha, em caso de alteração, o seu quadro clínico reavaliado pela autarquia
previdenciária, e, se for o caso, pelo próprio Poder Judiciário.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. Acórdão lavrado nos moldes do artigo
46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

Em 01.08.2007, 10 anos contados do "dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
primeira prestação" recebida após o início da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
operou-se a prescrição das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 26.06.1997, data da entrada em vigor da referida MP.
A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 103, dispõe que é de 10 (dez) anos todo e qualquer direito
ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a
contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo.
O citado dispositivo legal regula prazo de natureza prescricional, eis que atinente a ação de
natureza condenatória (obrigação de fazer). Os prazos decadenciais restringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva, não se aplicando,
portanto, ao presente caso.
Na hipótese dos autos, considerando-se a data de início do benefício que se pretende revisar e a data de ajuizamento da ação, há de ser reconhecida a prescrição, nos termos
acima expostos.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, que ora deferiu expressamente, prescrevendo
a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
92024310F1BAA4CACEAF7484378C3538 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento o recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0063232-59.2007.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: OTAVIO MENDES TEIXEIRA
ADVG/PROC.
: - DEFENSOR PUBLICO DA UNIAO
RECORRIDO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ISA ROBERTA G. A. ROQUE
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso interposto por OTÁVIO MENDES TEIXEIRA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a autarquia previdenciária a restabelecer o benefício de auxílio doença desde a data de sua cessação na esfera administrativa,
negando, contudo a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
Em suas razões recursais, o autor argumenta, em síntese, que sua incapacidade é total,
mormente quando consideradas as sua condições de natureza subjetiva (idade avançada,
baixa escolaridade). Logo, faz jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, o benefício de auxílio doença é devido ao segurado que, cumprido o prazo de
carência, ficar incapacitado para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos
(art. 71 do Decreto nº 3.048/99). A aposentadoria por invalidez, por seu turno, será devida
ao segurado que, respeitado o mesmo período de carência supra, for considerado incapaz e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
O laudo pericial, produzido em 27/08/2008, após a realização dos procedimentos de
anamnese, análise da documentação e dos exames apresentados e a realização de exame
físico, aponta que o autor, com idade atual de 68 anos e atividade declarada de ajudante de
motorista, é portador de hipertensão arterial e hérnia de disco, estando incapacitado parcial
e temporariamente para o exercício de sua atividade laboral.
Todavia, em que pese a médica perita afirmar se tratar de incapacidade temporária, é forçoso reconhecer que em virtude da hérnia de disco constatada, aliada ao fato de que a data
de início da incapacidade foi fixada em 2003, ou seja, cinco anos antes da realização perícia, é possível concluir pela incapacidade definitiva para o desempenho das suas funções
habituais de ajudante de motorista, que exigem carregamento de peso entre outros esforços
físicos incompatíveis com a moléstia apontada. Registre-se que o perito, na resposta ao
quesito do autor letra "D", assevera que "o periciando não pode exercer atividades que exijam movimentos da coluna lombar e sobrecarga muscular. Há contra-indicação de atividades
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501176

RECURSO Nº 0050876-95.2008.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: ADELADIO PEREIRA DE LEMOS
: DF00026601 - FREDERICO SOARES
ARAUJO (ADVOGADO SUSPENSO)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

ADVG/PROC.
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de recurso interposto por ADELADIO PEREIRA DE LEMOS contra sentença que
julgou improcedente o pedido inicial de restabelecimento do benefício de auxílio doença,
cessado em 04/05/2007, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
O recorrente pede, em suma, a nulidade da prova pericial produzida em juízo. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
Com efeito, o benefício de auxílio doença é devido ao segurado que, cumprido o prazo de
carência, ficar incapacitado para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos
(art. 71 do Decreto nº 3.048/99). A aposentadoria por invalidez, por seu turno, será devida
ao segurado que, respeitado o mesmo período de carência supra, for considerado incapaz e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
O laudo pericial, produzido em 22/10/2009, após a realização dos procedimentos de
anamnese, análise da documentação, dos exames apresentados e a realização de exame
físico, aponta que o autor, com idade atual de 62 anos e atividade atual declarada de auxiliar de serviços gerais, é portador de manifestações dolorosas inespecíficas. Afirma ainda
que o padrão de acometimento não apresenta correlação semiológica objetiva, não havendo
elementos clínicos para se caracterizar doença ou lesão.
Cabe ao juiz da causa, como destinatário principal da prova, verificar a necessidade e o
cabimento da realização de nova perícia ou de complementação da perícia já realizada, o
que dependerá de a matéria lhe parecer suficientemente esclarecida (art. 437 do CPC). Entendendo o que o estado de saúde da autora foi efetivamente esclarecido pelo perito judicial, pode deixar de determinar a complementação da instrução e firmar seu convencimento na prova pericial já realizada.
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A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 103, dispõe que é de 10 (dez) anos todo e qualquer direito ou
ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do
dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso,
do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
O citado dispositivo legal regula prazo de natureza prescricional, eis que atinente a ação de
natureza condenatória (obrigação de fazer). Os prazos decadenciais restringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva, não se aplicando,
portanto, ao presente caso.
Na hipótese dos autos, considerando-se a data de início do benefício que se pretende revisar e a data de ajuizamento da ação, há de ser reconhecida a prescrição, nos termos
acima expostos.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, que ora deferiu expressamente, prescrevendo
a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
B1B592C791B9E0A2F99E80AA78950E66 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento o recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

Assim, considerando-se que o laudo pericial é fundamentado, mostrando-se apto a informar
o quadro de saúde da parte autora, considerando inclusive os laudos médicos e exames
colacionados nos autos, seu valor probante resta íntegro.
Registre-se que havendo divergência entre as conclusões de laudo pericial do INSS e laudos médicos particulares, no tocante à capacidade laborativa do requerente, cabe, em regra, à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão. Nesse sentido, julgado do
TRF da 1ª Região: AC 2006.35.01.004237-3/GO, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria
Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.202 de 27/04/2009.
Desse modo, a prova produzida pela parte deve ser robusta, a ponto de o magistrado formar seu PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
902DDA167C071F8569FA7044EA9BF192 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
convencimento em sentido contrário à perícia administrativa feita pelo INSS e à perícia judicial a cargo do perito nomeado pelo juízo, não bastando a simples descrição de moléstias
e conclusão pela existência de incapacidade ou limitações físicas, mormente quando o relatório emitido pelo médico Tiago da Silva Freitas, do Hospital Universitário de Brasília, datado de 26/09/2007 (fl. 16 da documentação inicial), ou seja, após a cessação do auxílio
doença, indica a realização de tratamento clínico com melhora parcial.
Destarte, ante a ausência de incapacidade laboral, há de ser mantida a sentença recorrida.
Ressalte-se, no entanto, que a coisa julgada material em matéria de benefício previdenciário
por incapacidade submete-se a cláusula rebus sic stantibus, nada impedindo, portanto, que
a parte autora tenha, em caso de alteração, o seu quadro clínico reavaliado pela autarquia
previdenciária, e, se for o caso, pelo próprio Poder Judiciário.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0059716-31.2007.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

RECURSO Nº 0054620-35.2007.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida na ação ajuizada por
ACPH PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA, objetivando a restituição dos valores pagos pela
sistemática do SIMPLES, em maio/2006, na importância de R$ 3.396,25 (três mil, trezentos
e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).
O recorrente insurge-se contra o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267 do Código de Processo Civil, alegando,
para tanto, que a ausência do prévio requerimento de restituição de tributo, na via administrativa, não afastaria o interesse processual de postular em juízo.
O prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de
ação judicial. Todavia, esse entendimento, sintetizado no enunciado nº 21 da súmula desta
Turma Recursal, quanto a benefícios previdenciários, não autoriza, à evidência, a propositura
de ação judicial sem a devida comprovação - mesmo que preliminar - de resistência à pretensão deduzida pelo autor em juízo.
Se não há necessidade de exaurir a via administrativa, há, pelo menos, o dever de provocar
a Administração, levando ao seu conhecimento a pretensão. Com isso, evita-se que o contribuinte/responsável tributário movimente a estrutura do Poder Judiciário para pleitear uma
restituição que poderia ser requerida (e concedida) administrativamente.
Para restar configurada a pretensão resistida nas lides previdenciárias, administrativas ou
tributárias, a Administração tem que se manifestar contra o pedido ou não apreciá-lo de
forma imotivada, sob pena de o Judiciário substituir a Administração em sua função típica e,
por consequência, violar o princípio fundamental da separação dos Poderes, inscrito no
artigo 2º da Constituição Federal.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: FRANCISCO DE SOUSA DIAS
: DF00016858 - NILTON LAFUENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

ADVG/PROC.
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICABILIDADE DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES E
POSTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo
com julgamento do mérito, pronunciando a decadência do pedido de revisão de renda mensal inicial de beneficio previdenciário titularizado pelo recorrente.
A Turma Nacional de Uniformização, em sessão realizada em 08.02.2010, no julgamento do
PEDILEF nº 2006.70.50.007063-9, entendeu ser aplicável o art. 103 da Lei nº 8.213/1991 à
revisão de todos os benefícios previdenciários, sejam eles anteriores ou posteriores à Medida Provisória nº 1.523-9/1997.
Em 01.08.2007, 10 anos contados do "dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
primeira prestação" recebida após o início da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
operou-se a prescrição das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 26.06.1997, data da entrada em vigor da referida MP.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501177

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: ACPH PROMOCOES DE EVENTOS LTDA
: DF00014380 - ANTONIO LUIZ SAGRILO
COSTENARO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
: - ADRIANA GUIMARAES MORANGON
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Tendo em vista que a ausência de requerimento do benefício, na via administrativa, afasta o
interesse processual de postular em juízo, o processo deve ser extinto sem resolução do
mérito.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Deferido o benefício de assistência judiciária gratuita. A parte autora, recorrente vencida,
honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação
suspensa PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
A64487EA923DE9FED8B5091797B899C3 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei nº
1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso interposto pela parte
autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0007601-91.2011.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA
ADVG/PROC.
: - VIVIANE MAGALHAES PEREIRA ARRUDA
RECORRIDO(S)
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVG/PROC.
: DF00033087 - LENYMARA CARVALHO
EMENTA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTA POUPANÇA. PLANO COLLOR II. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATO COM SALDO POSITIVO À ÉPOCA. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
ART. 333, I, DO CPC. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial de correção de saldo de caderneta de poupança pelos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor II.
A sentença recorrida consignou não ser devida a correção pleiteada.
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido o direito a correção do saldo de
caderneta de poupança com período aquisitivo mensal já iniciado quando do advento do
Plano em questão (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011), o fato é que a parte autora não colacionou qualquer documento comprovando a existência de caderneta de poupança com saldo positivo à
época do plano vindicado.
Registre-se que nas ações em que se busca o pagamento da diferença de correção monetária dos saldos da caderneta de poupança, constitui ônus do autor demonstrar o alegado
vínculo com a ré a fim de comprovar o interesse processual e sua legitimidade para figurar
no pólo ativo da relação processual, bem como juntar os documentos aptos a comprovação
do direito pleiteado, nos termos do art. 333, I, do CPC.
Ressalte-se que a inversão do ônus da prova exige a hipossuficiência ou verossimilhança
das alegações apresentadas, a teor do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
consoante precedentes desta Turma Recursal, sendo que tal hipossuficiência é de caráter
técnico, jurídico e econômico (REsp 1021261/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 06/05/2010), hipótese não revelada nos autos.
No presente caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de
conta poupança e seu respectivo saldo durante o período pleiteado, fato que autoriza a
incidência do art. 269, I, do Código de Processo Civil, visto que "se o autor não demonstra
(ou não se interessa em demonstrar), de plano ou durante o processo, os fatos constitutivos
de seu direito, mesmo tendo-lhe sido oportunizados momentos para tanto, compete ao magistrado encerrar o processo com resolução de mérito, pela improcedência do pedido, mesmo que, por sua íntima convicção, também o réu não tenha conseguido demonstrar de forma cabal os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do alegado direito do autor."
(RESP 200600852538, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:28/09/2010). PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
0DAE84CD74B04E68D38436DC8760BFB6 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501178

2 -- Recurso improvido. Sentença mantida por fundamento diverso. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
A parte autora, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora defiro expressamente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0049930-26.2008.4.01.3400 :
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
:
ADVG/PROC.
:
RECORRIDO(S)

:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
MARIA DE FATIMA SEVERINO
DF00666666 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

ADVG/PROC.
:
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL CONSTATADA. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Trata-se de recurso interposto por MARIA DE FÁTIMA SEVERINO em face de sentença que
julgou improcedente o pedido inicial de restabelecimento do benefício de auxílio doença,
cessado em 21/11/2007, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
A recorrente argumenta, em suma, que não possui condições laborativas, tendo em vista
que a moléstia que a acomete é incapacitante.
Com efeito, o benefício de auxílio doença é devido ao segurado que, cumprido o prazo de
carência, ficar incapacitado para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos
(art. 71 do Decreto nº 3.048/99). A aposentadoria por invalidez, por seu turno, será devida
ao segurado que, respeitado o mesmo período de carência supra, for considerado incapaz e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
O laudo pericial, realizado em 15/09/2008, aponta que a autora, idade atual de 57 anos, 1º
grau incompleto e atividade declarada de servente, é portadora de câncer de mama direita,
tratado cirurgicamente com quandrantectomia e esvaziamento axilar à direita.
Afirmou ainda a médica perita que a Pericianda apresenta limitações funcionais do membro
superior direito que não a incapacita para o exercício de suas atividades laborais, podendo
ser inserida em um contexto laboral compatível com a limitação existente ao nível do seu
membro superior direito.
Todavia, ao responder ao quesito nº 2 do Juízo, a perita afirmou que a doença ou lesão
constatada a incapacita para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Considera ainda que a reabilitação da mulher pós-cirurgia para tratamento do câncer de mama,
seja ela radical ou não, necessita de uma assistência multiprofissional para que a mesma
tenha uma nova condição de saúde.
Por seu turno, a parte autora colacionou relatório médico emitido pela médica oncologista
Maria Letícia Moraes, CRM-DF 9817, datado de 30/01/2009, o qual relata que a autora foi
submetida "à mastectomia radical modificada seguida por químio e radioterapia. Está em
uso regular de hormonioterapia, desde março/2005. Paciente não tem condições de retornar
ao trabalho pois foi submetida à esvaziamento axilar direito, que a impede de desempenhar
atividades laborais que demandem esforço físico com o membro superior direito".
Desse modo, no caso concreto, em pese que as contradições acima apontadas, é forçoso
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
7699A6F7989B04E2BD2458BA211B1F4A TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
reconhecer que as limitações funcionais descritas impostas pela quandrantectomia e esvaziamento axilar à direita a que se submeteu a recorrente, aliadas às suas condições pessoais (idade avançada e baixo grau de instrução), impossibilitam-na de exercer, atividades
laborais, ante as restrições existentes quanto à utilização do membro superior direito, conseqüência dos aludidos procedimentos cirúrgicos.
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Destarte, faz jus a autora ao restabelecimento do benefício de auxílio doença, desde a data
de cessação na esfera administrativa, ocorrida em 21/11/2007, e sua posterior conversão em
aposentadoria por invalidez na data da citação válida, compensando-se eventuais valores
percebidos a título de benefício por incapacidade após a referida cessação.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos, que se encontra
atualizado pelas disposições da Lei nº 11.960/09, inclusive no que tange a declaração parcial de inconstitucionalidade por arrastamento de seu art. 5º, proferida no julgamento das
ADI nº 4357 e 4425.
Sentença reformada. Recurso provido. Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0053511-49.2008.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1F0B75C11DF973AC90CA81D18D3D7444 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento o recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0045510-75.2008.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: ALCIDES GALDINO DOS ANJOS
ADVG/PROC.
: DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
RECORRIDO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO
E REFORMA AGRARIA INCRA
ADVG/PROC.
: DF00029093 - MARIA JOSE MARINHO
ROCHA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. QUINTOS/DÉCIMOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A LEI Nº 9.624/98 E
A MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 2.225/2001. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. POSTERIOR TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, de incorporar, a título de quintos/décimos, as parcelas
decorrentes do exercício de função comissionada, no período compreendido entre
08/04/1998 e 04/09/2001.
O art. 62, § 2º, da Lei nº 8.112/90, em sua redação original, estatuiu a incorporação de um
quinto do valor correspondente à gratificação de confiança a cada ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de cinco anos.
A Medida Provisória nº 1.595-14/97, convertida na Lei nº 9.527/97, extinguiu a possibilidade
de incorporação dos quintos/décimos (vide Lei nº 8.911/94), transformando a percepção do
equivalente em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, a partir de 11/11/1997.
Com o advento da Lei nº 9.624/98 foi alargado o prazo limite para a incorporação de quintos pelo exercício de Função Comissionada, passando o termo ad quem da referida incorporação para 08/04/1998.
A Medida Provisória nº 2.225-45/2001, por seu turno, acrescentou o art. 62-A a Lei nº
8.112/90, transformando as parcelas até então incorporadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, fazendo referência expressa ao artigo 3º da Lei nº 9.624/98 e
aos artigos 3º e 10, da Lei nº 8.911/94. Desse modo restou prorrogado até 04/09/2001 o
direito dos servidores de continuar incorporando seus quintos decorrentes do exercício de
funções gratificadas ou cargos em comissão.
Assim, com a edição da referida medida provisória, restou reconhecido o direito à incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de
08/04/1998 a 04/09/2001.
Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça, submetido ao regime previsto no art.
543-C do Código de Processo Civil: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
Recurso provido para condenar a parte ré na obrigação de incorporar, a título de quintos/décimos, as parcelas decorrentes do exercício de função comissionada no período de 08/04/98
a 04/09/01, bem como na obrigação de pagar as parcelas vencidas, observada a prescrição
quinquenal. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DBC9AEF2FB373915528E024BBBBDB766 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Recurso da parte autora provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: TEODOMIRO LUSTOSA JACOBINA
: DF00016858 - NILTON LAFUENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - ALESSANDRA ALVES DONIAK

ADVG/PROC.
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICABILIDADE DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES E
POSTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo
com julgamento do mérito, pronunciando a decadência do pedido de revisão de renda mensal inicial de beneficio previdenciário titularizado pelo recorrente.
A Turma Nacional de Uniformização, em sessão realizada em 08.02.2010, no julgamento do
PEDILEF nº 2006.70.50.007063-9, entendeu ser aplicável o art. 103 da Lei nº 8.213/1991 à
revisão de todos os benefícios previdenciários, sejam eles anteriores ou posteriores à Medida Provisória nº 1.523-9/1997.
Em 01.08.2007, 10 anos contados do "dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
primeira prestação" recebida após o início da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
operou-se a prescrição das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 26.06.1997, data da entrada em vigor da referida MP.
A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 103, dispõe que é de 10 (dez) anos todo e qualquer direito
ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a
contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo.
O citado dispositivo legal regula prazo de natureza prescricional, eis que atinente a ação de
natureza condenatória (obrigação de fazer). Os prazos decadenciais restringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva, não se aplicando,
portanto, ao presente caso.
Na hipótese dos autos, considerando-se a data de início do benefício que se pretende revisar e a data de ajuizamento da ação, há de ser reconhecida a prescrição, nos termos
acima expostos.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, que ora deferiu expressamente, prescrevendo
a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501179
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RECURSO Nº 0008069-55.2011.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: MARIA VANI PEREIRA DE SOUSA
ADVG/PROC.
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO(S)
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVG/PROC.
: DF00023036 - LUDIMILA VIANA BARBOSA
EMENTA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTA POUPANÇA. PLANO COLLOR II. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATO COM SALDO POSITIVO À ÉPOCA. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
ART. 333, I, DO CPC. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial de correção de saldo de caderneta de poupança pelos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor II.
A sentença recorrida consignou não ser devida a correção pleiteada.
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido o direito a correção do saldo de
caderneta de poupança com período aquisitivo mensal já iniciado quando do advento do
Plano em questão (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011), o fato é que a parte autora não colacionou qualquer documento comprovando a existência de caderneta de poupança com saldo positivo à
época do plano vindicado.
Registre-se que nas ações em que se busca o pagamento da diferença de correção monetária dos saldos da caderneta de poupança, constitui ônus do autor demonstrar o alegado
vínculo com a ré a fim de comprovar o interesse processual e sua legitimidade para figurar
no pólo ativo da relação processual, bem como juntar os documentos aptos a comprovação
do direito pleiteado, nos termos do art. 333, I, do CPC.
Ressalte-se que a inversão do ônus da prova exige a hipossuficiência ou verossimilhança
das alegações apresentadas, a teor do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
consoante precedentes desta Turma Recursal, sendo que tal hipossuficiência é de caráter
técnico, jurídico e econômico (REsp 1021261/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 06/05/2010), hipótese não revelada nos autos.
No presente caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de
conta poupança e seu respectivo saldo durante o período pleiteado, fato que autoriza a
incidência do art. 269, I, do Código de Processo Civil, visto que "se o autor não demonstra
(ou não se interessa em demonstrar), de plano ou durante o processo, os fatos constitutivos
de seu direito, mesmo tendo-lhe sido oportunizados momentos para tanto, compete ao magistrado encerrar o processo com resolução de mérito, pela improcedência do pedido, mesmo que, por sua íntima convicção, também o réu não tenha conseguido demonstrar de forma cabal os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do alegado direito do autor."
(RESP 200600852538, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:28/09/2010). PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
4EA3D9BA5C9C7775A72FC617D2AEEA75 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2

RECURSO Nº 0008220-21.2011.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: LOURENCO TOSHIYA SAKAMOTO
ADVG/PROC.
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO(S)
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVG/PROC.
: DF00018461 - MARILIA REGUEIRA DIAS
EMENTA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTA POUPANÇA. PLANO COLLOR II. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATO COM SALDO POSITIVO À ÉPOCA. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
ART. 333, I, DO CPC. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial de correção de saldo de caderneta de poupança pelos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor II.
A sentença recorrida consignou não ser devida a correção pleiteada.
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido o direito a correção do saldo de
caderneta de poupança com período aquisitivo mensal já iniciado quando do advento do
Plano em questão (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011), o fato é que a parte autora não colacionou qualquer documento comprovando a existência de caderneta de poupança com saldo positivo à
época do plano vindicado.
Registre-se que nas ações em que se busca o pagamento da diferença de correção monetária dos saldos da caderneta de poupança, constitui ônus do autor demonstrar o alegado
vínculo com a ré a fim de comprovar o interesse processual e sua legitimidade para figurar
no pólo ativo da relação processual, bem como juntar os documentos aptos a comprovação
do direito pleiteado, nos termos do art. 333, I, do CPC.
Ressalte-se que a inversão do ônus da prova exige a hipossuficiência ou verossimilhança
das alegações apresentadas, a teor do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
consoante precedentes desta Turma Recursal, sendo que tal hipossuficiência é de caráter
técnico, jurídico e econômico (REsp 1021261/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 06/05/2010), hipótese não revelada nos autos.
No presente caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de
conta poupança e seu respectivo saldo durante o período pleiteado, fato que autoriza a
incidência do art. 269, I, do Código de Processo Civil, visto que "se o autor não demonstra
(ou não se interessa em demonstrar), de plano ou durante o processo, os fatos constitutivos
de seu direito, mesmo tendo-lhe sido oportunizados momentos para tanto, compete ao magistrado encerrar o processo com resolução de mérito, pela improcedência do pedido, mesmo que, por sua íntima convicção, também o réu não tenha conseguido demonstrar de forma cabal os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do alegado direito do autor."
(RESP 200600852538, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:28/09/2010). PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
12B12A10E99CF2C68DC95DD1D1385E1E TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2

Recurso improvido. Sentença mantida por fundamento diverso. Acórdão lavrado nos termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
A parte autora, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora defiro expressamente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

Recurso improvido. Sentença mantida por fundamento diverso. Acórdão lavrado nos termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
A parte autora, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501180
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RECURSO Nº 0008387-38.2011.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

EMENTA
ACÓRDÃO
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: ODELITA CALDAS FERREIRA
: DF00013201 - GUILHERME TAPAJOS TAVORA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: DF00023036 - LUDIMILA VIANA BARBOSA

RECURSO Nº 0012259-61.2011.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.
EMENTA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTA POUPANÇA. PLANO COLLOR II. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATO COM SALDO POSITIVO À ÉPOCA. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
ART. 333, I, DO CPC. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial de correção de saldo de caderneta de poupança pelos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor II.
A sentença recorrida consignou não ser devida a correção pleiteada.
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido o direito a correção do saldo de
caderneta de poupança com período aquisitivo mensal já iniciado quando do advento do
Plano em questão (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011), o fato é que a parte autora não colacionou qualquer documento comprovando a existência de caderneta de poupança com saldo positivo à
época do plano vindicado.
Registre-se que nas ações em que se busca o pagamento da diferença de correção monetária dos saldos da caderneta de poupança, constitui ônus do autor demonstrar o alegado
vínculo com a ré a fim de comprovar o interesse processual e sua legitimidade para figurar
no pólo ativo da relação processual, bem como juntar os documentos aptos a comprovação
do direito pleiteado, nos termos do art. 333, I, do CPC.
Ressalte-se que a inversão do ônus da prova exige a hipossuficiência ou verossimilhança
das alegações apresentadas, a teor do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
consoante precedentes desta Turma Recursal, sendo que tal hipossuficiência é de caráter
técnico, jurídico e econômico (REsp 1021261/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 06/05/2010), hipótese não revelada nos autos.
No presente caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de
conta poupança e seu respectivo saldo durante o período pleiteado, fato que autoriza a
incidência do art. 269, I, do Código de Processo Civil, visto que "se o autor não demonstra
(ou não se interessa em demonstrar), de plano ou durante o processo, os fatos constitutivos
de seu direito, mesmo tendo-lhe sido oportunizados momentos para tanto, compete ao magistrado encerrar o processo com resolução de mérito, pela improcedência do pedido, mesmo que, por sua íntima convicção, também o réu não tenha conseguido demonstrar de forma cabal os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do alegado direito do autor."
(RESP 200600852538, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:28/09/2010). PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
A01B2DF7ACC97E555339443A18775AE4 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Recurso improvido. Sentença mantida por fundamento diverso. Acórdão lavrado nos termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
A parte autora, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0007617-45.2011.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVG/PROC.
: DF00023036 - LUDIMILA VIANA BARBOSA
RECORRIDO(S)
: ADAILTON GOMES DINIZ
ADVG/PROC.
: DF00014056 - CARLA LUCIANA LEMOS
DE FREITAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501181

ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: FRANCISCO SILVINO DE JESUS FERREIRA MATOS
: DF00016858 - NILTON LAFUENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: CE00017398 - VIRGINIA ARAUJO DE OLIVEIRA

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICABILIDADE DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES E
POSTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo
com julgamento do mérito, pronunciando a decadência do pedido de revisão de renda mensal inicial de beneficio previdenciário titularizado pelo recorrente.
A Turma Nacional de Uniformização, em sessão realizada em 08.02.2010, no julgamento do
PEDILEF nº 2006.70.50.007063-9, entendeu ser aplicável o art. 103 da Lei nº 8.213/1991 à
revisão de todos os benefícios previdenciários, sejam eles anteriores ou posteriores à Medida Provisória nº 1.523-9/1997.
Em 01.08.2007, 10 anos contados do "dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
primeira prestação" recebida após o início da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
operou-se a prescrição das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 26.06.1997, data da entrada em vigor da referida MP.
A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 103, dispõe que é de 10 (dez) anos todo e qualquer direito
ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a
contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo.
O citado dispositivo legal regula prazo de natureza prescricional, eis que atinente a ação de
natureza condenatória (obrigação de fazer). Os prazos decadenciais restringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva, não se aplicando,
portanto, ao presente caso.
Na hipótese dos autos, considerando-se a data de início do benefício que se pretende revisar e a data de ajuizamento da ação, há de ser reconhecida a prescrição, nos termos
acima expostos.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, que ora deferiu expressamente, prescrevendo
a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
A46B84C3A075388398CDD3073D355B8F TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento o recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
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RECURSO Nº 0051057-96.2008.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

RECURSO Nº 0043967-66.2010.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: HORTENCIO LOPES FERNANDES
: GO00026916 - SEFORA AZEVEDO SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - OLGA MORAES GODOY

ADVG/PROC.

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. QUINTOS/DÉCIMOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A LEI Nº 9.624/98 E
A MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 2.225/2001. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. POSTERIOR TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, de incorporar, a título de quintos/décimos, as parcelas
decorrentes do exercício de função comissionada, no período compreendido entre
08/04/1998 e 04/09/2001.
O art. 62, § 2º, da Lei nº 8.112/90, em sua redação original, estatuiu a incorporação de um
quinto do valor correspondente à gratificação de confiança a cada ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de cinco anos.
A Medida Provisória nº 1.595-14/97, convertida na Lei nº 9.527/97, extinguiu a possibilidade
de incorporação dos quintos/décimos (vide Lei nº 8.911/94), transformando a percepção do
equivalente em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, a partir de 11/11/1997.
Com o advento da Lei nº 9.624/98 foi alargado o prazo limite para a incorporação de quintos pelo exercício de Função Comissionada, passando o termo ad quem da referida incorporação para 08/04/1998.
A Medida Provisória nº 2.225-45/2001, por seu turno, acrescentou o art. 62-A a Lei nº
8.112/90, transformando as parcelas até então incorporadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, fazendo referência expressa ao artigo 3º da Lei nº 9.624/98 e
aos artigos 3º e 10, da Lei nº 8.911/94. Desse modo restou prorrogado até 04/09/2001 o
direito dos servidores de continuar incorporando seus quintos decorrentes do exercício de
funções gratificadas ou cargos em comissão.
Assim, com a edição da referida medida provisória, restou reconhecido o direito à incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de
08/04/1998 a 04/09/2001.
Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça, submetido ao regime previsto no art.
543-C do Código de Processo Civil: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
Recurso provido para condenar a parte ré na obrigação de incorporar, a título de quintos/décimos, as parcelas decorrentes do exercício de função comissionada no período de 08/04/98
a 04/09/01, bem como na obrigação de pagar as parcelas vencidas, observada a prescrição
quinquenal.
Recurso da parte autora provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do art.
46 da PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
A312A3862DD164C3439D2CC459395EA4 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

ADVG/PROC.
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO
COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto por HORTENCIO LOPES FERNANDES em face de sentença que julgou
improcedente o pedido inicial de restabelecimento do benefício de auxílio doença, desde a
data de sua cessação na esfera administrativa, ou, alternativamente, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
Em suas razões recursais, o autor argumenta, em síntese, que a moléstia que o acomete
gera incapacidade laboral. Pede a reforma da sentença, a fim de que seja implantado o
benefício de aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, pede o restabelecimento do auxílio doença até que seja readaptado para outra função de acordo com sua idade e grau de
instrução.
Com efeito, o benefício de auxílio doença é devido ao segurado que, cumprido o prazo de
carência, ficar incapacitado para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos
(art. 71 do Decreto nº 3.048/99). A aposentadoria por invalidez, por seu turno, será devida
ao segurado que, respeitado o mesmo período de carência supra, for considerado incapaz e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
O laudo pericial, produzido em 21/01/2009, após a realização dos procedimentos de
anamnese pericial, análise da documentação, avaliação dos exames apresentados e a realização de exame físico, aponta que o autor, idade atual de 52 anos e atividade declarada
de carregador de caminhão é portador de "um quadro doloroso inespecífico que se correlaciona com alterações típicas da idade".
Afirmou ainda o médico perito que "não se evidenciou lesões ou reduções funcionais que
configurem incapacidade laborativa enquadráveis nos Planos de Benefícios Previdenciários".
Registre-se, por oportuno, que havendo divergência entre as conclusões de laudo pericial do
INSS e laudos médicos particulares, no tocante à capacidade laborativa do requerente, cabe, em regra, à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão. Nesse sentido, julgado do TRF da 1ª Região: AC 2006.35.01.004237-3/GO, Rel. Desembargadora Federal
Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.202 de 27/04/2009.
Desse modo, a prova produzida pela parte demandante deve ser robusta, a ponto de o
magistrado formar seu convencimento em sentido contrário à perícia administrativa feita pelo
INSS e à perícia judicial a cargo do perito nomeado pelo juízo, não bastando a simples
descrição de moléstias e conclusão pela existência de incapacidade.
Ressalte-se, no entanto, que a coisa julgada material em matéria de benefício previdenciário
por PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
363FEE54F9FCB2D12DDFB472383D99B8 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
incapacidade submete-se a cláusula rebus sic stantibus, nada impedindo, portanto, que a
parte autora tenha, em caso de alteração do estado de saúde, o seu quadro clínico reavaliado pela autarquia previdenciária e, se for o caso, pelo próprio Poder Judiciário.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar
o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida
cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501182

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: WELLINGTON DA CONCEICAO GONCALVES
: DF00026720 - ARACELI ALVES RODRIGUES
: UNIAO FEDERAL
: - THAISA FERREIRA PALMEIRA

RECURSO Nº 0035651-64.2010.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
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: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: UNIAO FEDERAL
: - VERUSKA GABRIELLY DE MELO LOBO
GUIMARAES
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RECORRIDO(S)

: ANTONIO CEZAR PRAZERES DE ANDRADE SILVA
: DF00022256 - RUDI MEIRA CASSEL

ADVG/PROC.
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou
no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo,
ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições
ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal, regulada pelo Código Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional
quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do STJ, AgRg
no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal rejeitada.
A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado
do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
4E5C21D0BC686DD89ADD9449280331D2 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Turma
Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0040419-96.2011.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
: AURELICE NERES DORA
: DF00017819 - LEONARDO SOLANO LOPES

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, VIII, DO CPC). POSSIBILIDADE
NOS CASOS DE CAUSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO OU NÃO TENDO HAVIDO DILAÇÃO PROBATORIA.
Recurso interposto pela União em face de sentença que homologou o pedido de desistência
da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso
VIII, do CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501183
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Em suas razões recursais, a União alegou que desistência da ação não poderia ter sido
homologada, já que, nos termos do parágrafo 4º do art. 267 do Código de Processo Civil,
ofertada a contestação ou transcorrido o prazo para defesa, não pode a parte autora desistir da
ação sem a anuência do réu.
Quando a causa for exclusivamente de direito ou não tendo havido dilação probatória, a
desistência da ação pode ser efetivada até o momento da prolação da sentença, em razão
do disposto no artigo 51, I, da Lei n° 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais Federais
por força do artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.
Se a própria lei prevê a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito,
mesmo depois de realizada a citação ou apresentada a peça contestatória, em razão do não
comparecimento do autor a qualquer das audiências do processo, inexiste razão para não
admitir a desistência do feito por petição.
Ademais, existindo norma especial dispensando a prévia intimação pessoal das partes para
efeito de extinção do processo sem exame de mérito (artigo 51, § 1°, Lei n° 9.099/95),
prescindível o consentimento do réu para homologação do pedido de desistência da ação.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
A União, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido
da causa (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL
025A1E5D08B59F5E2C9AC3B70C3398B5 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0042054-15.2011.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: INES ARAUJO DOS SANTOS
ADVG/PROC.
: DF00034669 - ELTON BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida na ação ajuizada por
Inês Araújo dos Santos, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença e sua conversão aposentadoria por invalidez.
O recorrente insurge-se contra o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267 do Código de Processo Civil, alegando,
para tanto, que a ausência do prévio requerimento do benefício, na via administrativa, não
afastaria o interesse processual de postular em juízo.
O prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de
ação destinada à obtenção de benefício previdenciário. Todavia, esse entendimento, sintetizado no enunciado nº 21 da súmula desta Turma Recursal, não autoriza, à evidência, a
propositura de ação judicial sem a devida comprovação - mesmo que preliminar - de resistência à pretensão deduzida pelo autor em juízo.
Se não há necessidade de exaurir a via administrativa, há, pelo menos, o dever de provocar
a autarquia previdenciária, levando ao seu conhecimento a pretensão. Com isso, evita-se
que o segurado movimente a estrutura do Poder Judiciário para pleitear um benefício que
poderia ser requerido (e concedido) administrativamente.
Para restar configurada a pretensão resistida nas lides previdenciárias, o INSS tem que se
manifestar contra o pedido ou não apreciá-lo de forma imotivada. Entendimento diverso implicaria em o Judiciário substituir a Administração em sua função típica e, por consequência,
violar o princípio fundamental da separação dos Poderes, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria de votos, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n°
2005630147043, relatora Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22.01.2008) que
versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou
que aquela corte considera a prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da lide previdenciária.
o
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Tendo em vista que a ausência de requerimento do benefício, na via administrativa, afasta o
interesse processual de postular em juízo, o processo deve ser extinto sem resolução do
mérito.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3BB3B80F3F016B98385488BF6AC2AF9F TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido
da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que
justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença
final, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso interposto pela parte
autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0035339-54.2011.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
RECORRIDO(S)
: PAULO MARCOS PEREIRA GOMES
ADVG/PROC.
: DF00019569 - RICARDO DAVID RIBEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, VIII, DO CPC). POSSIBILIDADE
NOS CASOS DE CAUSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO OU NÃO TENDO HAVIDO DILAÇÃO PROBATORIA.
Recurso interposto pela União em face de sentença que homologou o pedido de desistência
da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso
VIII, do CPC.
Em suas razões recursais, a União alegou que desistência da ação não poderia ter sido
homologada, já que, nos termos do parágrafo 4º do art. 267 do Código de Processo Civil,
ofertada a contestação ou transcorrido o prazo para defesa, não pode a parte autora desistir
da ação sem a anuência do réu.
Quando a causa for exclusivamente de direito ou não tendo havido dilação probatória, a
desistência da ação pode ser efetivada até o momento da prolação da sentença, em razão
do disposto no artigo 51, I, da Lei n° 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais Federais
por força do artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.
Se a própria lei prevê a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito,
mesmo depois de realizada a citação ou apresentada a peça contestatória, em razão do não
comparecimento do autor a qualquer das audiências do processo, inexiste razão para não
admitir a desistência do feito por petição.
Ademais, existindo norma especial dispensando a prévia intimação pessoal das partes para
efeito de extinção do processo sem exame de mérito (artigo 51, § 1°, Lei n° 9.099/95),
prescindível o consentimento do réu para homologação do pedido de desistência da ação.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
A União, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido
da causa (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL
B6518BE03CC10CD2D81AB210F7B38307 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501184
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RECURSO Nº 0042198-23.2010.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - ANA CECILIA LAPENDA FARINHA
RECORRIDO(S)
: LEILA KATIA DA SILVA COSTA FREITAS
ADVG/PROC.
: DF00022256 - RUDI MEIRA CASSEL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões recursais, para o fim de prequestionamento.
Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com
o único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou constitucionais invocados a título de prequestionamento.
Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
no debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos
deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento." (TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1
28/10/2011, pg. 798).
Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m) a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso, rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF,12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
93AD64F5FF7BA0523E0239A98F6769D8 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0053669-02.2011.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: NEUSA MAGDA DE FATIMA SILVA
: DF00026601 - FREDERICO SOARES
ARAUJO (ADVOGADO SUSPENSO)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES

ADVG/PROC.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. ART. 301, §1º, DO CPC. INFORMAÇÃO DE
PREVENÇÃO. VERACIDADE NÃO AFASTADA PELA PARTE RECORRENTE. ÔNUS DA
PROVA. ART. 333, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de litispendência.
o
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Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER
JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
5A2D7AA59C1454EF08C08E9F7B1681AF TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

De acordo com o art. 301, § 1º, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, exigindo-se, portanto, identidade de partes,
causa de pedir e pedido (art. 301, §2º, do citado diploma legal).
Compulsando-se os autos, constata-se a informação de prevenção, fundamento da sentença,
a qual informa que a parte autora também figura no pólo ativo do processo nº 005167281.2011.4.01.3400, em trâmite na 24ª Vara Federal desta Seção Judiciária, afirmando ainda
a identidade quanto à causa de pedir e o pedido.
Observa-se ainda que a parte autora em nenhum momento do curso processual, principalmente nesta sede recursal, desincumbiu-se do ônus que lhe cabia (art. 333, I, do Código de
Processo Civil) de afastar a veracidade da informação acima mencionada, devendo arcar,
portanto, com as consequências daí decorrentes.
Desse modo, não havendo elementos aptos a afastar a litispendência reconhecida em primeira instância, a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Sentença mantida. Recurso da parte autora improvido. Acórdão lavrado com fundamento no
art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Honorários advocatícios devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa, contudo, a presente condenação em virtude dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
D35EE603BAA5805E37347B02E34B3166 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0025748-34.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:
:
:
:

RECURSO Nº 0011729-23.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

ADVG/PROC.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida na ação ajuizada por
José Nilton Nunes de Oliveira, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez.
O recorrente insurge-se contra o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267 do Código de Processo Civil, alegando,
para tanto, que a ausência do prévio requerimento do benefício, na via administrativa, não
afastaria o interesse processual de postular em juízo.
O prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de
ação destinada à obtenção de benefício previdenciário. Todavia, esse entendimento, sintetizado no enunciado nº 21 da súmula desta Turma Recursal, não autoriza, à evidência, a
propositura de ação judicial sem a devida comprovação - mesmo que preliminar - de resistência à pretensão deduzida pelo autor em juízo.
Se não há necessidade de exaurir a via administrativa, há, pelo menos, o dever de provocar
a autarquia previdenciária, levando ao seu conhecimento a pretensão. Com isso, evita-se
que o segurado movimente a estrutura do Poder Judiciário para pleitear um benefício que
poderia ser requerido (e concedido) administrativamente.
Para restar configurada a pretensão resistida nas lides previdenciárias, o INSS tem que se
manifestar contra o pedido ou não apreciá-lo de forma imotivada. Entendimento diverso implicaria em o Judiciário substituir a Administração em sua função típica e, por consequência,
violar o princípio fundamental da separação dos Poderes, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria de votos, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n°
2005630147043, relatora Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22.01.2008) que
versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou
que aquela corte considera a prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da lide previdenciária.
Tendo em vista que a ausência de requerimento do benefício, na via administrativa, afasta o
interesse processual de postular em juízo, o processo deve ser extinto sem resolução do
mérito.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
191C0BE4ECA4077610F590CB4B15DA7E TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido
da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que
justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença
final, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
MARIA ROSILDA DOS SANTOS
DF00005056 - ARGEU RAMOS DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00025444 - LUIZ FERNANDO BERNARDES CARDOSO

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. ART. 301, §1º, DO CPC. INFORMAÇÃO DE
PREVENÇÃO. VERACIDADE NÃO AFASTADA PELA PARTE RECORRENTE. ÔNUS DA
PROVA. ART. 333, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de litispendência.
De acordo com o art. 301, § 1º, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, exigindo-se, portanto, identidade de partes,
causa de pedir e pedido (art. 301, §2º, do citado diploma legal).
Compulsando-se os autos, constata-se a informação de prevenção, fundamento da sentença,
a qual informa que a parte autora também figura no pólo ativo do processo nº 002022490.2011.4.01.3400, em trâmite na 24ª Vara Federal desta Seção Judiciária, afirmando ainda
a identidade quanto à causa de pedir e o pedido.
Observa-se ainda que a parte autora em nenhum momento do curso processual, principalmente nesta sede recursal, desincumbiu-se do ônus que lhe cabia (art. 333, I, do Código de
Processo Civil) de afastar a veracidade da informação acima mencionada, devendo arcar,
portanto, com as consequências daí decorrentes.
Desse modo, não havendo elementos aptos a afastar a litispendência reconhecida em primeira instância, a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Sentença mantida. Recurso da parte autora improvido. Acórdão lavrado com fundamento no
art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Honorários advocatícios devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
ACÓRDÃO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501185

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: JOSE NILTO NUNES DE OLIVEIRA
: DF00026601 - FREDERICO SOARES
ARAUJO (ADVOGADO SUSPENSO)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por não ter a parte autora juntado prova de que formulou prévio requerimento administrativo para revisão de seu benefício previdenciário.
O entendimento desta Turma Recursal no sentido de que o prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação destinada à obtenção de
benefício previdenciário (Enunciado nº 21/TRDF) não desobriga a parte autora de, antes de
ingressar em Juízo, requerer administrativamente junto ao INSS a revisão/concessão do benefício previdenciário.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n° 2005630147043, relatora
Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22-1-2008) que versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou que aquela corte considera a
prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da ação previdenciária.
No caso concreto, a parte autora deixou de juntar aos autos documento comprovando que
requereu junto ao INSS a revisão de seu benefício previdenciário na forma postulada na
exordial, fato que implicou na extinção do processo sem resolução do mérito.
A ausência de requerimento na via administrativa afasta o interesse processual de postular
em juízo, o que conduz à extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099, de 1995.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso da parte autora, vencido o PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
00A03932A4B1F7852F8CFE11EDDA98D9 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF,
12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso interposto pela parte
autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0003897-36.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:
:
:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
UNIAO FEDERAL
- CARLOS MANOEL PEREIRA SILVA
ROMULO VAN DER LINDEN MALHEIRO
DF00034718 - RODRIGO CAMARGO BARBOSA E OUTRO(S)

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos pela parte ré com a pretensão de que se promova a integração do acórdão lavrado por esta Turma Recursal.
Argumenta a parte embargante a existência de omissão no julgado, eis que não foram analisadas todas as questões ventiladas no embargo mencionado.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual que tem o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento
se impunha pelo acórdão, ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 535).
Assim, não se prestam a reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados
ou a incluir, no debate, novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é
de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Jurisprudência da Segunda Turma Recursal de Minas Gerais: 2003.38.00.735500-9, Rel. Juiz Federal JOÃO CARLOS COSTA
MAYER SOARES, julgado em 12/11/2004, DJ-MG de 27/11/2004.
Na hipótese dos autos, fica óbvio que a intenção da parte embargante é rediscutir matéria já
decidida, uma vez que o acórdão indicou os fundamentos suficientes para a compreensão
das razões de decidir, levando em consideração todos os argumentos trazidos em sede recursal, bem como a legislação de regência da questão.
Registre-se ainda que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes
quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a aterse aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos.
Precedente do STJ (EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, MINISTRO VICENTE LEAL, DJ
14/08/2000).
Embargos rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos
pela parte ré. Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
CCB3BA8C625ADB787A5253DDFD0E69BA TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2

RECURSO Nº 0068807-09.2011.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

ADVG/PROC.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida na ação ajuizada por
Antônio Pereira da Silva, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
O recorrente insurge-se contra o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267 do Código de Processo Civil, alegando,
para tanto, que a ausência do prévio requerimento do benefício, na via administrativa, não
afastaria o interesse processual de postular em juízo.

JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0031545-25.2011.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: ROBERTO APARECIDO DA COSTA
: GO00012952 - VIVIA LUCIA GOULART PEREIRA
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - CAMILA GOMES PERES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501186

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
: DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA
FERNANDES
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - SUZANA M. S. DE MAGALHÃES
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O prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação
destinada à obtenção de benefício previdenciário. Todavia, esse entendimento, sintetizado no
enunciado nº 21 da súmula desta Turma Recursal, não autoriza, à evidência, a propositura de
ação judicial sem a devida comprovação - mesmo que preliminar - de resistência à pretensão
deduzida pelo autor em juízo.
Se não há necessidade de exaurir a via administrativa, há, pelo menos, o dever de provocar
a autarquia previdenciária, levando ao seu conhecimento a pretensão. Com isso, evita-se
que o segurado movimente a estrutura do Poder Judiciário para pleitear um benefício que
poderia ser requerido (e concedido) administrativamente.
Para restar configurada a pretensão resistida nas lides previdenciárias, o INSS tem que se
manifestar contra o pedido ou não apreciá-lo de forma imotivada. Entendimento diverso implicaria em o Judiciário substituir a Administração em sua função típica e, por consequência,
violar o princípio fundamental da separação dos Poderes, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria de votos, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n°
2005630147043, relatora Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22.01.2008) que
versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou
que aquela corte considera a prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da lide previdenciária.
Tendo em vista que a ausência de requerimento do benefício, na via administrativa, afasta o
interesse processual de postular em juízo, o processo deve ser extinto sem resolução do
mérito.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
CCD2D7926F053D90C48488DD9843632C TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
A parte autora, recorrente vencida, honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido
da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que
justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença
final, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso interposto pela parte
autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF,12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0037630-90.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 103, dispõe que é de 10 (dez) anos todo e qualquer direito ou
ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do
dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso,
do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
O citado dispositivo legal regula prazo de natureza prescricional, eis que atinente a ação de
natureza condenatória (obrigação de fazer). Os prazos decadenciais restringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva, não se aplicando,
portanto, ao presente caso.
Na hipótese dos autos, considerando-se a data de início do benefício que se pretende revisar e a data de ajuizamento da ação, há de ser reconhecida a prescrição, nos termos
acima expostos.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, que ora deferiu expressamente, prescrevendo
a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
6384EEC84443EB5B243CDC9A0C634A94 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento o recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0040212-63.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: ALFREDO FERREIRA
ADVG/PROC.
: DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO
RECORRIDO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida na ação ajuizada por
ALFREDO FERREIRA, objetivando a concessão de auxílio-doença.
O recorrente insurge-se contra o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267 do Código de Processo Civil, alegando,
para tanto, que a ausência do prévio requerimento do benefício, na via administrativa, não
afastaria o interesse processual de postular em juízo.
O prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de
ação destinada à obtenção de benefício previdenciário. Todavia, esse entendimento, sintetizado no enunciado nº 21 da súmula desta Turma Recursal, não autoriza, à evidência, a
propositura de ação judicial sem a devida comprovação - mesmo que preliminar - de resistência à pretensão deduzida pelo autor em juízo.
Se não há necessidade de exaurir a via administrativa, há, pelo menos, o dever de provocar
a autarquia previdenciária, levando ao seu conhecimento a pretensão. Com isso, evita-se
que o segurado que o segurado movimente a estrutura do Poder Judiciário para pleitear um
benefício que poderia ser requerido (e concedido) administrativamente.
Para restar configurada a pretensão resistida nas lides previdenciárias, o INSS tem que se
manifestar contra o pedido ou não apreciá-lo de forma imotivada, sob pena de o Judiciário
substituir a Administração em sua função típica e, por consequência, violar o princípio
fundamental da separação dos Poderes, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria de votos, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n°
2005630147043, relatora Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22.01.2008) que
versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou
que aquela corte considera a prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da lide previdenciária.

:
:
:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
ANTONIO SORIANO COSTA
SC00015426 - SAYLES RODRIGO SCHUTZ
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS

ADVG/PROC.
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICABILIDADE DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES E
POSTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo
com julgamento do mérito, pronunciando a decadência do pedido de revisão de renda mensal inicial de beneficio previdenciário titularizado pelo recorrente.
A Turma Nacional de Uniformização, em sessão realizada em 08.02.2010, no julgamento do
PEDILEF nº 2006.70.50.007063-9, entendeu ser aplicável o art. 103 da Lei nº 8.213/1991 à
revisão de todos os benefícios previdenciários, sejam eles anteriores ou posteriores à Medida Provisória nº 1.523-9/1997.
Em 01.08.2007, 10 anos contados do "dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
primeira prestação" recebida após o início da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
operou-se a prescrição das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 26.06.1997, data da entrada em vigor da referida MP.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501187
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Tendo em vista que a ausência de requerimento do benefício, na via administrativa, afasta o
interesse processual de postular em juízo, o processo deve ser extinto sem resolução do
mérito.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Deferido o benefício de assistência judiciária gratuita. A parte autora, recorrente vencida,
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
90DFC6B72286DBDC631DA61E76E57125 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação
suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso interposto pela parte
autora, vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0060200-75.2009.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
A57A6327B5A0B095A8A40B8837D7E597 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento o recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0039682-59.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S)
: DANIEL FRANCA DE BARROS E SILVA
ADVG/PROC.
: DF00010316 - MARIA CUSTODIA SERMOUD FONSECA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO.
REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO DE 80% DOS VENCIMENTOS DA CLASSE INICIAL DA
CARREIRA. ART. 1º DECRETO-LEI Nº. 2.179/84. LEI N. 4.878/65. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia
Federal durante o período do curso de formação.
Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, assevere-se que lei geral não revoga
norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº
20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe
12/03/2012). Arguição de prescrição anual e bienal rejeitada.
No mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou em relação ao
tema nos seguintes termos: O Princípio da Especialidade conjura a aplicação do artigo 14,
da Lei n.º 9.624, de 2 de abril de 1998, regra geral que disciplina, na Administração Pública
Federal, a percepção de auxílio financeiro de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração da
classe inicial do cargo a que estiver concorrendo os candidatos durante o programa de formação, prevalecendo, in casu, a regra encartada no artigo 1º do Decreto-lei n.º 2.179, de 4
de dezembro de 1984, que fixa o percentual de 80% (oitenta por cento). A Lei n.º 4.878, de
3 de dezembro de 1965, que trata sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais
civis da União e do Distrito Federal, dispõe, em artigo 8.º, verbis:Art. 8º A Academia Nacional de Polícia manterá, permanentemente,cursos de formação profissional dos candidatos
ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal.
Consectariamente, o Decreto-lei n.º 2.179/84, ao dispor sobre a percepção de vencimento
pelos candidatos submetidos aos cursos de formação profissional de que trata o artigo 8º da
Lei n.º 4.878/65, que instituiu o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da
União e do Distrito Federal estabelece, no seu art. 1.º, litteris: Art. 1º Enquanto aluno do
curso de formação profissional a que alude o artigo 8º da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, realizado para o provimento de cargos integrantes do Grupo-Policia Federal, o
candidato perceberá 80% (oitenta por cento) do vencimento fixado para a primeira referência
da classe inicial da categoria funcional a que concorra. (REsp 1195611/DF, Primeira Turma,
Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 01/10/2010)
Destarte, fazem jus os participantes do Curso de Formação para ingresso na Carreira de
Policial Federal ao percentual de 80% (oitenta por cento) dos vencimentos iniciais do cargo,
nos termos do Decreto-Lei nº 2.179/84, que prevalece, por ser norma especial, sobre a previsão contida na Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
18855C031F391B8ED7370A36C5884C12 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
nº 9.624/98, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, compensando-se os valores já
recebidos a igual título, respeitada a prescrição quinquenal.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela parte recorrente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: ERONIDES FERREIRA DE BRITO
: DF00021674 - ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

ADVG/PROC.
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICABILIDADE DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES E
POSTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo
com julgamento do mérito, pronunciando a decadência do pedido de revisão de renda mensal inicial de beneficio previdenciário titularizado pelo recorrente.
A Turma Nacional de Uniformização, em sessão realizada em 08.02.2010, no julgamento do
PEDILEF nº 2006.70.50.007063-9, entendeu ser aplicável o art. 103 da Lei nº 8.213/1991 à
revisão de todos os benefícios previdenciários, sejam eles anteriores ou posteriores à Medida Provisória nº 1.523-9/1997.
Em 01.08.2007, 10 anos contados do "dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
primeira prestação" recebida após o início da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
operou-se a prescrição das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 26.06.1997, data da entrada em vigor da referida MP.
A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 103, dispõe que é de 10 (dez) anos todo e qualquer direito
ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a
contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo.
O citado dispositivo legal regula prazo de natureza prescricional, eis que atinente a ação de
natureza condenatória (obrigação de fazer). Os prazos decadenciais restringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva, não se aplicando,
portanto, ao presente caso.
Na hipótese dos autos, considerando-se a data de início do benefício que se pretende revisar e a data de ajuizamento da ação, há de ser reconhecida a prescrição, nos termos
acima expostos.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, que ora deferiu expressamente, prescrevendo
a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501188
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0046621-55.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. RETROATIVIDADE A 1º/01/2009 DEVIDA.
ART. 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR EFETUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de que os efeitos da primeira
avaliação de desempenho da parte autora relativa à Gratificação de Desempenho do Plano
Geral do Poder Executivo - GDPGPE retroagissem a 1º/01/2009.
A improcedência do pedido baseou-se no fato de que o Ministério da Agricultura, Pecuniária
e Abastecimento já efetuou o pagamento administrativo das verbas pleiteadas. O juízo de
primeiro grau condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé sob o fundamento de que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação/retroação
da pontuação apurada na 1ª avaliação, altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra
fato incontroverso.
Em seu recurso, a parte autora alegou, em suma, que a União efetuou o pagamento administrativo, mas deixou de aplicar os consectários legais para atualização dos valores, gerando evidentes prejuízos financeiros ao servidor.
Inicialmente, registre-se que, no caso concreto, a Administração cumpriu a determinação
contida no art. 7º-A, §6º da Lei nº 11.357/2006, na medida em que os efeitos financeiros da
primeira avaliação de desempenho relativa à GDPGPE retroagiram a 1º de janeiro de 2009.
Conforme bem asseverou a sentença recorrida, a ficha financeira do(s) autor(es) demonstra
que ele(s) vinha(m) recebendo, sob a rubrica "82701 - GDPGPE - Lei nº 11.718/2008", o
valor de R$ 993,22 equivalente a 80 pontos. No mês de novembro de 2009, manteve-se o
pagamento de 993,22, com um acréscimo de R$ 248,31, equivalente a 20 pontos. Além
disso, houve o pagamento de R$ 2.325,22 a título de retroação de efeitos financeiros da
GDPGPE a janeiro de 2009. Este fato é incontroverso, já que a parte autora reconhece que
houve o pagamento administrativo.
Quanto à alegação do recorrente de que não foi realizada a correção monetária das parcelas, o recurso também não tem como prosperar. Não há que se admitir que o valor pago
administrativamente tivesse que ser corrigido monetariamente, visto que não houve mora da administração. O adimplemento foi realizado no tempo e modo determinados na lei.
Ressalte-se que tais diferenças, para mais ou para menos, somente se tornaram devidas
após concluído o PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
6308341796AF5359B615A4BE9C97212D TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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primeiro ciclo de avaliações, conforme expressamente determinado no art. 7º-A, §6º da Lei
nº 11.357/2006. Assim, não há que se falar em decomposição do valor da moeda a ensejar
a incidência de correção monetária. Na realidade, trata-se de aferição fictícia de desempenho do servidor e do órgão, eis que não se sabe a pontuação da época, pois não houve
avaliação no período. Por determinação legal, foi aproveitada a avaliação para período pretérito. Como se a produtividade no período anterior tivesse sido a mesma que no período
avaliado. Verdadeira liberalidade do legislador, eis que diante de uma ficção. As diferenças
não eram devidas desde antes, a ensejar a incidência de correção monetária. A lei mandou
pagar a partir da avaliação para o período pretérito. Assim, era devida a partir daí.
Destaque-se que não houve mora em relação ao pagamento dos valores resultantes da retroação dos efeitos financeiros do 1º ciclo de avaliação, já que o lapso temporal entre janeiro e novembro de 2009 decorreu de disposição legal e foi o tempo necessário para efetivação das avaliações, processamento dos resultados e implementação em folha.
Desse modo, o pedido inicial deduz pretensão já adimplida. Registre-se o pedido do autor
na sua peça exordial:
Em face do exposto, pede e requer o autor:
(...)
b) Julgamento de total procedência dos pedidos para fins de:

:
:
:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
ANTONIO PORFIRIO DE SOUSA
MG00118436 - CARLOS BERKENBROCK
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - PATRICIA MARA FARIAS PEREIRA PAVAO NUNES

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por não ter a parte autora juntado prova de que formulou prévio requerimento administrativo para revisão de seu benefício previdenciário.
O entendimento desta Turma Recursal no sentido de que o prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação destinada à obtenção de
benefício previdenciário (Enunciado nº 21/TRDF) não desobriga a parte autora de, antes de
ingressar em Juízo, requerer administrativamente junto ao INSS a revisão/concessão do benefício previdenciário.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n° 2005630147043, relatora
Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22-1-2008) que versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou que aquela corte considera a
prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da ação previdenciária.
No caso concreto, a parte autora deixou de juntar aos autos documento comprovando que
requereu junto ao INSS a revisão de seu benefício previdenciário na forma postulada na
exordial, fato que implicou na extinção do processo sem resolução do mérito.
A ausência de requerimento na via administrativa afasta o interesse processual de postular
em juízo, o que conduz à extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099, de 1995.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso da parte autora, PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
4068AD5260C1CBA550666E6DC7590367 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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vencido o Juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0024637-15.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: LUCIANO JOSE DE VIVEIROS LIBORIO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501189

: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
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Saliente-se, ainda, que na época da edição da MP nº 2229-43/2001 ainda vigorava a divisão
das categorias em vários níveis sendo compatível a determinação provisória de aplicação dos
Decretos nº 84669/80 e 85.310/84, o que não mais ocorre após a reestruturação da carreira,
pela Lei n. 10.480/02 e notadamente pela Lei nº 10.909/04, que suprimiu os padrões relativos
à progressão horizontal, mantendo apenas as categorias funcionais 1, 2 e especial.
Portanto, a promoção/progressão está condicionada a regulamentos a serem expedidos pelo
Procurador-Geral Federal, não cabendo, em regra, ao Poder Judiciário intervir nessa questão, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Precedente (Turma Recursal Relatoria 2 - JEF/SJDF, Processo nº 0098112-48.2005.4.01.3400, Relator Juiz Náiber Pontes
de Almeida, data de julgamento: 02/09/2010).
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
532A1360E1CC7AEBFB135512AA17540A TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido.
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Brasília - DF,
12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0005263-76.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: JOSE ITAMAR DA SILVA
ADVG/PROC.
: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

b.1) Declarar o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros retroativos da
pontuação aferida no primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e institucional para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo- GDPGPE, desde 1º de janeiro de 2009 até a data em que a gratificação passou a ser paga com base nos resultados avaliados obtidos, ou até a aposentadoria do servidor, se anterior.
b.2) Condenar a ré ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores
efetivamente devidos a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo- GDPGPE-, conforme explicitado no item "b.1" do pedido, tudo
acrescido de correção monetária da data do efetivo pagamento e juros incidentes até a data
da expedição da requisição de pagamento.
Conforme se verifica da transcrição do pedido inicial, ressalte-se que a pretensão não se
limitou ao pedido para pagamento dos consectários legais. Essa alegação foi apresentada
apenas no recurso, fato que configura inovação da lide na esfera recursal.
Assim, está correta a sentença ao considerar presentes os requisitos ensejadores da litigância de má fé, já que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação com
a apuração da 1ª avaliação, retroagindo os seus efeitos, de fato, alterou a verdade dos fatos
e deduziu pretensão contra fato incontroverso.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
parte autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0040197-94.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:
:
:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
CAMILA GOMES PERES
DF00033033 - THIAGO MAYRINK LOPES
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA
2.229-43/2001. PROMOÇÃO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO PELA LEI
N.10.480/2002 E LEI N. 10.909/2004. COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pela parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na ação objetivando que a União seja compelida a efetuar suas promoções na
carreira de Procurador Federal, de 1ª Categoria para a Categoria Especial, em cumprimento
ao Decreto nº 84.669/80, posteriormente alterado pelo Decreto nº 89.310/84, combinados
com a MP n. 2.229-43/2001.
Com o advento da Lei nº 10.480, de 02 de julho de 2002, foi criada a Procuradoria-Geral
Federal, com autonomia administrativa e financeira, vinculada à Advocacia-Geral da União,
competindo-lhe disciplinar e efetivar as promoções e remoções dos Membros da Carreira de
Procurador Federal. Posteriormente, em 15 de julho de 2004, pela Lei n. 10.909/04, foi procedida profunda alteração na carreira, com a supressão dos vários níveis existentes em cada categoria (categorias 1ª - nível I a VII, 2ª - nível I a V e especial - nível I a III), inerentes
à progressão horizontal.
Ressalte-se que após a reestruturação da carreira pela citada lei nº 10480/2002 rompeu-se
com o sistema anterior estabelecido pela MP nº 2229-43/2001, que determinava a aplicação
das normas então vigente para fins de promoção/progressão na carreira, não havendo direito adquirido a regime jurídico.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501190
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A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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RECURSO Nº 0017349-79.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0016502-77.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

RECORRIDO(S)

ADVG/PROC.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por não ter a parte autora juntado prova de que formulou prévio requerimento administrativo para revisão de seu benefício previdenciário.
O entendimento desta Turma Recursal no sentido de que o prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação destinada à obtenção de
benefício previdenciário (Enunciado nº 21/TRDF) não desobriga a parte autora de, antes de
ingressar em Juízo, requerer administrativamente junto ao INSS a revisão/concessão do benefício previdenciário.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n° 2005630147043, relatora
Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22-1-2008) que versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou que aquela corte considera a
prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da ação previdenciária.
No caso concreto, a parte autora deixou de juntar aos autos documento comprovando que
requereu junto ao INSS a revisão de seu benefício previdenciário na forma postulada na
exordial, fato que implicou na extinção do processo sem resolução do mérito.
A ausência de requerimento na via administrativa afasta o interesse processual de postular
em juízo, o que conduz à extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099, de 1995.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso da parte autora, vencido o Juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília
- DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: AUGUSTO CEZAR GROSSI
: DF00026601 - FREDERICO SOARES
ARAUJO (ADVOGADO SUSPENSO) E OUTRO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

ADVG/PROC.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por não ter a parte autora juntado prova de que formulou prévio requerimento administrativo para revisão de seu benefício previdenciário.
O entendimento desta Turma Recursal no sentido de que o prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação destinada à obtenção de
benefício previdenciário (Enunciado nº 21/TRDF) não desobriga a parte autora de, antes de
ingressar em Juízo, requerer administrativamente junto ao INSS a revisão/concessão do benefício previdenciário.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n° 2005630147043, relatora
Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22-1-2008) que versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou que aquela corte considera a
prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da ação previdenciária.
No caso concreto, a parte autora deixou de juntar aos autos documento comprovando que
requereu junto ao INSS a revisão de seu benefício previdenciário na forma postulada na
exordial, fato que implicou na extinção do processo sem resolução do mérito.
A ausência de requerimento na via administrativa afasta o interesse processual de postular
em juízo, o que conduz à extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099, de 1995.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
E072A2DFDB4F54B011B4A0E5C67F7ACD TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2

RECURSO Nº 0017901-44.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso da parte autora, vencido o Juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília
- DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501191

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: ANTONIO DE LISBOA MELO
: DF00026601 - FREDERICO SOARES
ARAUJO (ADVOGADO SUSPENSO) E OUTRO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.
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: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: FRANCISCO RAMIRO DE MELLO
: DF00026601 - FREDERICO SOARES
ARAUJO (ADVOGADO SUSPENSO) E OUTRO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
o
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por não ter a parte autora juntado prova de que formulou prévio requerimento administrativo para revisão de seu benefício previdenciário.
O entendimento desta Turma Recursal no sentido de que o prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação destinada à obtenção de
benefício previdenciário (Enunciado nº 21/TRDF) não desobriga a parte autora de, antes de
ingressar em Juízo, requerer administrativamente junto ao INSS a revisão/concessão do benefício previdenciário.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n° 2005630147043, relatora
Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22-1-2008) que versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou que aquela corte considera a
prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da ação previdenciária.
No caso concreto, a parte autora deixou de juntar aos autos documento comprovando que
requereu junto ao INSS a revisão de seu benefício previdenciário na forma postulada na
exordial, fato que implicou na extinção do processo sem resolução do mérito.
A ausência de requerimento na via administrativa afasta o interesse processual de postular
em juízo, o que conduz à extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099, de 1995.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
B0A2E523F8DCA975F26409C6F8067B1A TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso da parte autora, vencido o Juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília
- DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0034560-31.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDIT, porque o trânsito em julgado da
referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do DNIT fora
implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
Inicialmente, analisando a documentação juntada pela parte recorrente no presente processo, verifica-se que a condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER, filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do
DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia".
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
EAD09E60D35B790F1187C6ACA4351E65 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDIT
seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde o
reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que
em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no
plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: NORMA EUCLIDIA DE SOUZA
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Consignou a sentença recorrida que a
parte autora já possui título executivo judicial, proveniente de ação coletiva, apto a satisfazer
a pretensão deduzida na presente ação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501192
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Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação
todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT,
previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do
quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada
um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda
estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia". PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
EF724ABDAB1F15DB0F61661C2D74B8B2 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDIT
seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde o
reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei,
ou seja, no valor de 50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que
em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no
plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF,
no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
EF724ABDAB1F15DB0F61661C2D74B8B2 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3

Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período constante
do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF,
no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
EAD09E60D35B790F1187C6ACA4351E65 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3
considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela parte autora. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0026515-38.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: VANUSA APARECIDA OLIVEIRA
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Consignou a sentença recorrida que a
parte autora já possui título executivo judicial, proveniente de ação coletiva, apto a satisfazer
a pretensão deduzida na presente ação.
Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDIT, porque o trânsito em julgado
da referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do DNIT fora
implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
Inicialmente, analisando a documentação juntada pela parte recorrente no presente processo, verifica-se que a condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER, filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501193
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Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei,
ou seja, no valor de 50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que
em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no
plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF,
no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
AD96563621CF550319B3B5CC8BB4CDBC TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela parte autora. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0012195-80.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: SUZANA MARIA VASCONCELOS LEAL

considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, con
tudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela parte autora. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0033624-06.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: ROSA HONORINA DE FATIMA MAFIOLETI
GARDELIN
ADVG/PROC.
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Consignou a sentença recorrida que a
parte autora já possui título executivo judicial, proveniente de ação coletiva, apto a satisfazer
a pretensão deduzida na presente ação.
Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDIT, porque o trânsito em julgado
da referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do DNIT fora
implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
Inicialmente, analisando a documentação juntada pela parte recorrente no presente processo, verifica-se que a condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER, filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do
DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia".
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
AD96563621CF550319B3B5CC8BB4CDBC TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDIT
seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde o
reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501194
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ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDAPEC. APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela União em face de sentença de procedência proferida em ação ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDAPEC paga aos servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo
em relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
Embora o pagamento da GDAPEC seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado, não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão
na avaliação institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido
amplo, ao regular funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido
estrito, seus resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida, portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus
resultados, a Gratificação PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
10EBF28AC0A67A0789348F6B6871D631 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma pontuação em que é paga aos servidores ativos.
Sentença reformada. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Acórdão lavrado
com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte ré. Turma
Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

: DF 20087 - KELLY DE SOUZA CORDEIRO
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA
2.229-43/2001. PROMOÇÃO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO PELA LEI
N.10.480/2002 E LEI N. 10.909/2004. COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pela parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na ação objetivando que a União seja compelida a efetuar suas promoções na
carreira de Procurador Federal, de 1ª Categoria para a Categoria Especial, em cumprimento
ao Decreto nº 84.669/80, posteriormente alterado pelo Decreto nº 89.310/84, combinados
com a MP n. 2.229-43/2001.
Com o advento da Lei nº 10.480, de 02 de julho de 2002, foi criada a Procuradoria-Geral
Federal, com autonomia administrativa e financeira, vinculada à Advocacia-Geral da União,
competindo-lhe disciplinar e efetivar as promoções e remoções dos Membros da Carreira de
Procurador Federal. Posteriormente, em 15 de julho de 2004, pela Lei n. 10.909/04, foi procedida profunda alteração na carreira, com a supressão dos vários níveis existentes em cada categoria (categorias 1ª - nível I a VII, 2ª - nível I a V e especial - nível I a III), inerentes
à progressão horizontal.
Ressalte-se que após a reestruturação da carreira pela citada lei nº 10480/2002 rompeu-se
com o sistema anterior estabelecido pela MP nº 2229-43/2001, que determinava a aplicação
das normas então vigente para fins de promoção/progressão na carreira, não havendo direito adquirido a regime jurídico.
Saliente-se, ainda, que na época da edição da MP nº 2229-43/2001 ainda vigorava a divisão
das categorias em vários níveis sendo compatível a determinação provisória de aplicação
dos Decretos nº 84669/80 e 85.310/84, o que não mais ocorre após à reestruturação da
carreira, pela Lei n. 10.480/02 e notadamente pela Lei nº 10.909/04, que suprimiu os padrões relativos à progressão horizontal, mantendo apenas as categorias funcionais 1, 2 e
especial.
Portanto, a promoção/progressão está condicionada a regulamentos a serem expedidos pelo
Procurador-Geral Federal, não cabendo, em regra, ao Poder Judiciário intervir nessa questão, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Precedente (Turma Recursal Relatoria 2 - JEF/SJDF, Processo nº 0098112-48.2005.4.01.3400, Relator Juiz Náiber Pontes
de Almeida, data de julgamento: 02/09/2010).
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido.
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
F1EAC2918CF8DBE20A4B8A39543CF469 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Brasília - DF,
12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0058866-98.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

RECURSO Nº 0033314-97.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
: JAFIA DA PAZ BRASILEIRO
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501195

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: MARIA DE FATIMA BUTTENBENDER
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPGPE. APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
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Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o feito sem re solução
de mérito, por ausência de interesse de agir. Consignou a sentença recorrida que a parte
autora já possui título executivo judicial, proveniente de ação coletiva, apto a satisfazer a
pretensão deduzida na presente ação.
Postula a parte autora a condenação da União no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças desde o seu reenquadramento no plano especial de cargos do DNIT até a publicação do resultado da avaliação individual em 29.10.2010 (conforme portaria referente ao
primeiro ciclo de avaliação publicada no Boletim nº 043/2010).
Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDAPEC, porque o trânsito em
julgado da referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do
DNIT fora implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
Inicialmente, pelo exame da documentação juntada pela parte, é possível constatar que a
condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta
ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
93164624F2DEECD0BCA08697EC444125 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro
específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um
deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia".
Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT
desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em
valor correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que
alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas
no artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é
efetuado na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação
Coletiva só garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da
lei, ou seja, no valor de 50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores
ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.

Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em ação
ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE paga aos
servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo
em relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
Embora o pagamento da GDPGPE seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado, não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão
na avaliação institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido
amplo, ao regular funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido
estrito, seus resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida, portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus
resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se
refere à parcela institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma pontuação em que é paga aos servidores ativos.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
FF827783FC16C1BE43C6AEB69D506494 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0068681-85.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: TEODOMIRO DE LIMA
ADVG/PROC.
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL
NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80
PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ
O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS
SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501196

1196

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGE
e GDPGTAS.
Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período
constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGE e
GDPGTAS.
Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
93164624F2DEECD0BCA08697EC444125 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual de 0,5% ao
mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº 11.960/09, foi
objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste
art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como
a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela parte autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0066831-93.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

Postula a parte autora a condenação da União no pagamento da GDAPEC ou suas di ferenças
desde o seu reenquadramento no plano especial de cargos do DNIT até a publicação do
resultado da avaliação individual em 29.10.2010 (conforme portaria referente ao primeiro ciclo
de avaliação publicada no Boletim nº 043/2010).
Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDAPEC, porque o trânsito em
julgado da referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do
DNIT fora implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
Inicialmente, pelo exame da documentação juntada pela parte, é possível constatar que a
condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta
ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro
específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um
deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia".
Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT
desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em
valor correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que
alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas
no artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é
efetuado na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação
Coletiva só garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da
lei, ou seja, no valor de 50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores
ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que
em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no
plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: JOSE JOARES CASTILHOS DOS REIS
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL
NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80
PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ
O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS
SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Consignou a sentença recorrida que a
parte autora já possui título executivo judicial, proveniente de ação coletiva, apto a satisfazer
a pretensão deduzida na presente ação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501197
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Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGE e
GDPGTAS.
Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período
constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGE e
GDPGTAS.
Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
422A5AD07D5EEBBBEA69C243E47B4767 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual de 0,5% ao
mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº 11.960/09, foi
objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste
art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como
a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela parte autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0056659-92.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:
:
:
:

Inicialmente, pelo exame da documentação juntada pela parte, é possível constatar que a
condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta
ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do
DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL
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enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade
quando da extinção da mencionada autarquia".
Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT
desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em
valor correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que
alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas
no artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é
efetuado na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação
Coletiva só garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da
lei, ou seja, no valor de 50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que
em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no
plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período
constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
NEUZA CORREA BARBOZA
DF00039930 - EVANDRO JOSE LAGO
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL
NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80
PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ
O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS
SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que improcedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da União no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças desde o seu reenquadramento no plano especial de cargos do DNIT até a publicação do resultado da avaliação individual em 29.10.2010 (conforme portaria referente ao
primeiro ciclo de avaliação publicada no Boletim nº 043/2010).
Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDAPEC, porque o trânsito em
julgado da referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do
DNIT fora implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501198
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Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora
são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do CPC
c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual de
0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
F8C6C7BDA992E37ADD3CA4D4DB41DF05 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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453.740-1/RJ.
A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste
art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como
a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0054659-22.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: JOSE RIBAMAR MELO FILHO
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501199
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índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
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A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 103, dispõe que é de 10 (dez) anos todo e qualquer direito ou
ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do
dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso,
do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
O citado dispositivo legal regula prazo de natureza prescricional, eis que atinente a ação de
natureza condenatória (obrigação de fazer). Os prazos decadenciais restringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva, não se aplicando,
portanto, ao presente caso.
Na hipótese dos autos, considerando-se a data de início do benefício que se pretende revisar e a data de ajuizamento da ação, há de ser reconhecida a prescrição, nos termos
acima expostos.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, que ora deferiu expressamente, prescrevendo
a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a Lei
Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do maior
índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das
disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0035843-89.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento o recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0051500-08.2012.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

ADVG/PROC.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por não ter a parte autora juntado prova de que formulou prévio requerimento administrativo para revisão de seu benefício previdenciário.
O entendimento desta Turma Recursal no sentido de que o prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação destinada à obtenção de
benefício previdenciário (Enunciado nº 21/TRDF) não desobriga a parte autora de, antes de
ingressar em Juízo, requerer administrativamente junto ao INSS a revisão/concessão do benefício previdenciário.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n° 2005630147043, relatora
Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22-1-2008) que versava sobre a referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou que aquela corte considera a
prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da ação previdenciária.
No caso concreto, a parte autora deixou de juntar aos autos documento comprovando que
requereu junto ao INSS a revisão de seu benefício previdenciário na forma postulada na
exordial, fato que implicou na extinção do processo sem resolução do mérito.

:
:
:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
MG00118436 - CARLOS BERKENBROCK
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

ADVG/PROC.
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICABILIDADE DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES E
POSTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo
com julgamento do mérito, pronunciando a decadência do pedido de revisão de renda mensal inicial de beneficio previdenciário titularizado pelo recorrente.
A Turma Nacional de Uniformização, em sessão realizada em 08.02.2010, no julgamento do
PEDILEF nº 2006.70.50.007063-9, entendeu ser aplicável o art. 103 da Lei nº 8.213/1991 à
revisão de todos os benefícios previdenciários, sejam eles anteriores ou posteriores à Medida Provisória nº 1.523-9/1997.
Em 01.08.2007, 10 anos contados do "dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
primeira prestação" recebida após o início da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
operou-se a prescrição das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 26.06.1997, data da entrada em vigor da referida MP.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501200

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: MARIA DE FATIMA CRISPIM
: DF00004604 - DJALMA NOGUEIRA DOS
SANTOS FILHO E OUTRO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

1200

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
A ausência de requerimento na via administrativa afasta o interesse processual de postular em
juízo, o que conduz à extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo
267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099, de 1995.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
470DD94CBDE159D9F2D6CE9CBBE3993E TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso da parte autora, vencido o Juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília
- DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0052136-37.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
RECORRENTE(S)
: JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVG/PROC.
: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2A4F71A28BF373BC1CE65C5B33E741D3 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501201

RECURSO Nº 0041494-05.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
RECORRIDO
ADVG/PROC.
RECORRENTE
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
: LOUISE LETTIERI VILELLA
: DF00036869 - MARCOS GUSTAVO DE SA
E DRUMOND

EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA
2.229-43/2001. PROMOÇÃO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO PELA LEI
N.10.480/2002 E LEI N. 10.909/2004. COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso interposto pela parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na ação objetivando que a União seja compelida a efetuar suas promoções na
carreira de Procurador Federal, de 1ª Categoria para a Categoria Especial, em cumprimento
ao Decreto nº 84.669/80, posteriormente alterado pelo Decreto nº 89.310/84, combinados
com a MP n. 2.229-43/2001.
Com o advento da Lei nº 10.480, de 02 de julho de 2002, foi criada a Procuradoria-Geral
Federal, com autonomia administrativa e financeira, vinculada à Advocacia-Geral da União,
competindo-lhe disciplinar e efetivar as promoções e remoções dos Membros da Carreira de
Procurador Federal. Posteriormente, em 15 de julho de 2004, pela Lei n. 10.909/04, foi procedida profunda alteração na carreira, com a supressão dos vários níveis existentes em cada categoria (categorias 1ª - nível I a VII, 2ª - nível I a V e especial - nível I a III), inerentes
à progressão horizontal.
Ressalte-se que após a reestruturação da carreira pela citada lei nº 10480/2002 rompeu-se
com o sistema anterior estabelecido pela MP nº 2229-43/2001, que determinava a aplicação
das normas então vigente para fins de promoção/progressão na carreira, não havendo direito adquirido a regime jurídico.
Saliente-se, ainda, que na época da edição da MP nº 2229-43/2001 ainda vigorava a divisão
das categorias em vários níveis sendo compatível a determinação provisória de aplicação
dos Decretos nº 84669/80 e 85.310/84, o que não mais ocorre após à reestruturação da
carreira, pela Lei n. 10.480/02 e notadamente pela Lei nº 10.909/04, que suprimiu os padrões relativos à progressão horizontal, mantendo apenas as categorias funcionais 1, 2 e
especial.
Portanto, a promoção/progressão está condicionada a regulamentos a serem expedidos pelo
Procurador-Geral Federal, não cabendo, em regra, ao Poder Judiciário intervir nessa questão, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Precedente (Turma Recursal Relatoria 2 - JEF/SJDF, Processo nº 0098112-48.2005.4.01.3400, Relator Juiz Náiber Pontes
de Almeida, data de julgamento: 02/09/2010).
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido.
Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3486D3A8F3DA247F23374B7323B7F90B TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Brasília - DF,
12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
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RECURSO Nº 0066868-23.2013.4.01.3400
/DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
5D1FC8608D70A0B12B7BBEA8F47192D1 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0067031-03.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: ADEMAR MADEIRA MENDES
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: CARLOS ALBERTO SOARES REIS
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
9449B39F875C5CB067B8F6AD00842972 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0066862-16.2013.4.01.3400
/DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: JOSE AFONSO DE OLIVEIRA
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501202
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Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
0F8E6169663FC575D92112B85D8E2672 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0071917-45.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: FRANCISCO LIMA GOMES
ADVG/PROC.
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501203

Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
5741EA04B992F4BA30B6A79DDDFCAF5D TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0058542-74.2013.4.01.3400
/DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: ANTONIA MAGALHAES DO NASCIMENTO
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
7FFE3E08705C1DAEF66470051DDFF55D TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
7FFE3E08705C1DAEF66470051DDFF55D TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado
entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das
autarquias e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição
maior para os servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, senEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501204

do certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0046062-64.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S)
: ADALNEI APARECIDO MICHALSKI
ADVG/PROC.
: DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO.
REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO DE 80% DOS VENCIMENTOS DA CLASSE INICIAL DA
CARREIRA. ART. 1º DECRETO-LEI Nº. 2.179/84. LEI N. 4.878/65. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia
Federal durante o período do curso de formação.
Afastada a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento
e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode
ser infirmada partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
Afastada a alegação de incompetência absoluta do JEF. De fato, nos termos do art. 3º, § 1º,
III, da Lei nº 10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as
causas que visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de
natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo, no caso, a parte autora não requer
a anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas apenas pleiteia a declaração de seu
direito ao pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia Federal durante o
período do curso de formação. Além disso, de acordo com o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, as causas de menor complexidade são da competência dos Juizados Especiais Federais, razão pela qual se deve dar interpretação ao art. 3°, §1°, III, da Lei n°
10.259/2001 que o harmonize com o referido dispositivo constitucional.
Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, assevere-se que lei geral não revoga
norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº
20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe
12/03/2012). Arguição de prescrição anual e bienal rejeitada.
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No mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou em relação ao tema
nos seguintes termos: O Princípio da Especialidade conjura a aplicação do artigo 14, da Lei n.º
9.624, de 2 de abril de 1998, regra geral que disciplina, na Administração Pública Federal, a
percepção de auxílio financeiro de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração da classe inicial
do cargo a que estiver concorrendo os candidatos durante o programa de formação, PODER
JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
679DC700765DC72AEC9D46FD05E5E182 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
prevalecendo, in casu, a regra encartada no artigo 1º do Decreto-lei n.º 2.179, de 4 de
dezembro de 1984, que fixa o percentual de 80% (oitenta por cento). A Lei n.º 4.878, de 3
de dezembro de 1965, que trata sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais
civis da União e do Distrito Federal, dispõe, em artigo 8.º, verbis:Art. 8º A Academia Nacional de Polícia manterá, permanentemente,cursos de formação profissional dos candidatos
ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal.
Consectariamente, o Decreto-lei n.º 2.179/84, ao dispor sobre a percepção de vencimento
pelos candidatos submetidos aos cursos de formação profissional de que trata o artigo 8º da
Lei n.º 4.878/65, que instituiu o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da
União e do Distrito Federal estabelece, no seu art. 1.º, litteris: Art. 1º Enquanto aluno do
curso de formação profissional a que alude o artigo 8º da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, realizado para o provimento de cargos integrantes do Grupo-Policia Federal, o
candidato perceberá 80% (oitenta por cento) do vencimento fixado para a primeira referência
da classe inicial da categoria funcional a que concorra. (REsp 1195611/DF, Primeira Turma,
Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 01/10/2010)
Destarte, fazem jus os participantes do Curso de Formação para ingresso na Carreira de
Policial Federal ao percentual de 80% (oitenta por cento) dos vencimentos iniciais do cargo,
nos termos do Decreto-Lei nº 2.179/84, que prevalece, por ser norma especial, sobre a previsão contida na Lei nº 9.624/98, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, compensando-se os valores já recebidos a igual título, respeitada a prescrição quinquenal.
Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste
art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
Quanto ao pedido de manifestação sobre os dispositivos constitucionais e/ou legais supostamente violados, registre-se que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua
decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos
os seus argumentos." Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min.
VICENTE LEAL, DJ de 14/08/2000.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela parte recorrente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré. Turma
Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF,12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
679DC700765DC72AEC9D46FD05E5E182 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0036075-04.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: VILSON DOS SANTOS PADILHA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501205

ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL
NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80
PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ
O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS
SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que improcedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da União no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças desde o seu reenquadramento no plano especial de cargos do DNIT até a publicação do resultado da avaliação individual em 29.10.2010 (conforme portaria referente ao
primeiro ciclo de avaliação publicada no Boletim nº 043/2010).
Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDAPEC, porque o trânsito em
julgado da referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do
DNIT fora implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
Inicialmente, pelo exame da documentação juntada pela parte, é possível constatar que a
condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta
ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do
DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL
36DD9C914D37E9A7BEA8A688E9AFE0CE TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade
quando da extinção da mencionada autarquia".
Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT
desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em
valor correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que
alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas
no artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é
efetuado na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação
Coletiva só garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da
lei, ou seja, no valor de 50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
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Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08, bem como
condenou a parte autora por litigância de má fé, calculada à razão de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Não se verifica, contudo, hipótese de litigância de má-fé. Não houve alteração da verdade dos fatos, mas apenas dedução de tese jurídica equivocada. Não configura a
litigância de má-fé a simples juntada de julgados sobre gratificação diversa para defesa de tese jurídica, que não se presta a induzir o julgador a erro, eis que é bastante a simples leitura da inicial para verificar a diversidade de situação. Assim, tal
atitude não se subsume às hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso provido
neste ponto. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
82D3CB05AAE196EB6FDE5B8B4B66A8BC TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Sentença parcialmente reformada para afastar a litigância de má-fé e aplicação da multa.
Recurso parcialmente provido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, incabível a incidência de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial
Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0070760-37.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: ANTONIO DA SILVA FREIRES NETO
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA
DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. PREVISÕES LEGAIS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08, bem como
condenou a parte autora por litigância de má fé, calculada à razão de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa.

No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, con
solidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que
em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no
plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período
constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF,
no Recurso Extraordinário nº PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
36DD9C914D37E9A7BEA8A688E9AFE0CE TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3
453.740-1/RJ.
A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste
art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como
a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0052270-64.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: PAULO CESAR AIRES TEIXEIRA
ADVG/PROC.
: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA
DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. PREVISÕES LEGAIS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501206
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O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Não se verifica, contudo, hipótese de litigância de má-fé. Não houve alteração da verdade dos fatos, mas apenas dedução de tese jurídica equivocada. Não configura a
litigância de má-fé a simples juntada de julgados sobre gratificação diversa para defesa de tese jurídica, que não se presta a induzir o julgador a erro, eis que é bastante a simples leitura da inicial para verificar a diversidade de situação. Assim, tal
atitude não se subsume às hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso provido
neste ponto. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
0A6EA1AB0843BB27878EC816923385D4 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Sentença parcialmente reformada para afastar a litigância de má-fé e aplicação da multa.
Recurso parcialmente provido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, incabível a incidência de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial
Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0070720-55.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: NATALINO FERREIRA BARBOSA
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA
DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. PREVISÕES LEGAIS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08, bem como
condenou a parte autora por litigância de má fé, calculada à razão de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501207

Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Não se verifica, contudo, hipótese de litigância de má-fé. Não houve alteração da verdade dos fatos, mas apenas dedução de tese jurídica equivocada. Não configura a
litigância de má-fé a simples juntada de julgados sobre gratificação diversa para defesa de tese jurídica, que não se presta a induzir o julgador a erro, eis que é bastante a simples leitura da inicial para verificar a diversidade de situação. Assim, tal
atitude não se subsume às hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso provido
neste ponto. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
F27D8496C8C67842D562C3CD733E30E6 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Sentença parcialmente reformada para afastar a litigância de má-fé e aplicação da multa.
Recurso parcialmente provido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, incabível a incidência de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial
Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0067010-27.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
/DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
: JOSE RODRIGUES FILHO
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA
DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. PREVISÕES LEGAIS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08, bem como
condenou a parte autora por litigância de má fé, calculada à razão de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
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Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir
à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos da
fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Não se verifica, contudo, hipótese de litigância de má-fé. Não houve alteração da verdade dos fatos, mas apenas dedução de tese jurídica equivocada. Não configura a
litigância de má-fé a simples juntada de julgados sobre gratificação diversa para defesa de tese jurídica, que não se presta a induzir o julgador a erro, eis que é bastante a simples leitura da inicial para verificar a diversidade de situação. Assim, tal
atitude não se subsume às hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso provido
neste ponto. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2072FE84477A71A5D06AED76DFDA4E77 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Sentença parcialmente reformada para afastar a litigância de má-fé e aplicação da multa.
Recurso parcialmente provido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, incabível a incidência de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial
Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0066940-10.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: JOSE DE RIBAMAR SILVA ARAUJO
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA
DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. PREVISÕES LEGAIS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08, bem como
condenou a parte autora por litigância de má fé, calculada à razão de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501208

Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do prin
cípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à data
de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação legal
própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei sobre
os efeitos financeiros da GDPST.
Não se verifica, contudo, hipótese de litigância de má-fé. Não houve alteração da verdade dos fatos, mas apenas dedução de tese jurídica equivocada. Não configura a
litigância de má-fé a simples juntada de julgados sobre gratificação diversa para defesa de tese jurídica, que não se presta a induzir o julgador a erro, eis que é bastante a simples leitura da inicial para verificar a diversidade de situação. Assim, tal
atitude não se subsume às hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso provido
neste ponto. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
D0C71A0F052B3CD7D6A92E06AF2E63AF TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Sentença parcialmente reformada para afastar a litigância de má-fé e aplicação da multa.
Recurso parcialmente provido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, incabível a incidência de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial
Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0072802-59.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: ARINALDO MACHADO DOS SANTOS
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA
DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. PREVISÕES LEGAIS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08, bem como
condenou a parte autora por litigância de má fé, calculada à razão de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
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Com efeito, a Polícia Rodoviária Federal desde a sua criação até o advento da Constituição
Federal de 1988 era vinculada ao extinto DNER, de forma que a sua Academia não in tegrava
o Departamento Federal de Segurança Pública a que se refere o dispositivo legal citado.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
0D87CA19A7DCFE87AE805E8D778FE092 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Desse modo, à míngua de legislação específica dispondo de modo diverso, deve prevalecer
em relação ao curso de formação de ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal as
normas gerais estabelecidas pela Lei nº 9.624/98.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte ré. Turma
Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0009238-72.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: REGINA FERNANDES DA SILVA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO NA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a decadência do
direito de renúncia de benefício previdenciário, objetivando a posterior concessão de benefício mais vantajoso, extinguindo o processo com resolução de mérito.
De início, afasta-se a decadência pronunciada, conforme precedente do Superior Tribunal de
Justiça, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC - recursos repetitivos: REsp
1348301/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
27/11/2013, DJe 24/03/2014.
Quanto ao mérito, adota-se aqui o posicionamento explanado no julgamento do Recurso
Inominado nº 0054271-90.2011.4.01.3400, julgado em 14/11/2012 e publicado no E-DJF1 de
29/11/2012, de relatoria do eminente Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, calcado em
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, ressalvado o entendimento pessoal desta relatora pela inexistência do direito à desaposentação.
Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização já firmou o entendimento de que é possível
a renúncia à aposentadoria, bem como o cômputo do período laborado após a sua implementação para a concessão de novo benefício, desde que haja a devolução dos proventos já recebidos. Precedentes: PU 2007.83.00.50.5010-3, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 29.09.2009 e PU 2007.72.55.00.0054-0, Rel. Juiz Federal Sebastião
Ogê Muniz, DJ 15.09.2009; TNU, PU 2006.72.55.006406-8, Rel. Juíza Federal Rosana Noya
Alves Weibel Kaufmann, j. 02.12.2010. (TNU, PEDILEF 200782005021332, Relator JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DOU 23/09/2011).
Assevere-se ainda jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também citada
pelo ilustre relator, que aduz: o art. 181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado pelo Decreto
n.º 3.265/99, que previu a irrenunciabilidade e a irreversibilidade das aposentadorias por idade, tempo de contribuição/serviço e especial, como norma regulamentadora que é, acabou
por extrapolar os limites a que está sujeita, porquanto somente a lei pode criar, modificar ou
restringir direitos (inciso II do art. 5º da CRFB). (TRF 4ª Região, AC
00033322720094047205, Relator Desembargador Federal CELSO KIPPER, Sexta Turma,
D.E. 04/06/2010).
Ressalte-se, no entanto, a necessidade de devolução dos proventos já percebidos, sob pena
de bis in idem, eis que o tempo de contribuição não pode ser contado duplamente, para
efeito de subsidiar duas aposentadorias. Ademais, deve ser considerado o necessário equilíbrio financeiro e PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Não se verifica, contudo, hipótese de litigância de má-fé. Não houve alteração da verdade dos fatos, mas apenas dedução de tese jurídica equivocada. Não configura a
litigância de má-fé a simples juntada de julgados sobre gratificação diversa para defesa de tese jurídica, que não se presta a induzir o julgador a erro, eis que é bastante a simples leitura da inicial para verificar a diversidade de situação. Assim, tal
atitude não se subsume às hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso provido
neste ponto. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
BAE29FD0F048227E434813E6D3347CCA TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Sentença parcialmente reformada para afastar a litigância de má-fé e aplicação da multa.
Recurso parcialmente provido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, incabível a incidência de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial
Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0066028-13.2013.4.01.3400
/DF
RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
: ADRIANO AUGUSTO CANUTO
: BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO
DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CURSO DE
FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO DE 80% DOS VENCIMENTOS DA CLASSE
INICIAL DA CARREIRA. ART. 1º DECRETO-LEI Nº 2.179/84. LEI Nº 4.878/65. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte RÉ contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia
Rodoviária Federal durante o período do curso de formação.
Inicialmente, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se
em relação à igual pleito dos Policiais Federais, aplicando o princípio da especialidade, no
sentido de que a norma contida na conjugação do art. 8º da Lei nº 4.878/65 com o art. 1º
do Decreto-Lei nº 2.179/84, por ser especial, deve prevalecer sobre a regra estabelecida
pela Lei nº 9.624/98.
Desse modo, reconheceu aquela egrégia Corte o direito dos alunos do curso de formação
da carreira de Policial Federal ao percentual de 80% (oitenta por cento) dos vencimentos
iniciais do cargo.
Todavia, tal entendimento é inaplicável aos alunos integrantes do Curso de Formação para
ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal.
Dispõe o art. 8º da Lei nº 4.878/65 que "a Academia Nacional de Polícia manterá, permanentemente, cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal."
Por seu turno, dispunha o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.179/84, revogado pela MP nº
632/2013, que "enquanto aluno do curso de formação profissional a que alude o artigo 8º da
Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, realizado para o provimento de cargos integrantes
do Grupo-Policia Federal, o candidato perceberá 80% (oitenta por cento) do vencimento fixado para a primeira referência da classe inicial da categoria funcional a que concorra."(grifo
nosso)
Saliente-se, de plano, que a regra prevista no art. 1º do Decreto-Lei cingia-se aos integrantes da carreira da Polícia Federal.
Expurgando qualquer dúvida, o art. 8º da Lei nº 4.878/65 refere-se expressamente aos cursos de formação da Academia Nacional de Polícia. Registre-se que os cursos de formação
dos Policiais Rodoviários Federais nunca foram realizados pela ANP.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501209
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atuarial do sistema previdenciário, mormente quando é de conhecimento público a inexistência de requisitos etários para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a
permitir a percepção do citado benefício quando ainda ausente risco social a ser coberto.
Registre-se, por fim, que a matéria ainda não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal,
todavia está pendente julgamento de recurso sobre o tema (RE nº 661256/DF), em regime
de repercussão geral, sendo prematura eventual alteração de posicionamento, em razão de
uniformização de jurisprudência com o STJ.
Quanto ao pedido de manifestação sobre os temas jurídicos, registre-se que o juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivos
suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados por ela,
tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ: EDRESP
231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 14/08/2000.
Recurso parcialmente provido para assegurar à parte recorrente a renúncia à aposentadoria
e o cômputo do período laborado após a sua implementação, para a concessão de novo
benefício, caso preenchidos os requisitos necessários à dita concessão, condicionada à
devolução dos proventos já recebidos.
Sentença reformada. Acórdão proferido de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar parcial provimento ao recurso interposto pela
parte autora,vencido o juiz Rui Costa Gonçalves, no que se refere a necessidade de devolução dos valores percebidos do beneficio.
. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0025178-77.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: FRANCISCO JOAO DE SOUSA
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA
DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. PREVISÕES LEGAIS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08, bem como
condenou a parte autora por litigância de má fé, calculada à razão de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501210

Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Não se verifica, contudo, hipótese de litigância de má-fé. Não houve alteração da verdade dos fatos, mas apenas dedução de tese jurídica equivocada. Não configura a
litigância de má-fé a simples juntada de julgados sobre gratificação diversa para defesa de tese jurídica, que não se presta a induzir o julgador a erro, eis que é bastante a simples leitura da inicial para verificar a diversidade de situação. Assim, tal
atitude não se subsume às hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso provido
neste ponto. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
39E6FBA18F9870AFA1F3B35633ECC556 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Sentença parcialmente reformada para afastar a litigância de má-fé e aplicação da multa.
Recurso parcialmente provido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, incabível a incidência de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial
Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0069689-97.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF
BRITO
RELATORA
RECORRENTE(S)
: CARLOS MACHADO AMORETTI
ADVG/PROC.
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL
NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80
PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ
O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS
SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que improcedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da União no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças desde o seu reenquadramento no plano especial de cargos do DNIT até a publicação do resultado da avaliação individual em 29.10.2010 (conforme portaria referente ao
primeiro ciclo de avaliação publicada no Boletim nº 043/2010).
Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDAPEC, porque o trânsito em
julgado da referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do
DNIT fora implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
Inicialmente, pelo exame da documentação juntada pela parte, é possível constatar que a
condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta
ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
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Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação
todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT,
previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do
quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada
um deles, em relação ao PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3EA9FCE05CD788C3BFB124A5940F6398 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade
quando da extinção da mencionada autarquia".

A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste
art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como
a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC
seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde o
reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em
valor correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que
alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas
no artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é
efetuado na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação
Coletiva só garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da
lei, ou seja, no valor de 50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que
em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no
plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período
constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora
são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF,
no Recurso Extraordinário nº PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3EA9FCE05CD788C3BFB124A5940F6398 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3
453.740-1/RJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501211

RECURSO Nº 0053465-84.2013.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
: RODOLPHO ESTADLER
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
Inicialmente, registre-se que apesar de já ter proferido voto no sentido da ausência de interesse processual da parte autora nesta ação, já que a condenação da União na ação
coletiva abarcaria o pagamento da GDAPEC na forma aqui pleiteada, analisando melhor a
documentação juntada pela parte recorrente no presente processo, convenci-me de que a
condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta
ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do
DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia".
Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT
desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
290337FC02D9809C57745963458A42B5 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. EQUIPARAÇÃO AOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.880/CE. RECONHECIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos formulados na inicial para condená-la no pagamento da GDPST, no percentual de
80% do seu valor máximo, a partir de 1º de março de 2008 até o advento do primeiro ciclo
de avaliação dos servidores da ativa.
Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei
nº 11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios uma vez que a parte autora não possui advogado constituído.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela parte ré. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER
JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
C2F4B05F6AB58483F2B26A3B0AB2191B TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0049340-73.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: NORIVAL TEIXEIRA PINTO
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDAFAZ. APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDAFAZ paga
aos servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento
dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo
em relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.

2 -primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição quinquenal.
Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em
valor correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que
alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas
no artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é
efetuado na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação
Coletiva só garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da
lei, ou seja, no valor de 50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que
em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no
plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, respeitada a prescrição
quinquenal - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
parte ré. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
290337FC02D9809C57745963458A42B5 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0003890:
73.2014.4.01.3400 /DF RELATORA
RECORRENTE(S)
:
ADVG/PROC.
:
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO
NEIVA BRITO
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA
DOS SANTOS
JOSE COUTINHO DE ALMEIDA

:
:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501212
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A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida, portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus
resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se
refere à parcela institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma pontuação em que é paga aos servidores ativos.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
511868C08EF22F8A03E297A1C36380BB TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0022327-65.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: MARLENE BEZERRA DO AMARAL
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
5EC274BD92C839C55DCF5A99C4FBB147 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ

Embora o pagamento da GDAFAZ seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado, não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão
na avaliação institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido
amplo, ao regular funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido
estrito, seus resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida, portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus
resultados, a Gratificação pleiteada assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se
refere à parcela institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma pontuação em que é paga PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
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aos servidores ativos.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0004064-82.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: JOANA FRANCISCA EVANGELISTA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPGPE. APOSENTADOS E
PENSIONISTAS. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDPGPE paga
aos servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento
dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a Gratificação objeto deste processo deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que
até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores
ativos e a maneira como era paga aos inativos e pensionistas.
No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo
em relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
Embora o pagamento da GDPGPE seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado, não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão
na avaliação institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido
amplo, ao regular funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido
estrito, seus resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501213
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2 -- índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a Lei
Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do maior
índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das
disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0075368-78.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRIDO(S)
: VICENTE FELIPE
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES. CONCESSÃO
DE NOVA APOSENTADORIA. MESMO REGIME. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO NA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que acolheu o pedido da parte recorrida para assegurar a renúncia à aposentadoria e o cômputo do período laborado após a
sua implementação, para a concessão de novo benefício, desde que haja a devolução dos
proventos já recebidos.
Adota-se aqui o posicionamento explanado no julgamento do Recurso Inominado nº
0054271-90.2011.4.01.3400, julgado em 14/11/2012 e publicado no E-DJF1 de 29/11/2012,
de relatoria do eminente Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, calcado em jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, ressalvado o entendimento pessoal desta relatora pela inexistência do direito à desaposentação.
Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização já firmou o entendimento de que é possível
a renúncia à aposentadoria, bem como o cômputo do período laborado após a sua implementação para a concessão de novo benefício, desde que haja a devolução dos proventos já recebidos. Precedentes: PU 2007.83.00.50.5010-3, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 29.09.2009 e PU 2007.72.55.00.0054-0, Rel. Juiz Federal Sebastião
Ogê Muniz, DJ 15.09.2009; TNU, PU 2006.72.55.006406-8, Rel. Juíza Federal Rosana Noya
Alves Weibel Kaufmann, j. 02.12.2010. (TNU, PEDILEF 200782005021332, Relator JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DOU 23/09/2011).

centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501214
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Assevere-se ainda jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também citada
pelo ilustre relator, que aduz: o art. 181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado pelo Decreto
n.º 3.265/99, que previu a irrenunciabilidade e a irreversibilidade das aposentadorias por idade, tempo de contribuição/serviço e especial, como norma regulamentadora que é, acabou
por extrapolar os limites a que está sujeita, porquanto somente a lei pode criar, modificar ou
restringir direitos (inciso II do art. 5º da CRFB). (TRF 4ª Região, AC
00033322720094047205, Relator Desembargador Federal CELSO KIPPER, Sexta Turma,
D.E. 04/06/2010).
Ressalte-se, no entanto, a necessidade de devolução dos proventos já percebidos, sob pena
de bis in idem, eis que o tempo de contribuição não pode ser contado duplamente, para
efeito de subsidiar duas aposentadorias. Ademais, deve ser considerado o necessário equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, mormente quando é de conhecimento
público a inexistência de requisitos etários para concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, a permitir a percepção do citado benefício quando ainda ausente risco social a
ser coberto.
Quanto ao pedido de manifestação sobre os temas jurídicos, registre-se que o juiz não está
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1A4056F0626EAD2623EB98BD1301B72A TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivos
suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados por ela,
tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ: EDRESP
231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 14/08/2000.
Registre-se, por fim, que a matéria ainda não foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal,
todavia está pendente julgamento de recurso sobre o tema, em regime de repercussão geral
(RE nº 661256/DF), sendo prematura eventual alteração de posicionamento, em razão de
uniformização de jurisprudência com o STJ.
Recurso improvido. Acórdão proferido de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.
O INSS, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo
INSS. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0007148-96.2011.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

[1] STJ REsp 1.089.720-RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
06.03.2013.
Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de
IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplica-se a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, o que não se afigura plausível, pois
a norma não ostenta vício de inconstitucionalidade patente. Precedente da 2ª Turma Recursal do Distrito Federal, Processo nº 0053561-46.2006.4.01.3400, Relator Juiz Federal
MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL, Julgamento: 23/04/2014.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Os autores, recorrentes vencidos, pagarão honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
536B51DC5CF92D43B0737156D3B1A914 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelos
autores. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0069133-95.2013.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO - 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: NILO FERNANDO DE ALMEIDA SANTOS
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pelos autores objetivando a reforma da sentença que julgou
improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de obter a restituição dos
valores retidos a título de imposto de renda incidente sobre os juros de mora decorrentes de
diferenças salariais recebidas em virtude de decisão judicial.
No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença está em consonância com as normas de regência da matéria, bem
como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS[1], consolidou o entendimento
de que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a
teor do que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos, expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de
Renda e no conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501215

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: HELIO DE JESUS SANTANA
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
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Destarte, não merece reforma a sentença recorrida.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DB67AD091FFBA34CAACD06EB03F942D3 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0024144-67.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

2 - Sentença parcialmente reformada para afastar a litigância de má-fé e aplicação da multa.
Recurso parcialmente provido. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, incabível a incidência de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial
Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0033076-44.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: EZAUR DA VEIGA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
0A073B284539074CEB6A36A5C7B0A1DA TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: RAIMUNDO ANGELO DA SILVA
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA
DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. RETROAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO À DATA DE INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 01/03/2008. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º-B, §10, DA LEI Nº 11.355/06. PREVISÕES LEGAIS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à retroação dos efeitos do primeiro ciclo
de avaliação da GDPST à data de instituição da referida gratificação, 01/03/08, bem como
condenou a parte autora por litigância de má fé, calculada à razão de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa.
O art. 5º-B, §10 da Lei nº 11.355/06, na redação dada pela Lei nº 11.907/09, dispõe que "o
resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos
atos a que se refere o § 8o deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor."
Por seu turno, estabelece o §8º do dispositivo legal em questão, também na redação dada
pela Lei nº 11.907/09, que "os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente."
Assim, por expressa disposição legal, para os servidores ativos, processado o resultado do
primeiro ciclo da avaliação de desempenho da GDPST, os efeitos financeiros devem retroagir à data de regulamentação dos critérios da citada avaliação de desempenho, nos termos
da fundamentação supra.
Observe-se, por fim, que é impertinente a comparação, a pretexto de concretização do princípio da isonomia, da GDPST à GDPGPE - que retroagiu os efeitos do ciclo de avaliação à
data de sua instituição, visto se tratar de carreiras distintas, cada qual com regulamentação
legal própria, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na disposição da lei
sobre os efeitos financeiros da GDPST.
Não se verifica, contudo, hipótese de litigância de má-fé. Não houve alteração da verdade dos fatos, mas apenas dedução de tese jurídica equivocada. Não configura a
litigância de má-fé a simples juntada de julgados sobre gratificação diversa para defesa de tese jurídica, que não se presta a induzir o julgador a erro, eis que é bastante a simples leitura da inicial para verificar a diversidade de situação. Assim, tal
atitude não se subsume às hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso provido
neste ponto. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
08DADB5683BD67D1F2D5D6F3750A299B TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501216
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Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501217

A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o
direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o
entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza
Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC 2007.34.00.0414670/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de
22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0013152-47.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

: JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
: - SERGIO DINIZ LINS
: FRANCISCO MAURO DINIZ
: DF0039232A - LEONARDO DA COSTA E
OUTRO(S)

EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO
PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face da sentença que condenou a União a restituir à parte autora os
valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias.
No mérito, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal que, em sede de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (processo nº 587.941/SC), reafirmou seu entendimento no sentido da não incidência
de contribuição social sobre o adicional de um terço (1/3) a que se refere o artigo 7º, inciso
XVII, da Constituição Federal. (RE 587941 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, DJ-e. 222 Divulgado em 20.11.2008; Publicado em 21.11.2008;
EMENT VOL-02342-20 PP-04027), tendo em vista que o terço constitucional de férias não
pode ser incorporado à remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0028544-27.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
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RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.

: UNIAO FEDERAL
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501218
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Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
96E503E2A737871B3CA8FB506872E8B8 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0028740-94.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: DELANE DO NASCIMENTO LEITAO
ADVG/PROC.
: DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO
MARTINS
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501219

1219

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0068201-10.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: ROSA HONORINA DE FATIMA MAFIOLETI
GARDELIN
ADVG/PROC.
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS
BENINCA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que improcedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da União no pagamento da GDIT ou suas diferenças
desde o seu reenquadramento no plano especial de cargos do DNIT até a publicação do
resultado da avaliação individual em 29.10.2010 (conforme portaria referente ao primeiro ciclo de avaliação publicada no Boletim nº 043/2010).
Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDIT, porque o trânsito em julgado
da referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do DNIT fora
implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
Inicialmente, analisando a documentação juntada pela parte recorrente no presente processo, verifica-se que a condenação da União na Ação Coletiva não afeta o interesse processual dos autores nesta ação. Na verdade, as duas ações possuem objetos completamente distintos.
Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos aposentados e pensionistas do extinto DNER, filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente percepção de
todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento, a cada um
dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam
ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde a edição da Lei nº 11.171/2005.
Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do
DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501220
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extinção da mencionada autarquia".
Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT
desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi
feito na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não
inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que
em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no
plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva.
Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE
e GDPGTAS.
Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora
são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF,
no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL
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A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste
art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade,
te autora. Turma Recursal, Juizado Especial
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0015685-76.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
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JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
FABIANA LEAL MARCELINO
DF00036069 - PABLO ROBERTO CABRAL
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
FÉRIAS GOZADAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial visando à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o
terço constitucional de férias.
A parte recorrente alega, em suma, que o adicional de 1/3 de férias, previsto na Constituição Federal, possui natureza indenizatória, motivo pelo qual não deve compor a base de
cálculo de incidência de imposto de renda.
De início, cumpre salientar, por oportuno, que o objeto do presente feito cinge-se a repetição
de indébito do valor do imposto de renda incidente sobre o terço constitucional de férias
gozadas.
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as férias
gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 13/10/2008, EREsp
512848/RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ-e de 20/04/2009 e REsp 1115996/RS, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 14/10/2009).
Desse modo, é de se concluir que as verbas ora pleiteadas compõem a base de cálculo do
imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN, atraindo, portanto, a incidência do citado tributo. Precedente desta Turma Recursal: Recurso nº 0020188-82.2010.4.01.3400, Relator Juiz Rui Costa Gonçalves, julgado em 17/11/2010.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº
9.099/1995.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
376DAE8320E519978897A33993FD5D7D TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0070661-67.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: DAMIAO CARNEIRO DE SOUSA
ADVG/PROC.
: DF00008579 - JOSE DE JESUS ALENCAR
MAFRA
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501221
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A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
951A305258D3B869524F0501F0E97376 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3
anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0021218-16.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: GILVANIA CORREA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501222

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
0EDB90D5B7FB4D6D4039028CC1F69CEA TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
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A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
0EDB90D5B7FB4D6D4039028CC1F69CEA TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado
entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das
autarquias e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição
maior para os servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501223

RECURSO Nº 0015640-72.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)

:
:

ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
MARIA DO CARMO DE MATTOS PIMENTEL
MG00086767 - PABLO ROBERTO CABRAL
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
FÉRIAS GOZADAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial visando à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o
terço constitucional de férias.
A parte recorrente alega, em suma, que o adicional de 1/3 de férias, previsto na Constituição Federal, possui natureza indenizatória, motivo pelo qual não deve compor a base de
cálculo de incidência de imposto de renda.
De início, cumpre salientar, por oportuno, que o objeto do presente feito cinge-se a repetição
de indébito do valor do imposto de renda incidente sobre o terço constitucional de férias
gozadas.
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as férias
gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 13/10/2008, EREsp
512848/RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ-e de 20/04/2009 e REsp 1115996/RS, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 14/10/2009).
Desse modo, é de se concluir que as verbas ora pleiteadas compõem a base de cálculo do
imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN, atraindo, portanto, a incidência do citado tributo. Precedente desta Turma Recursal: Recurso nº 0020188-82.2010.4.01.3400, Relator Juiz Rui Costa Gonçalves, julgado em 17/11/2010.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº
9.099/1995.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
65CDA32D9CC005F188EADA7528265159 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0015624-21.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:
:
:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
FILIPE COLARES NASCIMENTO
DF00036069 - PABLO ROBERTO CABRAL
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
FÉRIAS GOZADAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial visando à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o
terço constitucional de férias.
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A parte recorrente alega, em suma, que o adicional de 1/3 de férias, previsto na Cons tituição
Federal, possui natureza indenizatória, motivo pelo qual não deve compor a base de cálculo de
incidência de imposto de renda.
De início, cumpre salientar, por oportuno, que o objeto do presente feito cinge-se a repetição
de indébito do valor do imposto de renda incidente sobre o terço constitucional de férias
gozadas.
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as férias
gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 13/10/2008, EREsp
512848/RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ-e de 20/04/2009 e REsp 1115996/RS, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 14/10/2009).
Desse modo, é de se concluir que as verbas ora pleiteadas compõem a base de cálculo do
imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN, atraindo, portanto, a incidência do citado tributo. Precedente desta Turma Recursal: Recurso nº 0020188-82.2010.4.01.3400, Relator Juiz Rui Costa Gonçalves, julgado em 17/11/2010.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº
9.099/1995.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0069654-40.2013.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

:
:
:
:

Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido.
Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime
jurídico PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
35EE8960F927A5C92ADDA97781B35DF8 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos, quando da instituição da GACEN.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0010477-48.2013.4.01.3400 :
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S)
:
SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
ADVG/PROC.
:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO DO BENEFICIARIO. DECRETO Nº 977/93. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI N.
8.069/90. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou a restituir os
valores recolhidos pela parte autora a título de custeio de auxílio-creche, respeitada a prescrição quinquenal.
Alega, em suma, que o direito à educação não compete somente ao Estado, mas também à
família e à sociedade, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente impõe ao Estado o dever de prestar atendimento,
em creches e pré-escolas, às crianças de zero a seis anos de idade. Com o escopo de
regulamentar referido diploma legal, o Decreto nº 977/93 previu, para os dependentes dos
servidores, a assistência pré-escolar, prestada de forma direta, por meio de creche própria,
ou indireta, através de quantia paga em moeda.
Ocorre, porém, que "o art. 6º do Decreto nº 977/93, norma secundária ou de execução da
lei (art. 84, IV, da CF/88), é ilegal ao, extrapolando sua função regulamentar, estatuir custeio
do beneficiário, dado que, restringindo ou onerando o gozo do direito previsto na Lei nº
8.069/90 (e na CF/88), invadiu seara de lei (norma primária), contrariando-a ou mitigando
seus efeitos." Assim, "tomando-se em consideração que toda indenização tem como escopo
'ressarcir um dano ou compensar um prejuízo" (no caso, a omissão estatal), ecoa antinomia
que se pretenda imputar "custeio" para verba que a jurisprudência afirma "indenizatória', repartindo-se com quem não deu causa ao dano/prejuízo o ônus de sua recomposição. E,
ainda que se pudesse admitir a instituição do ônus, tal demandaria - se e quando - lei
expressa (que não há, irrelevante a só previsão regulamentar). Precedente do TRF da 1a
Região (AC 2006.33.00.009880-9 / BA, 7a Turma, rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, e-DJF1 de 23/11/2012).

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
- AGELIO NOVAES DE MIRANDA

ADVG/PROC.
:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR
DA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de
que a gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº
8.216/91, bem como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças
remuneratórias decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado
sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor
desta.
A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor
fixado inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no
importe de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A,
incluído pela Lei nº 12.778/12.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501224
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Dessa forma, considerando que o Decreto nº 977/93 inovou na ordem jurídica, extrapolando
o disposto na Lei n. 8.069/90, resta indevida a participação do servidor no custeio do auxílio-creche.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei n.
9.099/95.
Sem condenação em honorários advocatícios, por não ter a parte recorrida constituído advogado nos autos.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
14C3D651D6E28A9B066F5C7091006E5F TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0075359-19.2013.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

:
:

ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
FRANCISCO JUAREZ ROGERIO
DF00020462 - CARLOS LEONARDO SOUZA DOS SANTOS

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES. CONCESSÃO
DE NOVA APOSENTADORIA. MESMO REGIME. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO NA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que acolheu o pedido da parte recorrida para assegurar a renúncia à aposentadoria e o cômputo do período laborado após a
sua implementação, para a concessão de novo benefício, desde que haja a devolução dos
proventos já recebidos.
Adota-se aqui o posicionamento explanado no julgamento do Recurso Inominado nº
0054271-90.2011.4.01.3400, julgado em 14/11/2012 e publicado no E-DJF1 de 29/11/2012,
de relatoria do eminente Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, calcado em jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, ressalvado o entendimento pessoal desta relatora pela inexistência do direito à desaposentação.
Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização já firmou o entendimento de que é possível
a renúncia à aposentadoria, bem como o cômputo do período laborado após a sua implementação para a concessão de novo benefício, desde que haja a devolução dos proventos já recebidos. Precedentes: PU 2007.83.00.50.5010-3, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 29.09.2009 e PU 2007.72.55.00.0054-0, Rel. Juiz Federal Sebastião
Ogê Muniz, DJ 15.09.2009; TNU, PU 2006.72.55.006406-8, Rel. Juíza Federal Rosana Noya
Alves Weibel Kaufmann, j. 02.12.2010. (TNU, PEDILEF 200782005021332, Relator JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DOU 23/09/2011).
Assevere-se ainda jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também citada
pelo ilustre relator, que aduz: o art. 181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado pelo Decreto
n.º 3.265/99, que previu a irrenunciabilidade e a irreversibilidade das aposentadorias por idade, tempo de contribuição/serviço e especial, como norma regulamentadora que é, acabou
por extrapolar os limites a que está sujeita, porquanto somente a lei pode criar, modificar ou
restringir direitos (inciso II do art. 5º da CRFB). (TRF 4ª Região, AC
00033322720094047205, Relator Desembargador Federal CELSO KIPPER, Sexta Turma,
D.E. 04/06/2010).
Ressalte-se, no entanto, a necessidade de devolução dos proventos já percebidos, sob pena
de bis in idem, eis que o tempo de contribuição não pode ser contado duplamente, para
efeito de subsidiar duas aposentadorias. Ademais, deve ser considerado o necessário equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, mormente quando é de conhecimento
público a inexistência de requisitos etários para concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, a permitir a percepção do citado benefício quando ainda ausente risco social a
ser coberto.
Quanto ao pedido de manifestação sobre os temas jurídicos, registre-se que o juiz não está
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivos
suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados por ela,
tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ: EDRESP
231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 14/08/2000.
Registre-se, por fim, que a matéria ainda não foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal,
todavia está pendente julgamento de recurso sobre o tema, em regime de repercussão geral
(RE nº 661256/DF), sendo prematura eventual alteração de posicionamento, em razão de
uniformização de jurisprudência com o STJ.
Recurso improvido. Acórdão proferido de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.
O INSS, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
ALESSANDRA LISITA
DF00031657 - WALDIR GOMES DE A. JUNIOR

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL FEDERAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM QUE COMPLETADO O QUINQUÊNIO DE
EXERCÍCIO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da União contra sentença que a condenou a efetivar a progressão funcional da
parte autora, pertencente aos quadros da Polícia Federal, a partir do primeiro mês subseqüente ao daquele em que houve a implementação dos requisitos elencados no Decreto
nº 2.565/98.
Em suas razões recursais, o recorrente pugnou pela improcedência do pedido, sob a alegação de que as progressões foram realizadas em estrita observância às normas que regulamentam a matéria e, portanto, ao princípio da legalidade.
No mérito, a TNU já uniformizou o entendimento no mesmo sentido da sentença, asseverando que:
"O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente
superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere
tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na
carreira Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos ininterruptos de efetivo exercício" (TNU, PEDILEF
05019994820094058500, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011).
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Turma Recursal,
Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
816B8DCD68B58D94F474BDFE3461037F TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501225

RECURSO Nº 0063206-51.2013.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo
INSS. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0077711-47.2013.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)

:

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. Acórdão proferido de acordo com o art.
46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
MARIA OLINDA GOMES DE SOUZA
DF00009973 - LUIS CARLOS VIANA DE
VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

ADVG/PROC.
:
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. MESMO REGIME. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO NA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que rejeitou o pedido inicial de
renúncia de benefício previdenciário, objetivando a posterior concessão de benefício mais
vantajoso.
Adota-se aqui o posicionamento explanado no julgamento do Recurso Inominado nº
0054271-90.2011.4.01.3400, julgado em 14/11/2012 e publicado no E-DJF1 de 29/11/2012,
de relatoria do eminente Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, calcado em jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, ressalvado o entendimento pessoal desta relatora pela inexistência do direito à desaposentação.
Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização já firmou o entendimento de que é possível
a renúncia à aposentadoria, bem como o cômputo do período laborado após a sua implementação para a concessão de novo benefício, desde que haja a devolução dos proventos já recebidos. Precedentes: PU 2007.83.00.50.5010-3, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 29.09.2009 e PU 2007.72.55.00.0054-0, Rel. Juiz Federal Sebastião
Ogê Muniz, DJ 15.09.2009; TNU, PU 2006.72.55.006406-8, Rel. Juíza Federal Rosana Noya
Alves Weibel Kaufmann, j. 02.12.2010. (TNU, PEDILEF 200782005021332, Relator JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DOU 23/09/2011).
Assevere-se ainda jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também citada
pelo ilustre relator, que aduz: o art. 181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado pelo Decreto
n.º 3.265/99, que previu a irrenunciabilidade e a irreversibilidade das aposentadorias por idade, tempo de contribuição/serviço e especial, como norma regulamentadora que é, acabou
por extrapolar os limites a que está sujeita, porquanto somente a lei pode criar, modificar ou
restringir direitos (inciso II do art. 5º da CRFB). (TRF 4ª Região, AC
00033322720094047205, Relator Desembargador Federal CELSO KIPPER, Sexta Turma,
D.E. 04/06/2010).
Ressalte-se, no entanto, a necessidade de devolução dos proventos já percebidos, sob pena
de bis in idem, eis que o tempo de contribuição não pode ser contado duplamente, para
efeito de subsidiar duas aposentadorias. Ademais, deve ser considerado o necessário equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, mormente quando é de conhecimento
público a inexistência de requisitos etários para concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, a permitir a percepção do citado benefício quando ainda ausente risco social a
ser coberto.
Registre-se, por fim, que a matéria ainda não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal,
todavia está pendente julgamento de recurso sobre o tema (RE nº 661256/DF), em regime
de PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2456DC264FE3F0732D69694DB2E272DC TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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repercussão geral, sendo prematura eventual alteração de posicionamento, em razão de uniformização de jurisprudência com o Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido para assegurar à parte recorrente a renúncia à aposentadoria
e o cômputo do período laborado após a sua implementação, para a concessão de novo
benefício, caso preenchidos os requisitos necessários à dita concessão, condicionada à devolução dos proventos de aposentadoria já recebidos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501226

RECURSO Nº 0033584-87.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
MARIA IZABEL CAMILO
DF00001672 - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
8900C816EF4FEC04DE6DA88E00F92618 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
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A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o
direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o
entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza
Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC 2007.34.00.0414670/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de
22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0040601-77.2014.4.01.3400 :
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
ADELAIDE PEREIRA DA SILVA
ADVG/PROC.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
:
UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
8900C816EF4FEC04DE6DA88E00F92618 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado
entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das
autarquias e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição
maior para os servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501227
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índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501228

Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0032084-83.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: VERA LUCIA ALVES BENIGNO
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."

1228

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado
entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das
autarquias e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição
maior para os servidores que percebiam menor remuneração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501229

Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0007878-05.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: MARIA ALICE DE LIMA
ADVG/PROC.
: DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
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O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
84F40E7EDB84EFB664DD719EBD45C9DE TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do
disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b",
da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501230

aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral
anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0011886-25.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)

:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
ADEMAR VALENCUELO LOPES
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA E
OUTRO(S)
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
- AGELIO NOVAES DE MIRANDA

ADVG/PROC.
:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR
DA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
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Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em ação
ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de
Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de que a
gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, bem
como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças remuneratórias
decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado
sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor
desta.
A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor
fixado inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no
importe de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A,
incluído pela Lei nº 12.778/12.
Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido.
Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime
jurídico PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos, quando da instituição da GACEN.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0069812-95.2013.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

:
:
:
:

ADVG/PROC.

:

EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR
DA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de
que a gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº
8.216/91, bem como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças
remuneratórias decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado
sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor
desta.
A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor
fixado inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no
importe de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A,
incluído pela Lei nº 12.778/12.
Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido.
Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime
jurídico PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos, quando da instituição da GACEN.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0016494-66.2014.4.01.3400 :
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
ANA LUCI DOS REIS
ADVG/PROC.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
:
UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
JOSE ALVES FEITOSA
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE
SAUDE
- AGELIO NOVAES DE MIRANDA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501231
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501232

A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
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RECURSO Nº 0021789-84.2014.4.01.3400 :
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
:
ADVG/PROC.
:
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Turma
Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial Federal SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0068839-43.2013.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S)
: MARIA DO CARMO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS
JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou
no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública, decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo,
ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições
ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher
quando pagará seu débito.
Destarte, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
Quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, a sentença recorrida encontrase em consonância com a jurisprudência pátria, consubstanciada na Súmula nº 19 do TRF
da 1ª Região e Súmula nº 9 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção monetária
sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos, proventos
ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar. Registre-se ainda que
a correção monetária tem como termo inicial a data em que o pagamento deveria ter sido
efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 127550 / RS, 2ª
Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe de 19/04/2012). PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
CECILIA LEAO SOBREIRA
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS
JUNIOR

EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou
no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública, decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo,
ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições
ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher
quando pagará seu débito.
Destarte, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
Quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, a sentença recorrida encontrase em consonância com a jurisprudência pátria, consubstanciada na Súmula nº 19 do TRF
da 1ª Região e Súmula nº 9 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção monetária
sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos, proventos
ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar. Registre-se ainda que
a correção monetária tem como termo inicial a data em que o pagamento deveria ter sido
efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 127550 / RS, 2ª
Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe de 19/04/2012). PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
236608292E851DF85B85D8F12EEDBD1E TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste
art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501233
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A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
073DD0F10927CE2D67764557D78D4EFF TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento o recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste
art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Turma
Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Turma Recursal, Juizado Especial Federal SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0007895-41.2014.4.01.3400 :
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
:
ADVG/PROC.
:
RECORRIDO(S)

:

:
:
:

RECORRIDO(S)

:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
LUIS SARAIVA DE ANDRADE
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
- AGELIO NOVAES DE MIRANDA

ADVG/PROC.
:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 37, INCISO XIII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE
EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 339 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na ação ajuizada objetivando a condenação da parte ré no pagamento do auxílio
alimentação no mesmo valor em que a vantagem é paga aos servidores do TCU.
Não há qualquer decisão superior determinando a suspensão do curso das ações que tratam sobre o tema. Indeferido o pedido de suspensão do feito. É insuficiente para tanto a
mera existência de admissão de recurso repetitivo ou com repercussão geral reconhecida,
ainda não julgados pelas Cortes Superiores respectivas - STJ/STF, os quais ensejam apenas
suspensão de eventual RE ou incidente de uniformização para a TNU, cuja competência é
do presidente da Turma.
Quanto ao mérito, o art. 41, § 4º, da Lei nº 8.112/90 somente garante isonomia de vencimentos, de forma que não serve de fundamento para estabelecer equiparação de auxílioalimentação, verba com natureza indenizatória.
O artigo 37, XIII, da Constituição Federal proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
Na hipótese, aplicável o enunciado nº 339 da Súmula do STF, pois se não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, majorar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia, por idêntica razão, é defeso ao Judiciário majorar o valor de vantagem pecuniária prevista em lei, ainda que sua natureza seja indenizatória.
Excluída a hipótese de flagrante ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios adotados pela Administração Pública para atribuição de valor ao benefício pleiteado.
Aplicável, por analogia, entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização no julgamento do PEDILEF interposto no Recurso nº 0502844-72.2012.4.05.8501/SJSE, Relator
Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Julgado em 12/06/2013.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado nos moldes do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
4976EEE7C6F040355A4909752BF32181 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos
termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
DIRCEU OLIVEIRA FRANCO
DF00016858 - NILTON LAFUENTE E OUTRO(S)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

ADVG/PROC.
:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICABILIDADE DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES E
POSTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo
com julgamento do mérito, pronunciando a decadência do pedido de revisão de renda mensal inicial de beneficio previdenciário titularizado pelo recorrente.
A Turma Nacional de Uniformização, em sessão realizada em 08.02.2010, no julgamento do
PEDILEF nº 2006.70.50.007063-9, entendeu ser aplicável o art. 103 da Lei nº 8.213/1991 à
revisão de todos os benefícios previdenciários, sejam eles anteriores ou posteriores à Medida Provisória nº 1.523-9/1997.
Em 01.08.2007, 10 anos contados do "dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
primeira prestação" recebida após o início da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
operou-se a prescrição das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 26.06.1997, data da entrada em vigor da referida MP.
A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 103, dispõe que é de 10 (dez) anos todo e qualquer direito
ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a
contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo.
O citado dispositivo legal regula prazo de natureza prescricional, eis que atinente a ação de
natureza condenatória (obrigação de fazer). Os prazos decadenciais restringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva, não se aplicando,
portanto, ao presente caso.
Na hipótese dos autos, considerando-se a data de início do benefício que se pretende revisar e a data de ajuizamento da ação, há de ser reconhecida a prescrição, nos termos
acima expostos.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, que ora deferiu expressamente, prescrevendo
a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501234
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/DF RELATORA
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RECURSO Nº 0025101-68.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)

:

Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
C0855475C05A7A0B4688256497CEF6C3 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, da
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
- AGELIO NOVAES DE MIRANDA

ADVG/PROC.
:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%,
bem como a condenação das rés no pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros
de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
C0855475C05A7A0B4688256497CEF6C3 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501235
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2 - repercussão geral, sendo prematura eventual alteração de posicionamento, em razão de
uniformização de jurisprudência com o Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido para assegurar à parte recorrente a renúncia à aposentadoria
e o cômputo do período laborado após a sua implementação, para a concessão de novo
benefício, caso preenchidos os requisitos necessários à dita concessão, condicionada à devolução dos proventos de aposentadoria já recebidos.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. Acórdão proferido de acordo com o art.
46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União e a
FUNASA a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s)
parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste
concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0016087-60.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)

:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
MARIA FERNANDA LOPES RIBEIRO
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE
CHAVES E OUTRO(S)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- JOAO EUDES LEITE SOARES NETO

ADVG/PROC.
:
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. MESMO REGIME. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO NA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que rejeitou o pedido inicial de
renúncia de benefício previdenciário, objetivando a posterior concessão de benefício mais
vantajoso.
Adota-se aqui o posicionamento explanado no julgamento do Recurso Inominado nº
0054271-90.2011.4.01.3400, julgado em 14/11/2012 e publicado no E-DJF1 de 29/11/2012,
de relatoria do eminente Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, calcado em jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, ressalvado o entendimento pessoal desta relatora pela inexistência do direito à desaposentação.
Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização já firmou o entendimento de que é possível
a renúncia à aposentadoria, bem como o cômputo do período laborado após a sua implementação para a concessão de novo benefício, desde que haja a devolução dos proventos já recebidos. Precedentes: PU 2007.83.00.50.5010-3, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 29.09.2009 e PU 2007.72.55.00.0054-0, Rel. Juiz Federal Sebastião
Ogê Muniz, DJ 15.09.2009; TNU, PU 2006.72.55.006406-8, Rel. Juíza Federal Rosana Noya
Alves Weibel Kaufmann, j. 02.12.2010. (TNU, PEDILEF 200782005021332, Relator JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DOU 23/09/2011).
Assevere-se ainda jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também citada
pelo ilustre relator, que aduz: o art. 181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado pelo Decreto
n.º 3.265/99, que previu a irrenunciabilidade e a irreversibilidade das aposentadorias por idade, tempo de contribuição/serviço e especial, como norma regulamentadora que é, acabou
por extrapolar os limites a que está sujeita, porquanto somente a lei pode criar, modificar ou
restringir direitos (inciso II do art. 5º da CRFB). (TRF 4ª Região, AC
00033322720094047205, Relator Desembargador Federal CELSO KIPPER, Sexta Turma,
D.E. 04/06/2010).
Ressalte-se, no entanto, a necessidade de devolução dos proventos já percebidos, sob pena
de bis in idem, eis que o tempo de contribuição não pode ser contado duplamente, para
efeito de subsidiar duas aposentadorias. Ademais, deve ser considerado o necessário equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, mormente quando é de conhecimento
público a inexistência de requisitos etários para concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, a permitir a percepção do citado benefício quando ainda ausente risco social a
ser coberto.
Registre-se, por fim, que a matéria ainda não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal,
todavia está pendente julgamento de recurso sobre o tema (RE nº 661256/DF), em regime
de PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2F9D18F936FB81501C39A83908D7A088 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501236

RECURSO Nº 0035346-12.2012.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
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RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
ANANIAS DIAS DE ALMEIDA
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. RETROATIVIDADE A 1º/01/2009 DEVIDA.
ART. 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR EFETUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de que os efeitos da primeira
avaliação de desempenho da parte autora relativa à Gratificação de Desempenho do Plano
Geral do Poder Executivo - GDPGPE retroagissem a 1º/01/2009.
A improcedência do pedido baseou-se no fato de que o Ministério da Agricultura, Pecuniária
e Abastecimento já efetuou o pagamento administrativo das verbas pleiteadas. O juízo de
primeiro grau condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé sob o fundamento de que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação/retroação
da pontuação apurada na 1ª avaliação, altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra
fato incontroverso.
Em seu recurso, a parte autora alegou, em suma, que a União efetuou o pagamento administrativo, mas deixou de aplicar os consectários legais para atualização dos valores, gerando evidentes prejuízos financeiros ao servidor.
Inicialmente, registre-se que, no caso concreto, a Administração cumpriu a determinação
contida no art. 7º-A, §6º da Lei nº 11.357/2006, na medida em que os efeitos financeiros da
primeira avaliação de desempenho relativa à GDPGPE retroagiram a 1º de janeiro de 2009.
Conforme bem asseverou a sentença recorrida, a ficha financeira do(s) autor(es) demonstra
que ele(s) vinha(m) recebendo, sob a rubrica "82701 - GDPGPE - Lei nº 11.718/2008", o
valor de R$ 993,22 equivalente a 80 pontos. No mês de novembro de 2009, manteve-se o
pagamento de 993,22, com um acréscimo de R$ 248,31, equivalente a 20 pontos. Além
disso, houve o pagamento de R$ 2.325,22 a título de retroação de efeitos financeiros da
GDPGPE a janeiro de 2009. Este fato é incontroverso, já que a parte autora reconhece que
houve o pagamento administrativo.
Quanto à alegação do recorrente de que não foi realizada a correção monetária das parcelas, o recurso também não tem como prosperar. Não há que se admitir que o valor pago
administrativamente tivesse que ser corrigido monetariamente, visto que não houve mora da administração. O adimplemento foi realizado no tempo e modo determinados na lei.
Ressalte-se que tais diferenças, para mais ou para menos, somente se tornaram devidas
após concluído o PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
296442D6F19176AD33270E9EF10B9AF4 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES. CONCESSÃO
DE NOVA APOSENTADORIA. MESMO REGIME. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO NA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que acolheu o pedido da parte recorrida para assegurar a renúncia à aposentadoria e o cômputo do período laborado após a
sua implementação, para a concessão de novo benefício, desde que haja a devolução dos
proventos já recebidos.
Adota-se aqui o posicionamento explanado no julgamento do Recurso Inominado nº
0054271-90.2011.4.01.3400, julgado em 14/11/2012 e publicado no E-DJF1 de 29/11/2012,
de relatoria do eminente Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, calcado em jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, ressalvado o entendimento pessoal desta relatora pela inexistência do direito à desaposentação.
Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização já firmou o entendimento de que é possível
a renúncia à aposentadoria, bem como o cômputo do período laborado após a sua implementação para a concessão de novo benefício, desde que haja a devolução dos proventos já recebidos. Precedentes: PU 2007.83.00.50.5010-3, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 29.09.2009 e PU 2007.72.55.00.0054-0, Rel. Juiz Federal Sebastião
Ogê Muniz, DJ 15.09.2009; TNU, PU 2006.72.55.006406-8, Rel. Juíza Federal Rosana Noya
Alves Weibel Kaufmann, j. 02.12.2010. (TNU, PEDILEF 200782005021332, Relator JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DOU 23/09/2011).
Assevere-se ainda jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também citada
pelo ilustre relator, que aduz: o art. 181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado pelo Decreto
n.º 3.265/99, que previu a irrenunciabilidade e a irreversibilidade das aposentadorias por idade, tempo de contribuição/serviço e especial, como norma regulamentadora que é, acabou
por extrapolar os limites a que está sujeita, porquanto somente a lei pode criar, modificar ou
restringir direitos (inciso II do art. 5º da CRFB). (TRF 4ª Região, AC
00033322720094047205, Relator Desembargador Federal CELSO KIPPER, Sexta Turma,
D.E. 04/06/2010).
Ressalte-se, no entanto, a necessidade de devolução dos proventos já percebidos, sob pena
de bis in idem, eis que o tempo de contribuição não pode ser contado duplamente, para
efeito de subsidiar duas aposentadorias. Ademais, deve ser considerado o necessário equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, mormente quando é de conhecimento
público a inexistência de requisitos etários para concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, a permitir a percepção do citado benefício quando ainda ausente risco social a
ser coberto.
Quanto ao pedido de manifestação sobre os temas jurídicos, registre-se que o juiz não está
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
BBE66A60FD4BAACA2A0514A9E7C5E97F TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivos
suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados por ela,
tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ: EDRESP
231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 14/08/2000.
Registre-se, por fim, que a matéria ainda não foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal,
todavia está pendente julgamento de recurso sobre o tema, em regime de repercussão geral
(RE nº 661256/DF), sendo prematura eventual alteração de posicionamento, em razão de
uniformização de jurisprudência com o STJ.
Recurso improvido. Acórdão proferido de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.
O INSS, recorrente vencido, pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo
INSS. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

2 - primeiro ciclo de avaliações, conforme expressamente determinado no art. 7º-A, §6º da
Lei nº 11.357/2006. Assim, não há que se falar em decomposição do valor da moeda a
ensejar a incidência de correção monetária. Na realidade, trata-se de aferição fictícia de
desempenho do servidor e do órgão, eis que não se sabe a pontuação da época, pois não
houve avaliação no período. Por determinação legal, foi aproveitada a avaliação para período pretérito. Como se a produtividade no período anterior tivesse sido a mesma que no
período avaliado. Verdadeira liberalidade do legislador, eis que diante de uma ficção. As
diferenças não eram devidas desde antes, a ensejar a incidência de correção monetária. A
lei mandou pagar a partir da avaliação para o período pretérito. Assim, era devida a partir
daí.
Destaque-se que não houve mora em relação ao pagamento dos valores resultantes da retroação dos efeitos financeiros do 1º ciclo de avaliação, já que o lapso temporal entre janeiro e novembro de 2009 decorreu de disposição legal e foi o tempo necessário para efetivação das avaliações, processamento dos resultados e implementação em folha.
Desse modo, o pedido inicial deduz pretensão já adimplida. Registre-se o pedido do autor
na sua peça exordial:
Em face do exposto, pede e requer o autor:
(...)
b) Julgamento de total procedência dos pedidos para fins de:
b.1) Declarar o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros retroativos da
pontuação aferida no primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e institucional para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo- GDPGPE, desde 1º de janeiro de 2009 até a data em que a gratificação passou a ser paga com base nos resultados avaliados obtidos, ou até a aposentadoria do servidor, se anterior.
b.2) Condenar a ré ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores
efetivamente devidos a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo- GDPGPE-, conforme explicitado no item "b.1" do pedido, tudo
acrescido de correção monetária da data do efetivo pagamento e juros incidentes até a data
da expedição da requisição de pagamento.
Conforme se verifica da transcrição do pedido inicial, ressalte-se que a pretensão não se
limitou ao pedido para pagamento dos consectários legais. Essa alegação foi apresentada
apenas no recurso, fato que configura inovação da lide na esfera recursal.
Assim, está correta a sentença ao considerar presentes os requisitos ensejadores da litigância de má fé, já que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação com
a apuração da 1ª avaliação, retroagindo os seus efeitos, de fato, alterou a verdade dos fatos
e deduziu pretensão contra fato incontroverso.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
296442D6F19176AD33270E9EF10B9AF4 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
parte autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0079624-64.2013.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)

:
:

ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)
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:
:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
JOSE GERALDO DE LAZARO
MG00067249 - MARCELO TORRES MOTTA E OUTRO(S)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501237
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ADVG/PROC.

:

Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas
vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
260AC8149D04904E534D087F8ED9AEE5 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.

- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
MANSUR ABRAO
DF00040698 - JOAQUIM FAVRETTO

RECORRIDO(S)
:
ADVG/PROC.
:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. EQUIPARAÇÃO AOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.880/CE. RECONHECIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos formulados na inicial para condená-la no pagamento da GDPST, no percentual de
80% do seu valor máximo, a partir de 1º de março de 2008 até o advento do primeiro ciclo
de avaliação dos servidores da ativa.
Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei
nº 11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela parte ré. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER
JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
E110D1F3646098BB91887030F14DC4F7 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0012499-45.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
HELENA HORACIO DA SILVA
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501238
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, em conseqüente
restituição de valores incidentes a título de imposto de renda sobre verbas recebidas em
razão da prestação de serviços técnicos especializados prestados ao organismo internacional.
No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de
caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os
benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de perito de assistência
técnica, a parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art.
V, 1, "b" do Decreto n.º 59.308/66, bem como a repetição dos valores indevidamente pagos,
corrigidos pela SELIC, respeitada a prescrição quinquenal.
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
85CC8D39BBA4A270494019B8E6D791CD TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0017401-41.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO NEVES
ADVG/PROC.
: DF00022754 - CASSIA AURORA DE
ARAUJO RIBEIRO
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, em conseqüente
restituição de valores incidentes a título de imposto de renda sobre verbas recebidas em
razão da prestação de serviços técnicos especializados prestados ao organismo internacional.
No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de
caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os
benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).

O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
260AC8149D04904E534D087F8ED9AEE5 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3
centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s),
vencido o juiz Rui Costa Gonçalves. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0035681-60.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
ADAUTO MARTINS SOARES FILHO
DF00014222 - BERNARDO PEREIRA PERDIGAO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501239
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Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de perito de assistência
técnica, a parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art.
V, 1, "b" do Decreto n.º 59.308/66, bem como a repetição dos valores indevidamente pagos,
corrigidos pela SELIC, respeitada a prescrição quinquenal.
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
C4B3F363E8CFAF03F95229734F0F35FD TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
CAEDAC790F22DBF38A6C8E82A40BD232 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0033605-63.2014.4.01.3400 :
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
VERA LUCIA VENTURA SANTOS
ADVG/PROC.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
:
UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
A84BC8BF27923D91CA0E3945F966F77A TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.

Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0037145-22.2014.4.01.3400 :
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
:
ADVG/PROC.

:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
GUILHERME CUNHA MEDEIROS DA SILVA
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS

RECORRIDO(S)
:
ADVG/PROC.
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, em conseqüente
restituição de valores incidentes a título de imposto de renda sobre verbas recebidas em
razão da prestação de serviços técnicos especializados prestados ao organismo internacional.
No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de
caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os
benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de perito de assistência
técnica, a parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art.
V, 1, "b" do Decreto n.º 59.308/66, bem como a repetição dos valores indevidamente pagos,
corrigidos pela SELIC, respeitada a prescrição quinquenal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501240
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Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501241

A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0033589-12.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: ELIACY MACIEL PORTELLA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
8E8D8FE96D55D636DB084DECBC1A7E89 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF

2 - Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um
por cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87
(cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501242

RECURSO Nº 0011299-03.2014.4.01.3400 :
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
:
ADVG/PROC.
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA
DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS

RECORRIDO(S)
:
ADVG/PROC.
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO
PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL NO PONTO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face da sentença que condenou a União a restituir à parte autora os
valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias.
Ausente o interesse recursal no que tange ao reconhecimento da prescrição quinquenal,
porquanto a sentença de 1º grau acolheu, expressamente, a prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
No mérito, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal que, em sede de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (processo nº 587.941/SC), reafirmou seu entendimento no sentido da não incidência
de contribuição social sobre o adicional de um terço (1/3) a que se refere o artigo 7º, inciso
XVII, da Constituição Federal. (RE 587941 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, DJ-e. 222 Divulgado em 20.11.2008; Publicado em 21.11.2008;
EMENT VOL-02342-20 PP-04027), tendo em vista que o terço constitucional de férias não
pode ser incorporado à remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

1242

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
5CB6D9D7BA78394A59CFB5046B7258AB TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0027346-52.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)

:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
ADRIANA CATARINA DE OLIVEIRA FONSECA AZEM
DF00010308 - RAUL CANAL E OUTRO(S)

ADVG/PROC.
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO
PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL NO PONTO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face da sentença que condenou a União a restituir à parte autora os
valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias.
Ausente o interesse recursal no que tange ao reconhecimento da prescrição quinquenal,
porquanto a sentença de 1º grau acolheu, expressamente, a prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
No mérito, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal que, em sede de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (processo nº 587.941/SC), reafirmou seu entendimento no sentido da não incidência
de contribuição social sobre o adicional de um terço (1/3) a que se refere o artigo 7º, inciso
XVII, da Constituição Federal. (RE 587941 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, DJ-e. 222 Divulgado em 20.11.2008; Publicado em 21.11.2008;
EMENT VOL-02342-20 PP-04027), tendo em vista que o terço constitucional de férias não
pode ser incorporado à remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014 PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
BACFC03576E68FAECC1C3259D2AF57F1 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0022912-20.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

:
:
:
:

ADVG/PROC.

:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
FAZENDA NACIONAL
- SERGIO DINIZ LINS
EWERTON DE CASTRO OLIVEIRA JUNIOR
DF00034295 - LARA SANCHEZ FERREIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501243
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores
indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela
autora, em razão de serviços prestados a organismo internacional.
Ausente o interesse recursal no que tange ao reconhecimento da prescrição quinquenal,
porquanto a sentença de 1º grau declarou, expressamente, a prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de
caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os
benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de perito de assistência
técnica, a parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art.
V, 1, "b" do Decreto n.º 59.308/66.
Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
A C Ó R D Ã O PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 12/08/2014
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0025748-63.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)

:
:

ADVG/PROC.

:

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
MARIA AUGUSTA DE QUEIROZ FONTENELE
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
o
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Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1F081B2E8B0581B860B5FA428B8CBF22 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501244

O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0010548-16.2014.4.01.3400 :
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
:
ADVG/PROC.
:
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.
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JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
JOSEVAL ALVES DOS SANTOS
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
o
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser deEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501245

terminante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
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RECURSO Nº 0030294-64.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
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centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
MARIA GALDINO DA SILVA SANTOS
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501246
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Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste
concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº 10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora 2 - 1ª Turma Recursal/SJDF
RECURSO Nº 0030239-16.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

2 -Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que conce
deram, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
MARIA PEREIRA DA SILVA SOUZA
GO00010722 - WOLMY BARBOSA DE
FREITAS E OUTRO(S)
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
FCD271F31BB264630D185805680C2CA7 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501247
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Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos fe derais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode servir como
escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria
Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão
da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0020426-62.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: IRAMAR EUGENIO DA SILVA
ADVG/PROC.
: DF00022386 - SEVERINO DE AZEVEDO
DANTAS
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501248

A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
0C80F7B928F0547323E75720C5970949 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
0C80F7B928F0547323E75720C5970949 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimen
tos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
50E6B7DA7A1A87E15E9CDA8C8B350244 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do
disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b",
da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.

3 -anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0010103-95.2014.4.01.3400 :
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
:
ADVG/PROC.
:
RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
MARLUCIA GARCIA DE VASCONCELOS
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501249
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A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
50E6B7DA7A1A87E15E9CDA8C8B350244 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0031566-93.2014.4.01.3400 :
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
ALFREDO ANDRADE DE SOUSA
ADVG/PROC.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
:
UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501250

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
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A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501251

RECURSO Nº 0020343-46.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.

:
:
:

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
JOSE TEIXEIRA GARCEZ
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
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O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
40031256CC4954E26CF0953337082044 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado
entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das
autarquias e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição
maior para os servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501252

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0070663-37.2013.4.01.3400 :
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
JORNE PEDRO DA SILVA
ADVG/PROC.
:
DF00008579 - JOSE DE JESUS ALENCAR
MAFRA
RECORRIDO(S)
:
UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
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Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) par
te(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste
concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº 10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0025616-06.2014.4.01.3400 :
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
JOSE DE SOUZA ARAUJO
ADVG/PROC.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
:
UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DACFBC283862A59B5C82F34E60B3D62C TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.

Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
C72F63E9BA08C24546E07C401DA73525 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501253
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Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DACFBC283862A59B5C82F34E60B3D62C TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501254

A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0025728-72.2014.4.01.3400 :
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
KARIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA
MACHADO
ADVG/PROC.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
:
UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
7240449C36C787E4C8C4E51467854A96 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos fe derais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode servir como
escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria
Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão
da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0010007-80.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: MARIA DAS DORES NOGUEIRA BERNARDINO
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."

2 - Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um
por cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87
(cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
7240449C36C787E4C8C4E51467854A96 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501255
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A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado
entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das
autarquias e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição
maior para os servidores que percebiam menor remuneração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501256

Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0025610-96.2014.4.01.3400 :
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
FRANCISCO CARDOSO DE MELO
ADVG/PROC.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
:
UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
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Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta e
sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
BED51766C30382A826592458724ED107 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0025756-40.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: FRANCISCA DILZA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
BED51766C30382A826592458724ED107 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
2
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501257
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Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501258

O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado
entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das
autarquias e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição
maior para os servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode servir como
escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria
Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão
da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0030194-12.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: DAVID REIS SANTOS DE SOUSA
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO(S)
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC.
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
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A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, da
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União e
a FUNASA a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s)
parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
RECURSO Nº 0029968-07.2014.4.01.3400 : JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
/DF RELATORA
BRITO
RECORRENTE(S)
: MARIA EUGENIA DA SILVA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S)
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%,
bem como a condenação das rés no pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros
de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501259
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
4A4EA5E3C1904ACCEBBF8DED9CD44E03 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de
2003, o que implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501260

A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e
oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que pese
a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União, inclusive
das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual, deve-se
perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei n.
10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União, de
acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
4A4EA5E3C1904ACCEBBF8DED9CD44E03 TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
3
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado
entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das
autarquias e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição
maior para os servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº
10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
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RECURSO Nº 0039488-88.2014.4.01.3400
/DF RELATORA
RECORRENTE(S)
ADVG/PROC.
RECORRIDO(S)

:
:
:
:

Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas fe derais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos
do disposto no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea
"b", da Constituição Federal.
O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a
lei de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os
três Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da
Lei nº 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da
União, de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei nº 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste
dentro do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual.
O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X, a
Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis nº 10.697 e 10.698/2003, a todos os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias
e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos
referidos diplomas legais.
Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal,
eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não
pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram
o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
WALTER XAVIER
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE
SAUDE
- AGELIO NOVAES DE MIRANDA

ADVG/PROC.
:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS
TRÊS PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA
A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM
DE SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO
STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Recurso interposto pela(s) parte(s) autora(s) em face de sentença que julgou improcedente o
pedido formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos/proventos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção
de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação
do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001,
foi reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis
e militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa
do Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E, ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
82C36DE83151C26CE8449E6A88D1D71B TRF 1? REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ
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Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por
cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam
as menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
foi de 13,23%, reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da
vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501261
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Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a parte ré a
proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste
concedido em decorrência da aplicação da Lei nº 10.697/2003 e da Lei nº 10.698/2003.
Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso da parte autora, vencido
o Juiz Rui Costa Gonçalves. Brasília - DF, 12/08/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão

Ademais, não é crível que o autor tenha se tornado incapaz somente dois anos depois, logo
após o pagamento das 4 (quatro) contribuições necessárias ao cumprimento do requisito da
carência, mormente quando não comprovou o desempenho efetivo de trabalho no período em
que recolheu contribuições na qualidade de contribuinte individual . PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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Destarte, é possível afirmar que em junho de 2008, data de seu reingresso ao RGPS, como
contribuinte individual, o autor já se encontrava incapaz, eis que acometido da enfermidade
invocada como causa para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, razão pela
qual há de ser reformada a sentença recorrida. Em igual sentido: AC 2001.37.00.0052975/MA, Rel. Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, Primeira Turma, eDJF1 p.33 de 07/04/2009.
Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso interposto pela parte ré,
vencido o Juiz Alexandre Vidigal de Oliveira. Brasília - DF, 30/07/2014.
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
PROCESSO N. 0002904-22.2014.4.01.3400
RECORRENTE: MARIO DE JESUS BEZERRA FONSECA
ADVOGADO : PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO (TCU). SÚMULA 339 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente no reajustamento do valor do auxílio alimentação,
igualando-o ao montante pago aos servidores do Tribunal de Contas da União.
2. A concessão de auxílio alimentação, no que diz respeito aos servidores da Administração
Pública Federal Direta e Indireta, encontra-se prevista no art. 22 da Lei nº. 8.460/1992, que
dispõe: "O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por dia
trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 1997) § 1º A concessão
do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. (Incluído pela Lei nº
9.527, de 1997) § 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará
jus a percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção. (Incluído pela Lei nº 9.527,
de 1997)".
3. Observe-se, ainda, que o dispositivo acima transcrito foi regulamentado pelo Decreto n.º
3.887/2001, in verbis: "Art. 3º Ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão caberá fixar
o valor mensal do auxílio-alimentação, observadas as diferenças de custo por unidade da
federação. Parágrafo único. O servidor que acumule cargos na forma da Constituição fará jus
à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção."
4. Depreende-se dos dispositivos transcritos que a competência para fixar o valor do auxílio
alimentação, no presente caso, é do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não
cabendo ao Poder Judiciário interferir nos critérios adotados pela Administração para atribuição
do valor do referido benefício, a não ser na hipótese de ilegalidade, devidamente comprovada,
o que não é o caso nos presentes autos.
5. Some-se, ainda, que é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos, ainda que de
forma indireta, de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula nº. 339 do
STF).
6. Ademais, a Constituição Federal vedou, expressamente, a equiparação entre quaisquer
espécies remuneratórias no serviço público, conforme dispõe o inciso XIII, do art. 37, que
estabelece: "é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para
o efeito de remuneração de pessoal do serviço público". Precedentes da TNU: "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de regras para a fixação e majoração das
parcelas pagas a título de auxílio-alimentação a servidor público federal do Poder Executivo a competência é desse Poder, consoante previsão do art. 22 da Lei nº 8.460/92,

RECURSO Nº 0023734-14.2011.4.01.3400 /DF
RELATORA

:

RECORRENTE(S)

:

ADVG/PROC.

:

RECORRIDO(S)
ADVG/PROC.

:
:

JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA
DOS SANTOS
ROBERTO DAMIAO DE SOUSA
DF00017819 - LEONARDO SOLANO LOPES

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PREEXISTENTE
AO REINGRESSO NO RGPS. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.
Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
de implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, no dia imediatamente posterior
à cessação do benefício de auxílio doença.
O Recorrente argumenta em suma que a incapacidade constada nos autos é preexistente
ao reingresso do autor no RGPS.
O eminente relator, Juiz Alexandre Vidigal de Oliveira, votou pelo desprovimento do recurso.
Com a devida vênia, manifesto divergência.
Pelo teor do disposto no art. 59 da Lei nº 8.213/91, o benefício previdenciário de auxílio
doença é devido em razão de incapacidade temporária do segurado para o exercício de
suas atividades habituais. A aposentadoria por invalidez, por seu turno, será devida ao segurado que, respeitado o período de carência, for considerado incapaz e insuscetível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Ainda de acordo com a legislação de regência, "não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão
invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão". (art. 59, parágrafo único, da Lei nº
8.213/91). No que tange à aposentadoria por invalidez, há igual previsão normativa no art.
42, § 2º, da Lei nº 8.213/91.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor reingressou no RGPS em junho de 2008,
na condição de contribuinte individual, vertendo mais três contribuições entre 12/2008 e
02/2009.
Por seu turno, em que pese a perita afirmar que a incapacida iniciou-se quando do deferimento do auxílio doença, em 01/04/09, não houve a indicação de nenhum elemento apto
a embasar tal conclusão.Com efeito, equivocou-se a citada médica no que tange à essência
da pergunta ao estabelecer a data de início da incapacidade na oportunidade em que esta
restou reconhecida pela autarquia previdenciária. Da análise da prova pericial em sua totalidade, infere-se que ao constatar a moléstia na realização da biopsia em 2006, o laudo
pericial não nega a existência da incapacidade já naquele momento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501262

1262

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
não cabendo ao Poder Judiciário modificar os parâmetros em detrimento da conveniência da Administração Pública. 2. Recurso conhecido e improvido. (PEDILEF
200435007206943, Juiz JOSÉ GODINHO FILHO, TNU - Turma Nacional de Uniformização.)".
7. Precedentes do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE
SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUTORIZAÇÃO DADA PELO
ART. 557 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - O art. 543-B, § 1º,
do Código de Processo Civil impõe o sobrestamento dos recursos extraordinários, e não dos
recursos especiais. - Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante no STJ, pode o relator decidi-lo,
sem submetê-lo ao colegiado. - O pedido de equiparação entre os valores recebidos a
título de auxílio-alimentação pelos servidores do Poder Executivo e pelos do Poder
Judiciário esbarra no óbice da Súmula 339/STF, pois implica invasão da função legislativa e provoca verdadeiro aumento de vencimentos. Agravo regimental improvido.
(AGRESP 201101602374, CESAR ASFOR ROCHA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:01/08/2012 ..DTPB:.)"
8. Finalmente, aceder ao pedido do recorrente implicaria violação à exigência constitucional de
prévio crédito orçamentário específico para a criação de despesas, como se lê do artigo 169,
caput, I e II da CF/88. Assim, cada Poder tem, dentre suas atribuições, autonomia para
determinar as verbas remuneratórias de seu pessoal, dentro de cada realidade administrativa,
não sendo possível ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara, pelas razões já aduzidas, se
não comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade.
9. Registre-se que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes
quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos".
Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de
14/08/2000.
10. Recurso do Autor conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
11. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% sobre o valor corrigido da
causa, encontrando-se o sucumbente, contudo, sob o pálio da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 15/04/2014.

1 STJ REsp 1.089.720-RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.03.2013; AGREsp
201300080142, rel. Min. Og Fernandes, DJe 28.03.2014, e inúmeros precedentes. Turma
Nacional de Uniformização, PEDILEF 05024039420124058500, rel. juíza federal Ana Beatriz
Vieira da Luz Palumbo, DOU 20.09.2013.
4. O art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64 do IR é claro ao incluir os juros
moratórios como base de cálculo do IR e no conceito geral do art. 43, II do CTN. Tal inclusão é confirmada parcialmente pelo art. 7º, § 2º, "a" da Lei n. 7.713/88, para os juros de
mora decorrentes de decisão judicial; art. 27, I, da Lei 8.218/91; art. 1º , § 1º, I, da Lei
8.541/92, entre outras normas. Tais leis preveem exceções à tributação de juro moratório, o
que confirma a regra.
5. Duas são as exceções para isenção de IR no pagamento de juros moratórios: a primeira
é quando são estes pagos por ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho. A
segunda não está explícita em norma alguma e se dá quando incidem juros de mora sobre
verba já isenta de IR, adotando-se aqui o princípio do acessório que segue o principal.
6. No caso ora em debate, trata-se de incidência de juros moratórios sobre verbas não
isentas, o que implica o mesmo tratamento do principal, portanto. A tese de que a verba é
indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o afastamento do art. 16, parágrafo
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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único, da Lei 4.506/64, o que não se afigura plausível, pois a norma não ostenta vício de
inconstitucionalidade patente.
De todo o exposto, dou provimento ao recurso da FAZENDA.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso da União.
Brasília, 23 de abril de 2014.
MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL
Juiz Federal - Relator 2
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
PROCESSO N. 0061214-31.2008.4.01.3400
RECTE/RECDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - ISA ROBERTA G. A. ROQUE
RECTE/RECDO: JOSE OSVALDO DA SILVA
ADVOGADO: DF28791 - OTANYLDA BADU
RELATOR: RUI COSTA GONÇALVES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL
PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. BOA-FÉ DO SEGURADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NATUREZA
ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. RECURSOS DAS PARTES IMPROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos interpostos por JOSÉ OSVALDO DA SILVA e pelo INSS contra
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou,
subsidiariamente, de restabelecimento de auxílio doença.
2. O Autor, em seu recurso, sustenta que faz jus ao benefício de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez, uma vez que continua incapacitado. Aduz, ainda, que diante de
fatores tais como, idade avançada, baixa escolaridade e dificuldade de reinserção no mercado
de trabalho faz jus ao deferimento dos pedidos formulados na peça inicial.
3. A autarquia previdenciária, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença de
primeiro grau de jurisdição.
4. O INSS, em suas razões recursais, requer, em síntese, a reforma parcial da sentença para
que seja determinada a devolução, pela recorrida, de todos os valores recebidos por força da
tutela antecipada concedida.
5. A parte autora, em suas contrarrazões ao recurso do INSS, pugnou pelo seu não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do mesmo.

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
PROCESSO Nº 0053561-46.2006.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
RECORRIDO
: AKEMI SOUZA KITAGAWA SANTANNA
ADVG/PROC
: DF22.256 - Rudi Meira Cassel
EMENTA
TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS.
1. A FAZENDA recorre da sentença de 1º grau, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos de repetição de imposto de renda - IR e de contribuição do servidor para seguridade - PSS - cobrados sobre os juros moratórios decorrentes de pagamentos de atrasados
(11,98%), conforme aplicação da Lei nº. 8.880/1994 aos servidores do Judiciário em geral.
2. Conforme a sentença, os juros moratórios relativos ao reajuste dos 11,98% teriam natureza indenizatória, pois apenas repõem o patrimônio não disponibilizado a tempo e modo à
época. Tais juros não se subsumiriam, portanto, ao conceito de acréscimo patrimonial, conforme o art. 43 do CTN, nem poderiam servir de base de cálculo do PSS, pois não se
incorporam aos proventos dos autores.
3. Esse entendimento, no entanto, contrasta com diversas normas e com o entendimento
que o STJ e a TNU fazem do juro moratório. Segundo as Cortes superiores e as normas de
regência, independentemente de possuir natureza indenizatória (art. 404 do CC) ou de lucros cessantes, se sujeita essa verba à tributação.1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501263
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II - Na espécie, cuida-se da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé por segurado
hipossuficiente, em razão de tutela antecipada posteriormente revogada. Entendimento conforme à orientação jurisprudencial desta e. Corte Superior. Aplicação da Súmula nº 168/STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp 993725/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
05/12/2008, DJe 02/02/2009).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
EM RAZÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. ESNECESSIDADE. BOA-FÉ DO SEGURADO.
HIPOSSUFICIÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. I - É incabível a devolução
pelos segurados do Regime Geral da Previdência Social de valores recebidos por força
de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, posteriormente revogada. II Entendimento sustentado na boa-fé do segurado, na sua condição de hipossuficiente e na
natureza alimentar dos benefícios previdenciários. Aplicação da Súmula 83/STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ, 5ª Turma, AgRg no Ag 1.138.706/RS, Relator Ministro Felix Fischer,
julgado em 21/05/2009, votação unânime, DJe de 03/08/2009, grifos nossos).
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. POSTULAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PENSÃO POR MORTE. VALORES
RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. DISPOSITIVOS
DA LEI DE BENEFÍCIOS QUE REGEM HIPÓTESES DIVERSAS. PRECEDENTES DA QUINTA E SEXTA TURMAS. ALEGADA OFENSA À CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF,
ART. 97). NÃO- OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, sedimentou o
entendimento sobre o tema para assentar que, em se tratando de verba alimentar percebida por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, aplicável a jurisprudência consagrada por este Tribunal, pautado pelo princípio da irrepetibilidade dos
alimentos. (...). 4. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos infringentes,
para negar provimento ao recurso especial. (STJ, 5ª Turma, EDcl no REsp 996.850/RS, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 04/11/2008, votação unânime, DJe de 24/11/2008,
grifos nossos).
16. Além disso, ao privilegiar a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos ao
segurado de boa-fé, que recebeu benefício previdenciário amparado em decisão judicial, no
exercício de uma interpretação sistemática apenas se mitigou o campo de aplicação dos art.
273, § 2º e art. 475-O, ambos do CPC, não os afastando, contudo, do ordenamento jurídico
pátrio (REsp 996592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 16/08/2011, DJe 19/09/2011).
17. Por fim, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp
1.054.163/RS, se manifestou no sentido de que o "art. 115 da Lei 8.213/91 regulamenta a
hipótese de desconto administrativo, sem necessária autorização judicial, nos casos em que a
concessão a maior se deu por ato administrativo do Instituto agravante, não agraciando os
casos majorados por força de decisão judicial" (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 30/6/08).
18. Ante o exposto, conhece-se dos recursos interpostos pelas partes autora e ré, mas para
lhes negar provimento, mantendo-se inalterada a sentença de Primeiro Grau.
19. Incabível a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca. Sem custas processuais.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos da parte Autora
e do INSS, nos termos do voto do Sr. Relator.
1ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF, 18/07/2014.

6. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LB),
dispensada nas hipóteses do art. 26, II, da citada Lei; e c) incapacidade temporária para o
trabalho (art. 59 da LB).
7. Já a aposentadoria por invalidez demanda, além da condição de segurado e do cumprimento
da carência, nos moldes do auxílio-doença, a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho.
8. No caso vertente, o laudo médico oficial atestou que o autor é portador de hipertensão
arterial, mas não existe incapacidade para atividades laborativas.
9. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não há incapacidade para
o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência, circunstância que obsta o deferimento do benefício postulado.
10. A autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com os
documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado
o conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência entre as
conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela parte autora
para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão.
Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a lide é
o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão sempre
a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício.
11. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez ou
auxílio-doença, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia
médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que possam permitir
ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente, reconhecer ou não
o direito pleiteado.
12. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam
concluir, à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade
laboral.
13. Ressalte-se, ainda, a conclusão do perito judicial:
O periciando apresenta quadro Hipertensão arterial. A capacidade funcional apresentada pelo
Periciando é grau I (NYHA), ou seja, tolera sem desconforto as atividades que demandam
esforços físicos acima dos habituais.(grifo nosso)
14. Como se vê, o perito atesta o problema de saúde da parte autora, todavia ressalva que o
grau da doença não impede a atividade laborativa. Assim, diante de tal constatação, não é
possível o deferimento dos pedidos formulados na inicial.
15. No tocante ao recurso do INSS, declara-se ser incabível a devolução, pela parte autora,
dos valores recebidos por força de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, posteriormente revogada, em razão da boa-fé do segurado, da sua condição de hipossuficiência e
da natureza alimentar dos benefícios assistenciais, consoante entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL (TUTELA ANTECIPADA) POSTERIORMENTE REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado por julgado
proferido em embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as
questões suscitadas nas razões recursais.
2. Não cabe a repetição de valores pagos a título de benefício previdenciário por força de
antecipação de tutela posteriormente revogada, tendo em vista a natureza alimentar da verba.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 137699/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO PARADIGMA. RECONSIDERAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA.
I - Não há divergência a ser sanada na via dos presentes embargos, se a decisão apontada
como dissonante foi posteriormente reconsiderada.
PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
DESNECESSIDADE. BOA-FÉ DO SEGURADO. HIPOSSUFICIÊNCIA.
NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.SÚMULA 168/STJ.
APLICAÇÃO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501264

JUIZ RUI COSTA GONÇALVES
Relator
RECURSO Nº 0002844-83.2013.4.01.3400 /DF
RELATORA
:
JUÍZA FEDERAL LÍLIA BOTELHO NEIVA
BRITO
RECORRENTE(S)
:
PAULO CESAR AIRES TEIXEIRA
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ADVG/PROC.

:

DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- RHAINA ELLERY HULAND

RECORRIDO(S)
:
ADVG/PROC.
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE LEI QUE AUTORIZE A ISENÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
C. STJ. PROCESSOS JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSOS
REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, objetivando a declaração de inexigibilidade do imposto de renda sobre
o abono de permanência, bem como a restituição dos valores descontados a tal título.
Ao julgar o Recurso Inominado nº 2009.34.00.700253-6, esta c. Turma Recursal, com fundamento na jurisprudência do TRF da 1ª Região, decidiu que o abono de permanência em
serviço possui natureza indenizatória, porquanto visa a compensar o servidor que, tendo direito à aposentadoria voluntária, opta por prosseguir em atividade.
No entanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
1.192.556/PE de acordo com o regime de que trata o art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que incide imposto de renda sobre o abono de permanência (Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, DJ-e de 6.9.2010).
Desse modo, segundo o entendimento firmado pelo STJ, sujeitam-se incidência do imposto
de renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o §
19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda
Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o
abono de permanência como rendimento isento. (AgRg no Ag 1318552/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010, DJ-e 03/02/2011),
ressalvado, contudo, o entendimento pessoal da relatora, que entende ser inexigível o imposto de renda sobre a verba em questão.
Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% sobre o valor corrigido da
causa, suspensa, entretanto, a presente condenação em virtude da concessão dos benefícios previstos na Lei nº 1.060/50 - assistência judiciária gratuita.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por maioria, negar provimento ao recurso da parte autora, vencido o Juiz Alexandre Vidigal de Oliveira. Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF.
Brasília - DF, 12/08/2014.
2
JUÍZA LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
Relatora p/ Acórdão
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
EMENTAS DA 07 SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 AGOSTO 2014
RELATOR
:
CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
PROCESSO Nº 0018108-77.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: RAFAEL PIRES DE CARVALHO
ADVG/PROC
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que a
sentença recorrida assentou que não há utilidade prática em tal arguição, tendo em conta as
datas de recolhimento do tributo discutido e a data de ajuizamento da presente ação. Realmente, o tributo discutido foi retido a menos de cinco anos do ajuizamento da ação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501265
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3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
4. O STJ reafirmou o entendimento em relação à incidência da taxa SELIC, esclarecendo que
após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a referida taxa desde o recolhimento indevido, ou, se
for o caso, a partir de 01/06/1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o
índice de inflação do período e a taxa de juros real. (REsp 961.368/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJ-e 12/03/2010). Juros de
mora e correção monetária devidos a contar da data de cada recolhimento indevido, exclusivamente pela taxa SELIC.
5. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0049850-62.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: SILVANIA DE SOUZA GONCALVES
ADVG/PROC.
: DF00066666 - NPJ/UNICEUB
RECORRIDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVG/PROC
: DF00024703 - CARLO LORENZZO GUEDES FIDELIS
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CRESCENTE - SACRE. NÃO INCIDÊNCIA DO
SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO. ANATOCISMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Recurso interposto pela Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial, sob o fundamento de que os contratos ficam submetidos à teoria pacta sunt servanda;
da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos regidos pelo Sistema
Financeiro Habitacional - SFH; da legalidade da capitalização mensal de juros e do sistema de
amortização da Tabela Price.
2. A recorrente pugna pela aplicação do CDC e da teoria da imprevisão, em razão do desemprego involuntário. Além disso, insiste na ilegalidade do contrato em razão da capitalização
de juros e a adoção do Sistema Price.
3. As partes firmaram contrato de financiamento em 9 de junho de 2000 com adoção do adoção
do Sistema de Amortização Crescente - SACRE (Cláusula Décima) e regido pelas normas do
Sistema Financeiro da Habitação - SFH (Cláusula Primeira).
4. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO (Tabela Price): não tem a recorrente interesse processual
para discutir suposta ilegalidade da Tabela Price, uma vez que o contrato previu o Sistema de
Amortização Crescente - SACRE.
5. Eleito pelos contratantes o Sistema de Amortização Crescente - SACRE deve ser mantido
para amortização do saldo devedor. Não há qualquer ilegalidade na adoção do SACRE como
sistema de amortização, que permite a efetiva quitação da dívida, ao atribuir, às prestações e
ao saldo devedor, o mesmo critério de atualização.
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0059357-47.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: VALDELICE DA SILVA SANTANA
ADVG/PROC
: DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto por VALDELICE DA SILVA SANTANA contra sentença que negou a
concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
2. O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos
quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja,
esclarecer o julgador quanto à incapacidade para o exercício da atividade laborativa alegada
pela parte autora. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado qualquer vício no laudo
pericial a ensejar sua nulidade, e toda a irresignação do Autor, no particular, se resume ao
mero inconformismo com as conclusões do perito oficial.
3. O laudo médico produzido em juízo foi confeccionado por especialista em ortopedia e
traumatologia, com base nos exames médicos apresentados pela autora e no exame clínico. O
documento é claro e preciso nas suas conclusões, com perfeita correlação com a doença
aponta pela autora na inicial. Os quesitos foram respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. No mérito, são requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e
de auxílio-doença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art.
26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que
garanta a subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser
definitiva, para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
5. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou: "Considerando a ausência de elementos objetivos de suas manifestações dolorosas,
pode-se afirmar que, atualmente, a parte autora encontra-se apta para exercer atividades que
lhe garantam subsistência".
6. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
o indeferimento do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
7. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
8. Em princípio, o julgador ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial,
quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que possam permitir ao magistrado a
formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente, reconhecer ou não o direito
pleiteado.
9. A parte autora juntou relatórios médicos. Todavia todos são anteriores à perícia oficial, o que
faz presumir que foram levados em consideração pelo perito judicial na análise da capacidade
laboral da requerente. Além disso, são frágeis, sucintos e sem o nível de objetividade e
esclarecimento presentes no laudo médico produzido em juízo. Noutros termos, não trazem
elementos que permitam concluir, à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade laboral, não servindo para infirmar as conclusões do laudo médico
oficial.

6. O STJ decidiu em recurso representativo de controvérsia (CPC, art. 543-C): "'Nos contratos
vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento
da prestação' (Súmula n. 450/STJ)" (Corte Especial, REsp 1110903/PR, Rel. Aldir Passarinho
Junior, DJe 15/02/2011).
7. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS (ANATOCISMO): decidiu o STJ, em recurso representativo
de controvérsia, que, "nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação,
é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade" (STJ, REsp 1070297/PR, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 18/09/2009). Todavia, a Autora não se
desincumbiu do ônus de provar a alegada capitalização de juros (art. 333, I, do CPC).
8. A adoção do Sistema de Amortização Crescente - SACRE não implica em capitalização de
juros.
9. Decidiu o STJ, no REsp 1070297 - submetido ao rito dos recursos repetitivos -, que "o art.
6º, alínea 'e', da Lei nº 4.380/1964, não estabelece limitação aos juros remuneratórios", entendimento esse consolidado na Súmula 422/STJ. A simples previsão de juros nominais e juros
efetivos não importa em anatocismo. Precedente: AC 0000072-43.2001.4.01.3700 / MA, Rel.
JUIZ FEDERAL MARCELO DOLZANY DA COSTA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO
DOLZANY DA COSTA, 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.369 de 01/10/2013.
10. EQUILÍBRIO CONTRATUAL: No Superior Tribunal de Justiça e no TRF da 1ª Região,
prevalece o entendimento de que se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de mútuo habitacional. No caso, contudo, a Autora não logrou comprovar o
desequilíbrio contratual, a ensejar a aplicação do disposto no art. 6º, V, do CDC.
11. TEORIA DA IMPREVISÃO: Consistem os pressupostos da aplicação da teoria da imprevisão na superveniência de acontecimento imprevisto e imprevisível que, além de modificar
o ambiente objetivo que reinava à época da celebração do contrato, acarrete para o devedor
um grande empobrecimento e, para o credor, um enriquecimento inesperado e injustificado. O
desemprego involuntário, motivo alegado pela Autora para não adimplir as obrigações contratuais, não é fator capaz de possibilitar a aplicação da teoria da imprevisão. Cria, efetivamente, uma onerosidade para o devedor, mas isso, além de previsível, não melhora a
situação do credor, que somente recebe a prestação com o reajuste contratado.
12. O contrato firmado não prevê a equivalência salarial. Quem faz um financiamento de longo
prazo, de 96 meses (8 anos), sabe que corre o risco de variações salariais, com perda de
renda, por exemplo, ou até de desemprego, mormente no regime da legislação trabalhista
consolidada, dada a possibilidade de demissão sem justa causa a qualquer momento
13. Em síntese, a perda de emprego não é fato imprevisível e, portanto, não importa, por isso,
considerar-se questão superveniente a tornar excessivamente oneroso o cumprimento do contrato regularmente estabelecido, que deve ser cumprido em homenagem ao princípio da boafé objetiva insculpido no art. 422 do Código Civil.
14. RENEGOCIAÇÃO: ressalte-se que o desemprego ou redução da renda do mutuário, por si
só, não lhe confere o direito à correspondente diminuição do valor encargo mensal, salvo
mediante renegociação diretamente com o agente financeiro. Assim, não se admite a intervenção judicial para reduzir, compulsoriamente, o valor da prestação na mesma proporção
da redução da renda do mutuário, especialmente porque não há cláusula contratual prevendo
equivalência salarial.
15. A tese de que deve haver revisão do valor da prestação para ajustá-lo a qualquer nova
realidade, levaria ao extremo de ter que reduzir a zero o valor da prestação na hipótese de o
mutuário ficar desempregado. (AC 2000.33.00.015431-3/BA - Relator Desembargador Federal
João Batista Moreira - e-DJF1 de 22.09.2009, p. 551).
16. Com efeito, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade, descabe intervir na relação
contratual, estabelecida, livremente, entre as partes, a pretexto de adequá-la à nova realidade
financeira de uma delas. Ainda que de relevante conteúdo social o contrato imobiliário firmado
no âmbito do SFH, justamente devido à origem de seus recursos, basicamente, do FGTS, o
princípio pacta sunt servanda, em hipóteses tais, há de ser prestigiado, sob pena de configurar
ilegítima e indevida a interferência do Poder Judiciário na economia contratual, de possíveis, e
previsíveis, consequências danosas ao financiamento do próprio sistema, já que implicará
alongamento do prazo de recuperação do ativo emprestado.
17. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida por outros fundamentos. Acórdão lavrado
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
18. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501266

1266

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da FUB - Fundação Universidade de Brasília - CESPE/UNB.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0055354-49.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JUVENIL FRANCISCO ALEXANDRE
ADVG/PROC
: DF00023681 - CAROLINA SIMAO ODISIO HISSA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu "o direito da parte autora ao
recebimento de auxílio-doença NB 522.187.915-4 até a presente data e para condenar o INSS
na obrigação de pagar os valores atrasados de auxílio-doença referentes ao período compreendido entre a data da cessação administrativa do benefício (31/07/2008) até a data de seu
restabelecimento por decisão judicial (15/09/2008)".
2. São requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença a qualidade de segurado da
Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições
mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de
incapacidade temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência (art. 59 da
Lei 8.213/91).
3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo (perícia realizada em
11/3/2009). O médico perito, especialista em ortopedia, atestou: "Considerando que os elementos dessa análise não se correlacionaram com nenhuma doença ou lesão, pode-se afirmar
que não há nível de evidencia para caracterizar incapacidade laboral. Portanto, pode a parte
autora exercer suas atividades habituais sem nenhuma restrição. Apesar do quadro doloroso referido, a funcionalidade do seguimento lombar permanece preservada. Os demais
segmentos corporais não apresentaram nenhum padrão de acometimento neuromotor" - grifos
nossos.
4. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
a suspensão do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
5. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
6. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
7. O Juízo sentenciante adotou o relatório médico juntado pela autora, datado de 12/5/2009 (cf.
petição incidental registrada em 27/5/2009). Todavia, apesar de emitido por médico da Rede
Pública de Saúde, o documento é sucinto e sem o nível de objetividade e esclarecimentos
presentes no laudo médico produzido em juízo. Noutros termos, não trazem elementos que
permitam concluir, à margem de qualquer dúvida, que a autora estava incapacitada para sua
atividade laboral, não servindo para infirmar as conclusões do laudo oficial.
8. Ressalte-se, ainda, que o laudo médico produzido em juízo encontra-se baseado em todos
os exames realizados pela requerente, bem como no exame clínico. Inexistem contradições
nas conclusões e há perfeita correlação com a doença aponta pela parte autora na inicial. Os
quesitos foram respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo
meio de prova.

10. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0055644-64.2008.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA-CESPE/UNB
- CAROLINA AUGUSTA DE MENDONCA RODRIGUES
LUANA FEITOSA

EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré, FUB - Fundação Universidade de Brasília - CESPE/UNB,
contra sentença que a condenou a pagar quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
indenização por danos morais, em razão de envio de e-mail à autora, dizendo respeito a
concurso público, com fins de convocá-la para comprovação do exercício de atividade profissional, criando-lhe a expectativa de posse para o cargo.
2. A Teoria do Risco Administrativo, adotada no Brasil, dispõe que basta a comprovação da
conduta do agente público, agindo nesta qualidade, do nexo de causalidade e do dano, para
que se configure a responsabilidade objetiva da Administração Pública. Art. 37, §6º, CF/88.
3. Quanto à alegação de que não houve comprovação do dano e do nexo de causalidade, temse que a mesma não deve prosperar. Ora, o envio de e-mail à autora, convocando-a para
apresentação de documentos referentes a andamento do processo seletivo, tem o condão de
criar expectativa em qualquer candidato concorrente a vaga em concurso público, não se
tratando de mero dissabor. Ainda mais quando a remetente não repara a situação em tempo
razoável. O abalo psicológico, no caso em tela, é evidente, restando claro o dano. O nexo de
causalidade também é óbvio, já que a criação da expectativa é que causou o mencionado
abalo psicológico.
4. Frise -se que deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
5. A indenização dos danos morais foi fixada em face dos transtornos experimentados pela
autora, utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor estipulado
na sentença não foi irrisório e nem exorbitante, satisfazendo a finalidade da lei que é de
estabelecer compensação e desestimular novas práticas.
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
7. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501267
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9. Além disso, nova perícia judicial foi realizada 13/9/2011, reafirma as conclusões anteriores:
"não se identificou nessa análise doença ou lesão que pode ser relacionada objetivamente com
incapacidade laboral".
10. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, indevido o benefício por incapacidade.
11. Recurso do INSS provido, para julgar improcedente o pedido inicial, negando o benefício
previdenciário por incapacidade. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46
da Lei 9.099/95.
12. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058073-04.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIZABETH DA COSTA ESTRELA NASCIMENTO
ADVG/PROC
: DF00023681 - CAROLINA SIMAO ODISIO HISSA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. DIB. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença
desde a data do cancelamento administrativo (26/09/2008), e condenando o recorrente a pagar
os valores atrasados referentes ao período compreendido entre a data da cessação administrativa do benefício (26/09/2008) até a data de seu restabelecimento por decisão judicial
(01/12/2008).
2. O recorrente alega que o laudo pericial judicial concluiu que a autora é capaz para o
exercício de atividades laborativas; e, ainda, que a data de início do benefício deve ser a data
da juntada do laudo pericial (06/08/2009).
3. Quanto à alegação do INSS de que deve prevalecer o laudo pericial judicial, tem-se que a
mesma não deve prevalecer, haja vista o princípio da livre convicção do magistrado. O art. 131
do CPC dispõe que o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, devendo, no entanto, indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram
o convencimento. Tal princípio também é corroborado pelo art. 436 do CPC, o qual informa que
o juiz pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, não
estando adstrito ao laudo pericial.
4. A decisão prolatada pelo magistrado de 1ª instância encontra-se bem fundamentada quanto
aos motivos que o levaram à sua conclusão, citando princípios e provas, não havendo, portanto, o que censurar. Ora, o laudo pericial judicial não tem que, obrigatoriamente, prevalecer,
principalmente quando o julgador se convence do contrário em virtude das demais provas dos
autos. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a
lide é o juiz (art. 437 do CPC). Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos,
outros elementos de prova que possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor
crítico, para, convictamente, reconhecer ou não o direito pleiteado.
5. No que diz respeito ao argumento de que a data de início do benefício deve ser a data da
juntada do laudo pericial (06/08/2009), tem-se que foi apresentada pela autora farta documentação médica, servindo para comprovar que a suspensão do seu auxílio-doença efetivamente ocorreu sem que houvesse a recuperação de sua capacidade laborativa. Assim, o
benefício é devido desde a cessação indevida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501268
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6. O laudo apenas atesta uma situação já pré-existente. Além disso, a fixação da DIB a partir
da juntada do laudo médico em juízo, como requerido pela autarquia previdenciária," estimula
o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de
incapacidade anterior à própria ação judicial" (RESP 201303408190, HUMBERTO MARTINS,
STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 25/10/2013). Recurso do INSS, também, improvido
neste ponto, até mesmo pelo motivo de não se estar acolhendo as razões do laudo, não sendo
lógico fixar a data do início da incapacidade (por este não detectada), como a data da juntada
do laudo.
7. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
8. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0051203-40.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: RITA DOS SANTOS SOUZA
ADVG/PROC.
: DF00023681 - CAROLINA SIMAO ODISIO HISSA
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - CLAUDIA CALMON BORGES LIMA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. RENDA PER CAPITA FAMILIAR INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. MARIDO BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI
10.741/2003, DO ESTATUTO DO IDOSO. EXCLUSÃO DE VALOR MÍNIMO PERCEBIDO POR
MAIOR DE 65 ANOS. FILHO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Sentença: julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de amparo assistencial
ao idoso, em razão do requisito econômico.
2. Razões do recurso da Autora: exclusão, para fins de computo de renda familiar, do
benefício de um salário mínimo recebido pelo esposo da autora, com base no art. 34 do
Estatuto do Idoso; exclusão, também, da renda do filho da autora, que não mais reside com a
mesma e não se enquadra no conceito de família previsto no art. 20 da Lei n. 8.742/93. Requer,
assim, a reforma da sentença, sob a alegação de que sua renda per capita é inferior a ¼ do
salário mínimo.
3. Voto. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da
CF, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido
aos portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
4. A controvérsia dos autos reside em torno da hipossuficiência econômica.
5. O laudo socioeconômico atestou que o núcleo familiar é composto pela autora, seu esposo
e dois filhos maiores de idade. A renda familiar é composta pela aposentadoria por idade
percebida pelo esposo, no valor de um salário mínimo; o valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais) a título de alugueis; e, R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) recebidos pelo filho maior,
como jardineiro. Por fim, o laudo concluiu que a renda per capita é superior a ¼ do salário
mínimo e que a autora não era pessoa com hipossuficiência econômica.
6. Todavia, há a possibilidade de aplicação analógica do art. 34, parágrafo único, da Lei nº
10.741/03, com a exclusão, para fins do cálculo da renda familiar per capita, da renda do
esposo, que recebe o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no valor de um
salário mínimo.
7. Nesse sentido o posicionamento do STF: "[A] inconstitucionalidade por omissão parcial do
art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo
único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será
computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Não
exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor
de até um salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para
discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos
beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários
no valor de até um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de ino
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constitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei
10.741/2003" (RE 580963, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
18/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-225 DIVULG
13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013).
8. Além disso, à época do requerimento administrativo, em 3/7/2008, o art. 20, § 1º, da Lei nº
8.742/93 estava em vigor, com a redação atribuída pela Lei nº 9.720/98. Segundo a referida
norma, entendia-se como família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº
8.213/91, a saber: o cônjuge; o companheiro; o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 anos ou inválido; os pais e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor
de 21 anos ou inválido.
9. Assim, os filhos maiores de 21 anos de idade, ainda que solteiro, não integravam o conceito
de família, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, então aplicado subsidiariamente ao caso.
Precedente da TNU: PEDILEF 200851700003687, JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA
FILHO, TNU, DJ 28/09/2012; e, PEDILEF 200663010523815, JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA, TNU, DOU 31/08/2012.
10. "As modificações da LOAS promovidas pela Lei nº. 12.435/2011 - em especial a nova
redação do art. 20, § 1º que alterou o conceito de grupo familiar para fins de aferição da
miserabilidade - são inaplicáveis ao caso sub examine, pois não possuem efeito retroativo e
não podem retirar do patrimônio jurídico da autora direito que detinha segundo a legislação em
vigor na época do requerimento administrativo" (PEDILEF 200663010523815, JUIZ FEDERAL
ALCIDES SALDANHA LIMA, TNU, DOU 31/08/2012.).
11. Desta forma, excluindo-se o valor aferido pelo esposo idoso e o filho maior, subsiste tão
somente o valor relativo 50% dos alugueis (R$ 75,00), valor bem inferior a ¼ do salário mínimo
vigente à época da perícia socioeconômica (R$ 465,00) e que não é suficiente para atender as
necessidades básicas da autora, também pessoa idosa e que necessita de cuidados especiais
próprios da idade.
12. Afasto, portanto, as conclusões do estudo socioeconômico, para conferir à autora o benefício de amparo assistencial ao idoso.
13. Benefício devido desde o requerimento administrativo, em 3/7/2008. Precedentes do
STJ.
14. Recurso da Autora provido, para condenar o INSS na obrigação implantar o benefício de
amparo assistencial ao idoso, desde o requerimento administrativo (3/7/2008); e na obrigação
de pagar as parcelas retroativas daí advindas. Sentença reformada.
15. Correção monetária e juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
16. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da Autora,
nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0056851-98.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: DF00011940 - EDSON DE JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO
: CECILIA BEZERRA DA SILVA
ADVG/PROC
: DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO
ATESTANDO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATÍCIO. NECESSIDADE DE SOBREVIVENCIA DO SEGURADO. SÚMULA N. 72 DA TNU.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. RELATÓRIO. Recurso interposto por CECÍLIA BEZERRA DA SILVA contra sentença que
negou a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que o exercício de atividade laborativa afasta a incapacidade reconhecida por
laudo médico.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501269

2. VOTO. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de
auxílio-doença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26,
II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta
a subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. Na situação em análise, o laudo médico atestou que a Autora "em decorrência do seu
quadro clinico e do comprometimento da coluna e da limitação de movimentos em decorrência
das dores, não tem condições de exercer atividades laborais, encontrando-se incapaz temporariamente". Portanto, é caso de concessão do benefício de auxílio-doença.
4. O exercício de atividade laborativa no período posterior a realização da perícia médica não
afasta a conclusão do laudo pericial, sendo, pois, irrelevante, uma vez que se continua a
trabalhar, o faz na busca de sua subsistência em detrimento e em eventual agravamento de
seu estado de saúde, demonstrando a necessidade do benefício em questão.
5. No mesmo sentido, a Súmula 72 da TNU: "É possível o recebimento de benefício por
incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou".
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, o termo inicial de benefício por incapacidade será a
data do requerimento administrativo. Aliás, não é crível que a autora misteriosamente tenha
acordado incapacitada no dia da realização da perícia médica, o laudo somente constata
alguma incapacidade ou mal surgido anteriormente à propositura da ação. Além disso, a
fixação da DIB a partir da juntada do laudo médico em juízo"estimula o enriquecimento ilícito do
INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria
ação judicial" (RESP 201303408190, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA: 25/10/2013). Benefício devido desde 8/9/2006 (cf. comunicado de decisão, à fl. 30 da
documentação inicial).
7. A cessação do benefício ora reconhecido somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
a) seja o benefício convertido em aposentadoria por invalidez; b) seja o autor, após procedimento de reabilitação, considerado apto para o exercício de outra atividade que lhe garanta
a subsistência; c) restabelecimento do segurado, atestado por meio de nova perícia, a cargo do
INSS, a ser realizada no prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado.
8. Recurso do autor parcialmente provido, para condenar o INSS na obrigação de conceder
o benefício de auxílio-doença, desde o requerimento administrativo em 8/9/2006; e na obrigação de pagar as diferenças daí advindas, compensando-se eventuais valores recebidos
administrativamente.
9. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
11. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
Autora, nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0049276-05.2009.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC
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JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
NEUSA ROSA CAVALCANTE
DF00010589 - GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
DF00011940 - EDSON DE JESUS DOS SANTOS
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0045458-79.2008.4.01.3400

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS
LEGAIS. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE AO REINGRESSO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo NEUSA ROSA CAVALCANTE contra sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, negando o benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez, por entender que a doença incapacitante é pré-existente ao reingresso no Regime
Geral da Previdência Social - RGPS.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. O cerne da questão é a condição de segurada da parte autora.
4. E no ponto, irreparável a sentença de Primeiro Grau, que analisou a questão à luz das
normas que regem a matéria: "Nesse contexto probatório, por se tratar de incapacidade laborativa total e permanente, insusceptível de reabilitação, conduz-se à possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez. Cumpre, pois, perquirir os demais requisitos para a
obtenção de benefício previdenciário por incapacidade, ressaltando-se que 'a qualidade de
segurada da previdência social é verificada ao tempo do surgimento da doença' 1 (precedente:
Turma Recursal/DF, Recurso nº 2007.34.00.701350-0, Relator Juiz Federal Itagiba Catta Preta
Neto, noticiado no Boletim Informativo n° 16/2007). O Sr. Perito designado não estipulou a data
de início da incapacidade. No entanto, pode-se deduzir que o início da incapacidade é anterior
ao ingresso da autora no Regime Geral de Previdência Social, haja vista constar nos autos
relatório médico datado de setembro/2005, que atesta que naquele período a requerente já
apresentava 100% de perda visual no olho direito e 70% de perda visual no olho esquerdo, em
razão das enfermidades diagnosticadas no laudo pericial (fl. 07, documentação inicial). Nesse
contexto, considerando que a requerente se filiou à Previdência Social somente em março/2005 (data da primeira contribuição previdenciária) e tendo em conta a natureza insidiosa da
doença que acomete a parte autora (glaucoma), não vislumbro nos autos elementos de ordem
a afastar a alegação de doença pré-existente ao seu reingresso ao Regime Geral de Previdência Social. Com efeito, a parte autora não possui nenhum vínculo trabalhista em sua vida
laborativa, constando no CNIS apenas registros de contrições como contribuinte individual no
período de 03/2005 a 03/2006 (período correspondente à carência do benefício pleiteado). O
fato de o benefício previdenciário ter sido concedido na via administrativa à requerente (NB
516.289.268-4) não afasta a observância dos requisitos estabelecidos em lei para o recebimento do auxílio-doença. Patente a ocorrência de erro administrativo na concessão do benefício, o qual pode ser sanado pela própria Administração Pública, ante o princípio da autotutela, insculpido no art. 53 da Lei nº 9.784/99 e nas súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal
Federal, observado, outrossim, o princípio da irrepetibilidade de verba alimentar. Assim, nos
termos dos arts. 42, § 2°, e 59, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91 (Lei de Benefícios da
Previdência Social), torna-se forçoso reconhecer que a parte autora não possui direito a
benefício previdenciário por incapacidade".
5. A norma mencionada tem por objetivo evitar a denominada "filiação simulada", com intuito
exclusivo de obter o benefício, fato que, uma vez admitido, desvirtuaria por completo os
objetivos do sistema previdenciário, erigido como verdadeiro seguro social, além de colocar em
risco sua própria sustentabilidade.
6. A única exceção encontra-se descrita na parte final do dispositivo antes citado, e diz respeito
às doenças de caráter progressivo, cujos efeitos maléficos vão se agravando com o tempo, a
ponto de tornar a vítima incapaz para o desempenho de atividade remunerada. No entanto, na
hipótese não restou demonstrada a situação em comento, o que torna inviável o emprego da
exceção ali prevista. No caso, a própria incapacidade é anterior ao ingresso no Regime Geral
da Previdência Social.
5. Recurso da Autora improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da
Lei n. 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501270
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JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- MARCIA NEYSA BITU ARAUJO
JONATHAN DE SOUZA AFONSO BRAGA
DF00022810 - DENISE MAGALHAES DA SILVA QUIRINO

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RENDA PER CAPITA FAMILIAR SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO
MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA. LAUDO VÁLIDO. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. ARTIGOS 131 E 436 DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
benefício de amparo assistencial ao portador de deficiência (LOAS) e condenou a autarquia
federal a pagar as diferenças devidas desde a data do último requerimento administrativo
até a efetiva implantação do benefício.
2. Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do laudo médico por não haver resposta à
integralidade dos quesitos, tem-se que a mesma não deve prosperar, haja vista o princípio do
livre convencimento motivado do juiz, o qual se encontra nos arts. 131 e 436 do CPC.
3. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
4. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover
de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20,
Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o legislador não excluiu outras formas de
verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, TRF1 e TNU.
5. Destaque-se a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
6. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
7. O laudo socioeconômico aponta que o núcleo familiar é composto pelo autor, sua mãe e um
irmão de 5 (cinco) anos de idade; que o pai do autor trabalha como motorista e tem contato
regular com a família. A renda familiar totaliza R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), não
sendo suficiente para o sustento do lar, pois os medicamentos do menor são caros. O referido
laudo conclui que a mãe do autor está impossibilitada de ingressar no mercado de trabalho
formal, pois o autor necessita de cuidados especiais e depende dela para as mais simples
atividades do dia-a-dia; que o autor faz uso de medicamentos não encontrados nos Postos de
Saúde; que deve ser considerado hipossuficiente econômico.
8. O laudo médico informa que o autor é portador de alienação mental, doença que o leva à
incapacidade total e permanente, valendo mencionar que o próprio laudo destaca a realização
do exame clínico.
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9. Diante de circunstâncias peculiares do caso, verifica-se que a renda familiar não assegura
ao autor meios de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência e cuidados especiais. O
requerente satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a percepção do
benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93.
10. Diante do caráter alimentar da prestação em comento, a antecipação de tutela deve ser
mantida, porque presentes os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 273, I
do CPC.
11. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
12. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0050775-24.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ROSENILTON DA SILVA RIBEIRO
ADVG/PROC.
: DF00016810 - JULIANA SERMOUD FONSECA
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - ALESSANDRA ALVES DONIAK
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PRESUNÇÃO
LEGAL. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Relatório: Recurso interposto por Rosenilton da Silva Ribeiro contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do Autor ao benefício de
auxílio doença, desde o requerimento administrativo, em 13/3/2009 (NB 534.706.954-2).
2. A recorrente requer a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando a gravidade
da doença, a idade avançada e as condições sociais da autora.
3. Voto: A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido o período
de carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei 8.213/91). Demais disso, devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais
como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes do STJ e
da TNU.
4. No caso concreto, o laudo médico atestou que o requerente é portador de lombo-sacralgia
crônica por provável espondilite anquilosante, que gera incapacidade definitiva para a sua
função declarada (vigilante) ou qualquer outra com semelhante exigência biomecânica por
apresentar restrição definitiva para postura de pé prolongada, assim como sentada, posturas
viciosas da coluna em flexão ou rotação, levantamento ou carregamento manual de peso e
vibração.
5. Apesar de a perícia médica concluir que a incapacidade é suscetível de reabilitação, dada a
gravidade da doença e a presunção legal estabelecida no art. 151 da Lei 8.213/91, tenho ser
o caso de concessão de aposentadoria por invalidez, mormente considerando as muitas limitações impostas pela doença e a escolaridade (ensino médio completo). Notadamente o
autor não tem condições de exercer atividades que lhe assegurem a sobrevivência e uma
efetiva reinserção no mercado de trabalho seria utópica.
6. Ainda, a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos
sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
7. Além disso, o Autor está recebendo o benefício de auxílio doença desde junho de 2006, ou
seja, há mais de 8 anos - primeiro por força de decisão administrativa e, depois de 22/6/2009,
em razão de tutela antecipada deferida nos autos -, e não há registro nos autos de que a
autarquia previdenciária tenha submetido o requerente a procedimento de reabilitação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501271

8. Acompanhando a petição inicial, foram apresentadas pelo Autor farta documentação médica,
todas registrando a doença de espondilite anquilosante, a mesma diagnosticada pela perícia
médica produzida em juízo. Noutras palavras, o laudo médico-pericial produzido em Juízo não
atestou causa incapacitante nova, servindo para comprovar que a suspensão do auxílio doença
n. 517.060-029-8 (em 30/1/2009) efetivamente ocorreu sem que houvesse a recuperação pelo
demandante de sua capacidade laborativa. Assim, o benefício é devido desde a cessação
indevida, procedendo-se de imediato sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.
9. Recurso provido, para condenar o INSS na obrigação de converter o auxílio doença n.
517.060.029-8 em aposentadoria por invalidez, desde 30/1/2009; e na obrigação de pagar as
diferenças daí advindas. Sentença reformada.
10. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal
.
11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
12. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso do Autor,
nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0059630-89.2009.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
EDMILSON GUIMARAES DE ALMEIDA
- DEFENSOORIA PUBLICA DA UNIAO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto por EDMILSON GUIMARÃES DE ALMEIDA contra sentença que negou
a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou "Periciando com historia de hérnia discal lombo sacra tratada. Não apresentando no
momento sinais ou sintomas justifiquem o afastamento de sua atividade laboral. Concluo que o
mesmo esta apto ao trabalho imediatamente".
4. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
a suspensão do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
5. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
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6. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
7. A parte autora juntou relatórios médicos. Todavia, são frágeis, sucintos e sem o nível de
objetividade e esclarecimento presentes no laudo médico produzido em juízo. Noutros termos,
não trazem elementos que permitam concluir, à margem de qualquer dúvida, que a autora está
incapacitada para sua atividade laboral.
8. Ressalte-se, ainda, que o laudo médico produzido em juízo é claro e preciso nas suas
conclusões, com perfeita correlação com a doença aponta pela parte autora na inicial. Os
quesitos foram respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo
meio de prova.
9. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente.
10. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0052039-76.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: REGINA SOARES
ADVG/PROC.
: - DEFENSOORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). CONDIÇOES SOCIAIS E CULTURAIS. IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. RELATÓRIO. Recurso interposto por REGINA SOARES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da Autora ao benefício de auxíliodoença, desde a cessação indevida, em 31/3/2009, até posterior reabilitação.
2. A recorrente requer a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando a gravidade
da doença, a idade avançada e as condições sociais da autora.
3. VOTO. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido o
período de carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei 8.213/91). Demais disso, devem ser
considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais
como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes do STJ e
da TNU.
4. No caso concreto, o laudo médico atestou que a requerente é portadora de cervicalgia
crônica por espondilodiscoartrose incipiente sem sinais de radiculopatia ou déficit motor, peritendinite calcária bilateral, obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e transtorno de depressão, que geram incapacidade definitiva para a função declarada (serviços
gerais de limpeza) ou qualquer outra com semelhante exigência biomecânica por apresentar
restrição definitiva ao (à): aplicação de força manual, elevação repetitiva dos membros superiores, carregamento manual de preso, postura viciosa em flexão ou rotação da coluna
vertebral, marcha prolongada ou postura de pé prolongada e vibração (de corpo inteiro ou
segmentar).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501272

5. Apesar de o perito médico concluir pela possibilidade de reabilitação profissional em funções
mais leves, do tipo administrativo, o fato é que a autora já conta com 63 anos de idade e baixa
escolaridade (1º Grau Incompleto). Notadamente a requerente não tem condições de exercer
atividades que lhe assegurem a sobrevivência e uma efetiva reinserção no competitivo mercado de trabalho seria utópica.
6. Ainda, a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos
sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
7. Nesse contexto, levando-se em conta as severas limitações físicas da autora, suas condições pessoais e a finalidade social da norma, tenho ser o caso de aposentadoria por
invalidez.
8. O laudo pericial concluiu que "a Autora encontra-se incapaz para a sua função declarada
dessa época (cessação do benefício) aos dias atuais". Além disso, acompanhando a petição
inicial, foram apresentadas pela Autora farta documentação médica, todas registrando as doenças ortopédicas e a diabetes mellitus, as mesmas diagnosticadas pela perícia médica produzida em juízo. Noutras palavras, o laudo médico-pericial produzido em Juízo não atestou
causa incapacitante nova, servindo para comprovar que a suspensão do auxílio-doença n.
515.665.791-1 (em 31/3/2009) efetivamente ocorreu sem que houvesse a recuperação pelo
demandante de sua capacidade laborativa. Assim, o benefício é devido desde a cessação
indevida, procedendo-se de imediato sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.
9. Recurso do Autor provido, para condenar o INSS na obrigação de converter o auxíliodoença n. 515.665.791-1 em aposentadoria por invalidez, desde 31/3/2009; e na obrigação de
pagar as diferenças daí advindas, compensando-se as parcelas pagas administrativamente
e/ou a título de tutela antecipada. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo
46 da Lei 9.099/95.
10. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da Autora, nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0056655-94.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVG/PROC.
: - DEFENSOORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - MARCIA NEYSA BITU ARAUJO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL.
COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA DE 1ª INSTÂNCIA.
1. Recurso interposto pela autora em face de sentença que declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com
base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.
2. A autora, em seu pleito, não requer o reconhecimento de sua alegada união estável, caso
em que a competência, sem dúvidas, seria da Justiça Comum Estadual. No caso em tela, o
pedido diz respeito à pensão por morte, o que atrai a competência da Justiça Federal, já
que a causa possui natureza nitidamente previdenciária. O reconhecimento da união estável,
nessa situação, deve ser enfrentado como questão prejudicial.
3.Nesse sentido vem entendendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA
ESTADUAL. DEMANDA DEDUZINDO PEDIDO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). RECONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. (...)3. A pretensão deduzida na
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inicial não diz respeito ao reconhecimento da união estável, mas somente à concessão de
benefício previdenciário, o que atrai a competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento. Ainda que o referido Juízo tenha de enfrentar a questão referente à
caracterização ou não de união estável numa ação em que pleiteia exclusivamente beneficio
previdenciário, como é o caso dos autos, não restará usurpada a competência da Justiça
Estadual, na medida em que inexiste pedido reconhecimento de união estável, questão que
deverá ser enfrentada como uma prejudicial, de forma lateral. (...)"(STJ, CC 201300131317
CC - CONFLITO DE COMPETENCIA - 126489, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 1ª
TURMA, julgado em 18/03/2014, publicado em DJe 07/06/2013)
4. Indefiro o pedido de tutela antecipada, haja vista que ainda não resta comprovada a
relação entre a autora e o falecido, o que pode se dar após instrução probatória. Saliente-se
que a condição de companheira, conforme art. 16, "caput", I e §3º, da Lei nº 8.213/91, é um
dos requisitos exigidos para a concessão do benefício previdenciário.
5. Recurso da Autora provido para reconhecer a competência do Juizado Especial Federal
para o processamento do feito.
6. Sentença anulada, com a determinação de retorno dos autos à origem, para a realização das
provas necessárias para o julgamento da lide.
7. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito com
a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do
artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da Autora, nos
termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0061035-97.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARIA DAS GRACAS SILVA SOUSA
ADVG/PROC
: - DEFENSOORIA PUBLICA DA UNIAO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. RENDA PER CAPITA FAMILIAR INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
benefício de amparo assistencial ao portador de deficiência (LOAS), desde a data do requerimento administrativo (7/4/2008).
2. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
3. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover
de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20,
Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o legislador não excluiu outras formas de
verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, TRF1 e TNU.
4. Destaque-se a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
5. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501273
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6. No caso vertente, resta incontroverso o atendimento ao requisito da incapacidade, o laudo
médico foi conclusivo ao aponta que a Autora é portadora de esquizofrenia residual, que gera
incapacidade total e permanente, inclusive para os atos da vida cotidiana (como vestir-se,
tomar banho). O cerne da controvérsia é a condição de miserabilidade.
7. O laudo socioeconômico aponta que o núcleo familiar é composto pela autora, sua genitora,
seu padrasto, seu irmão solteiro e um sobrinho menor de idade. A única renda é proveniente
da aposentadoria por idade recebida pela mãe, no valor de um salário mínimo e não é
suficiente para o pagamento das despesas. A moradia é própria, mas proveniente de doação
do Governo do Distrito Federal. A alimentação é mantida com dificuldades. A requerente não
possuiu outros familiares no Distrito Federal que possam ajudá-la. Assim, a perita socióloga
concluiu que a autora deve ser considerada pessoa com hipossufiência econômica.
8. Desta forma, considerando que o valor de um salário mínimo é utilizado para a sobrevivência
de 5 (cinco) pessoas, a conclusão lógica é que renda per capita é inferior a ¼ do salário
mínimo. Valendo destacar que os gastos mínimos superam a renda e a autora é interditada,
necessita de supervisão constante e de cuidados especiais.
9. Demais disso, a jurisprudência é no sentido de que, em respeito aos princípios da igualdade
e da razoabilidade, deve ser excluído do cálculo da renda familiar per capita qualquer benefício
de valor mínimo recebido por maior de 65 anos, independentemente se assistencial ou previdenciário, aplicando-se, analogicamente, o disposto no parágrafo único do art. 34 do Estatuto
do Idoso (Pet 2.203/PE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe 11/10/2011). A genitora da autora atualmente já conta com 68 anos de idade. E com a
exclusão de sua renda, a renda da autora é inexistente.
10. Diante de circunstâncias peculiares do caso, verifica-se que renda familiar não assegura à
requerente meios de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência e cuidados especiais.
A autora satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a percepção do
benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93.
11. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida.
12. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o autor está
assistido pela Defensoria Pública da União (Súmula 421/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058538-47.2007.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FLORIPA LUIZA FERREIRA
ADVG/PROC.
: - DEFENSORIA PUBLICA FEDERAL
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - MARCIA NEYSA BITU ARAUJO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por FLORIPA LUIZA FERREIRA contra sentença que negou
a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou: "Considerando que a autora é portadora de manifestações dolorosas inespecíficas.
Considerando que não há elementos para se caracterizar doença ou lesão. Considerando que
o padrão das manifestações guarda relação com alterações degenerativas típicas da idade.
Trata-se de um quadro doloroso difuso correlacionado com alterações degenerativas típicas de
idade. Não há elementos objetivos para se correlacionar, o dano alegado, com a incapacidade
física laboral".
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
4. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
o indeferimento do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
5. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por
invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão
nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de
prova que possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para,
convictamente, reconhecer ou não o direito pleiteado.
6. A parte autora juntou relatórios médicos. Todavia, são frágeis, sucintos e sem o nível de
objetividade e esclarecimento presentes no laudo médico produzido em juízo. Noutros termos,
não trazem elementos que permitam concluir, à margem de qualquer dúvida, que a autora está
incapacitada para sua atividade laboral, não servindo para infirmar as conclusões do laudo
médico oficial.
7. O laudo médico produzido em juízo foi confeccionado por médico especialista em ortopedia
e traumatologia, com base nos exames médicos trazidos pela autora e no exame clínico. O
documento é claro e preciso nas suas conclusões, com perfeita correlação com a doença
aponta pela parte autora na inicial. Os quesitos foram respondidos de forma coesa e sem
ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova. Logo, não restou demonstrado
qualquer vício no laudo pericial a ensejar sua nulidade, e toda a irresignação do Autor, no
particular, se resume ao mero inconformismo com as conclusões do perito oficial.
8. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
9. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0055609-70.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE FRANCISCO MARTINS COIMBRA
ADVG/PROC.
: DF00028966 - MEIRIENE SIMONELE DAS GRACAS BARROS
GONCALVES RIOS
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - ALESSANDRA ALVES DONIAK
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por JOSÉ FRANCISCO MARTINS COIMBRA contra sentença
que negou a concessão do benefício de auxílio-doença.
2. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, para realização de nova perícia
médica. O laudo médico produzido em juízo é claro e preciso nas suas conclusões, com
perfeita correlação com a doença aponta pela autora na inicial. Os quesitos foram respondidos
de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501274

3. No mérito, são requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença a qualidade de
segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze)
contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91, e a
comprovação de incapacidade temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência (art. 59 da Lei 8.213/91).
4. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou que o Autor "encontra-se APTO para a sua função declarada", como cobrador de
ônibus.
5. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
o indeferimento do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0051614-49.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA DELCI DE MENESES
ADVG/PROC.
: DF00066666 - NPJ/UNICEUB
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por MARIA DELCI DE MENESES contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo ao autor o benefício de auxílio-doença,
desde a cessação do benefício n. 533.503.298-3, em 15/1/2009.
2. O recorrente, balconista, 50 anos, pugna pela concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez, tendo por base os laudos e exames médicos juntados aos autos que evidenciam a
gravidade da lesão, com fundamento no artigo 436 do CPC.
3. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, respeitado o período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91), for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência.
4. No caso vertente, o laudo médico atestou que a parte autora é portadora de dor crônica por
artropatia neuropática (articulação de charcot) com sequela de poliomielite (paralisia infantil) e
hipertensão arterial sistêmica (medicação compatível), que impede o exercício da função declarada (balconista) ou qualquer outra com semelhante exigência biomecânica por apresentar
restrição ao (à): ortostatismo (postura de pé) estático ou dinâmico prolongado; ao levantamento, sustentação e carregamento manual de carga; utilização de pedais com ou sem
aplicação de força; vibração segmentar e/ou de corpo inteiro; e movimentos contínuos em
aclive ou declive.
5. Apesar das limitações físicas, o perito informa que a Autora apresenta potencial de reabilitação para as funções leves do tipo administrativo, compatíveis com a sua escolaridade, tais
como: agente de portaria, recepcionista, ascensorista, auxiliar administrativo e outras assemelhadas.
6. Assim, a despeito da idade da requerente (atualmente, 50 anos) e do seu grau de escolaridade (1° grau incompleto), a perícia médica oficial foi conclusiva no sentido de existe a
possibilidade de readaptação para outra função. Desse modo, não há como se conceder o
benefício de aposentadoria por invalidez antes de se permitir à autarquia previdenciária que
submeta o autor ao processo de reabilitação profissional, previsto no artigo 62 da Lei nº
8.213/91.
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5. Infere-se da Carteira de Trabalho - CTPS, do CNIS e dos extratos de FGTS os seguintes
vínculos empregatícios: 21/3/1978 a 10/8/1978, 7/2/1979 a 30/8/1980, 1/8/1982 a 23/10/1985,
25/3/1986 a 22/7/1986, 28/10/1986 a 3/1/1987, 9/3/1987 a 16/2/1988, 4/3/1988 a 19/10/1988,
30/6/1989 a 1/1/1993 e 17/9/1990 a 13/9/1991, bem com as seguintes contribuições previdenciária (contribuinte individual): setembro/1994 a julho/1995 e setembro/1995 a outubro/1997 (cf. comprovantes de pagamento em anexo). Somados atingem 163 (cento e sessenta e três) contribuições previdenciárias. Deste modo, também resta implementado o requisito da carência.
6. Vê-se, portanto, que mesmo não computando as contribuições constantes do CNIS (agosto/1995 e novembro/1997 a junho/1999), em relação às quais não foram juntados os comprovantes de recolhimento, a parte autora atende ao requisito da carência. Valendo destacar
que, nos termos do art. 19 do Decreto n. 3.048/99 (com redação alterada pelo Decreto n. 6.722,
de 30 de dezembro de 2008), os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações
Social valem para todos os efeitos como prova de filiação a Previdência Social, relação de
emprego, tempo de serviço ou de contribuição e salários de contribuição. Na verdade, a autora
conta com 182 contribuições. As impugnações do INSS não procedem.
7. Além disso, as contribuições individuais relativas às competências de setembro/1994 a
julho/1995 (qualidade de segurado estendida até 15/9/1996 - art.15, II e §4º, da Lei 8.213/91)
foram recolhidas sem atraso e, nos termos do art. 27, II, da Lei n. 8.213/91, é da data do efetivo
pagamento da primeira contribuição sem atraso que se inicia a contagem do período de
carência quando se tratar de contribuinte individual. É certo que as competências de setembro/1995 a janeiro/1996 (pagas em 11/9/1996), fevereiro/1996 a fevereiro/1997 (pagas em
28/2/1997), março/1997 a julho/1997 (pagas em 14/8/1997) e agosto/1997 a outubro/1997
(pagas em 18/2/1998) foram pagas extemporaneamente, contudo, sem que houvesse a perda
da qualidade de segurado. Noutros termos, no momento do recolhimento fora do prazo, a
contribuinte ostentava a qualidade de segurada. Assim, mesmo em atraso, podem ser aproveitadas para obtenção do benefício, tendo em vista o termo inicial da carência em 1º/9/1994.
Precedentes da TNU e do STJ.
7. A título exemplificativo, confira-se: "Devem ser consideradas, para efeito de carência quanto
à obtenção do benefício de auxílio-doença, as contribuições previdenciárias recolhidas com
atraso, desde que posteriores à primeira paga sem atraso. 2. A possibilidade do cômputo, para
efeito de carência, dessas contribuições recolhidas em atraso decorre diretamente da interpretação do disposto no art. 27, II, da Lei nº 8.213/91. Importa, para que esse pagamento
seja considerado, que não haja perda da qualidade de segurado. Precedente do STJ (REsp
642243/PR, Rel. Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 21/03/2006, DJ 05/06/2006 p.
324)" (PEDILEF 200772500000920, JUIZ FEDERAL DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA
FILHO, TNU, DJ 09/02/2009)
8. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
9. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058243-73.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: EXPEDITO DOS ANJOS
ADVG/PROC.
: DF00029527 - EUZIMAR MACEDO LISBOA
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO
INDEVIDO. VALORES ATRASADOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Autor contra sentença que negou o direito ao restabelecimento de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

7. Além disso, a autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com
os documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado o conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência
entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela
parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da
questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar
a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão
sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício.
8. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
9. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a parte autora está incapacitada definitivamente para sua
atividade laboral. Valendo destacar que o laudo médico produzido em juízo é claro e preciso
nas suas conclusões, com perfeita correlação com a doença aponta pela autora na inicial. Os
quesitos foram respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo
meio de prova.
10. Assim, ante a ausência de comprovação de incapacidade total, permanente e insuscetível
de reabilitação da parte autora constatada por prova pericial oficial, irretocável a sentença que
concedeu tão somente o auxílio-doença.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0062431-12.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ISA ROBERTA GONCALVES A. ROQUE
RECORRIDO
: EURIDECE MARIA PIRES OLIVEIRA
ADVG/PROC
: DF00016858 - NILTON LAFUENTE
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA ALCANÇADO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade, com DIB fixada em 3/10/2007 (data do requerimento administrativo).
2. A concessão do benefício da aposentadoria urbana por idade demanda a demonstração dos
seguintes requisitos: (1) implementação de idade mínima, de 60 anos, para a mulher; e 65
anos, para o homem; e, (2) cumprimento da carência. A Lei n° 10.666/03, em seu artigo 3°, §
1°, dispõe que a qualidade de segurado não será considerada para a concessão do benefício
em tela (cf. art. 102, § 1º, Lei n° 8.213/91).
3. No caso vertente, a partir da análise dos documentos juntados (cf. carteira de identidade),
constata-se que o requisito etário resta preenchido, tendo em vista que a autora completou 60
(sessenta) anos de idade em 2007.
4. O período de carência (segundo requisito) necessário para a aposentação é de 156 contribuições, nos termos do art. 142 da Lei n. 8.213/91 e Súmula 44 da TNU.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501275
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2. O Recorrente requereu a nulidade da sentença, alegando que o perito judicial não fundamentou suas conclusões, tornando o laudo médico imprestável. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez.
3. Em 30 de junho de 2011, foi proferido despacho determinando o retorno dos autos à
instância de origem, sem anular a sentença, para designação de nova perícia médica.
4. A nova perícia foi realizada em 11 de agosto de 2012 e os autos retornaram ao Relator para
julgamento.
5. Voto: A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido o período
de carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei 8.213/91). Demais disso, devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais
como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes do STJ e
da TNU.
6. No caso concreto, o laudo médico atestou que a requerente é portadora de espondilose
cervical e lombar a escoliose leve-moderada sem sinais clínicos atuais de déficit neurológico;
provável poliartrose incipiente acometendo quadris, joelhos e ombros; síndrome de fibromialgia
e bócio tireoideano atóxico à direita, que geram incapacidade definitiva para a função declarada
(cozinheira/doméstica) ou qualquer outra com semelhante exigência biomecânica.
7. O médico perito atesta que a Autora tem potencial de reabilitação em funções que não
exijam ortostatismo (postura de pé) estático ou dinâmico prolongado; levantamento, sustentação, carregamento ou tração manual de carga (peso); utilização de pedais com ou sem
aplicação de força; vibração segmentar e/ou de corpo inteiro; movimentos repetitivos em flexão,
rotação ou lateralização da coluna vertebral; movimentos contínuos em aclive ou declive (subir
e descer escadas, rampas ou terrenos irregulares); postura viciosa em agachamento; elevação
ou abertura contínua dos membros superiores acima da linha dos ombros e aplicação de força
manual.
8. Apesar de o perito prever a possibilidade de reabilitação, notadamente, a autora não tem
condições de exercer atividades que lhe garantam a subsistência, mormente considerando as
diversas limitações físicas impostas pela doença, a idade avançada (atualmente, 62 anos) e a
baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto). Portanto, forçoso reconhecer que sua
efetiva reinserção no competitivo mercado de trabalho é utópica.
9. Destaque-se, ainda, que a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não
pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os
aspectos sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de
reingresso do segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em
17.12.2007).
10. Nesse contexto, levando-se em conta as limitações físicas da autora, suas condições
pessoais e a finalidade social da norma, tenho ser o caso de aposentadoria por invalidez,
conforme reconhecido na sentença de Primeiro Grau.
11. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
12. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0046872-78.2009.4.01.3400

2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso vertente, acolho o laudo médico produzido em juízo. O médico-perito atestou que o
"periciando apresenta diagnóstico de hipertensão arterial e labirintopatia bem controlada. Não
apresenta no momento qualquer sintomatologia depressiva", não há incapacidade. Logo, não é
devido o beneficio por incapacidade.
4. A autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com os documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado o
conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência entre as
conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela parte autora
para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão.
Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a lide é
o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão sempre
a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício. Nas demandas
judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou
auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia
médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que possam permitir
ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente, reconhecer ou não
o direito pleiteado. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que
permitam concluir que a autora está incapacitada para sua atividade laboral.
5. Quanto às parcelas pretéritas referentes ao período de 31/12/2007 (data da cessação do
benefício n. 506.635.956-3) e 12/8/2008 (data do efetivo retorno às atividades laborativas),
registre-se que a autarquia ré suspendeu o benefício com base em perícia médica conclusiva
no sentido da capacidade laborativa do autor. O médico perito do INSS goza, nos seus atos, de
presunção de legitimidade, em razão da sua condição de servidor público. E mais, também a
sua condição de perito, a princípio, lhe fornece procedimentos e técnicas mais específicas para
apuração de incapacidade. É claro que tal presunção pode ser afastada por meio de
outras provas. No entanto, na situação em análise, a parte autora não apresentou
documentos aptos a desconstituir as conclusões dos peritos do INSS. Não há nos autos
relatórios médicos atestando a incapacidade do Autor no período vindicado.
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0050666-10.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRIDO
: MARIA HELENA BERNARDES
ADVG/PROC
: DF00024667 - ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INVALIDEZ. REQUISITOS OBJETIVOS E CONDIÇÕES SOCIAIS. BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE E IDADE AVANÇADA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Relatório: recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido
inicial, reconhecendo o direito do Autor à aposentadoria por invalidez, a contar de 12/6/2009
(data da intimação do INSS sobre a tutela antecipada deferida).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501276
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PROCESSO Nº 0053407-23.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: AIRES SILVA LIMA
ADVG/PROC.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - ALESSANDRA ALVES DONIAK
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Relatório: Recurso interposto por AIRES SILVA LIMA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo ao autor o benefício de auxílio-doença,
desde a cessação do benefício n. 515.044.785-0, em 31/10/2008, até posterior reabilitação.
2. O recorrente, auxiliar técnico de instalação (empregado em TV a cabo), 49 anos, pugna pela
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, alegando a impossibilidade de reabilitação.
3. Em petição registrada em 14/10/2011, o INSS requereu a cessação dos efeitos da tutela
antecipada, deferida na sentença, alegando que em perícia administrativa, não foi encontrada
incapacidade laborativa.
4. Voto: A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, respeitado o período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais (salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91), for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência.
5. No caso vertente, o laudo médico atestou que a parte autora é portadora de doença
desmielinizante do sistema nervoso central, sem etiologia definida, além de nevralgia do nervo
trigêmio de difícil controle, que geram incapacidade permanente para a função habitual (auxiliar
técnico de instalação), tendo em vista a incapacidade para trabalhar em locais com risco de
queda de maior altura e também com máquinas perigosas. Todavia, possui potencial para o
exercício de diversas outras ocupações.
6. Assim, a despeito da idade da requerente (atualmente, 49 anos), a perícia médica oficial foi
conclusiva no sentido de existe a possibilidade de readaptação para outra função. Desse modo,
não há como se conceder o benefício de aposentadoria por invalidez antes de se permitir à
autarquia previdenciária que submeta o autor ao processo de reabilitação profissional, previsto
no artigo 62 da Lei nº 8.213/91.
7. Deve ser mantida a tutela antecipada deferida nos autos, tendo em vista que o laudo médico
concluiu que a incapacidade é permanente para a atividade habitual (auxiliar técnico de instalações), desta feita necessariamente o autor deverá ser submetido ao processo de reabilitação profissional e não há nos autos comprovação de que tenha sido realizado esse
procedimento por parte do INSS. Assim, o benefício é devido até a efetiva reabilitação profissional do autor, conforme já expressamente consignado na sentença de Primeiro Grau.
Desta forma, a suspensão do benefício, sem a comprovação da reabilitação, implica em
descumprimento de ordem judicial.
8. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0056569-26.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ROBERLURDES DO NASCIMENTO
ADVG/PROC.
: DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: DF00011940 - EDSON DE JESUS DOS SANTOS

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DEVIDO O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DIB. RECURSOS IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Relatório: Recurso interposto pelo INSS e por ANTÔNIO ALEXANDRE COELHO contra
sentença que reconheceu o direito do Autor ao auxílio-doença, desde a cessação do benefício
n. 129.711.915-8, em 21/12/2007.
2. O INSS sustenta que o laudo médico fixou como data de início da incapacidade (DII) o dia
10/10/2009, quando o requerente não detinha mais a qualidade de segurado, uma vez que
após a cessação do benefício n. 129.711.915-8, em 21/12/2007, não contribuiu novamente para
o RGPS. Requer, ainda, caso não acolhida a tese da perda da qualidade de segurado, seja a
DIB fixada a partir da juntada do laudo em juízo.
3. O autor, por sua vez, requer a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez,
diante da impossibilidade de reabilitação, e a concessão do adicional de acompanhante (art. 45
da Lei n. 8.213/91).
4. Voto: São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de
auxílio-doença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26,
II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta
a subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
5. Quanto à qualidade de segurado, infere-se do CNIS que o autor conta com mais de 120
(cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado. Desta forma, nos termos do art. 15, II e §1º, da Lei n. 8.213/91, o período de graça
será de 24 (vinte e quatro) meses. Como o benefício de auxílio doença cessou em 21/12/2007
o período de graça do autor se estendeu até 15/2/2010, conforme disposto no art. 15, § 4º, da
Lei 8.213/91. Assim, tendo a perita-médica, questionavelmente, fixado a data de início da
incapacidade (DII) como sendo a data da realização da perícia médica, em 18/9/2009, forçoso
concluir que a incapacidade remota ao período em que o autor mantinha a qualidade de
segurado, em razão do período de graça prorrogado. Recurso do INSS improvido, no ponto.
6. A perícia médica concluiu que a incapacidade do Autor, portador de episódio depressivo
grave, é apenas temporária, o que lhe assegura a concessão do benefício de auxílio-doença,
conforme consignado na sentença de Primeiro Grau. Prejudicado o pedido de adicional de
acompanhante. Recurso do Autor improvido.
7. Quanto ao termo inicial do benefício, foram apresentadas pelo Autor farta documentação
médica, todas registrando a doença de depressão, a mesma diagnosticada pela perícia médica
produzida em juízo. Noutras palavras, o laudo médico-pericial produzido em Juízo não atestou
causa incapacitante nova, servindo para comprovar que a suspensão do auxílio doença n.
129.711.915-8 (em 21/12/2007) efetivamente ocorreu sem que houvesse a recuperação pelo
demandante de sua capacidade laborativa. Assim, o benefício é devido desde a cessação
indevida.
8. Aliás, não é crível que o autor misteriosamente tenha acordado incapacitado no dia da
realização da perícia médica, o laudo apenas atesta uma situação já pré-existente. Além disso,
a fixação da DIB a partir da juntada do laudo médico em juízo, como requerido pela autarquia
previdenciária," estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido
justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial" (RESP 201303408190,
HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 25/10/2013). Recurso do INSS,
também, improvido neste ponto.
9. Recursos do Autor e do INSS improvidos. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do
artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. Incabível a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento aos recursos do Autor e do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501277
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DEVIDO SOMENTE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. RELATÓRIO. Recurso interposto por ROBERLURDES DO NASCIMENTO contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da Autora ao
benefício de auxílio-doença, desde a cessação indevida até posterior reabilitação.
2. A recorrente requer a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando o péssimo
prognóstico da doença.
3. VOTO. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido o
período de carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei 8.213/91).
4. No caso concreto, o laudo médico atestou que a requerente apresenta uma história clinica de
episódio depressivo moderado, que gera incapacidade laborativa temporária.
5. Assim, diante de possibilidade de recuperação da capacidade laborativa, é o caso de
concessão somente de auxílio-doença, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau.
6. Ressalte-se, ainda, que a parte autora não juntou relatórios médico que apontassem a
existência de incapacidade definitiva. Não há qualquer documento que infirme as conclusões
médicas da perícia oficial. O laudo judicial foi confeccionado por especialista em psiquiatria, é
claro e preciso nas suas conclusões, com perfeita correlação com a doença aponta pela autora
na inicial. Os quesitos foram respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto,
afigura-se legítimo meio de prova.
7. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46
da Lei 9.099/95.
8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0052004-19.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA ALBENE DE SOUSA
ADVG/PROC.
: DF00000001 - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - ISA ROBERTA G. A. ROQUE
EMENTA
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO. NULIDADE AFASTADA. INCAPACIDADE NÃO
ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto por MARIA ALBENE DE SOUSA contra sentença que negou a concessão do benefício de amparo assistencial ao portador de deficiência - LOAS, pela ausência
de constatação de incapacidade.
2. Quanto à preliminar de nulidade, a ausência de intimação para eventual impugnação ao
laudo pericial após sua anexação pelo perito, ou do juiz designar audiência de instrução para
produção concentrada da prova, não implica em cerceamento de defesa ou qualquer ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, na medida em que
o procedimento sumaríssimo adotado pelas Leis 9.099/95 e 10.259/01 para os processos que
tramitam perante o Juizado Especial tem por fundamento os princípios da economia, da simEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501278

1278

plicidade e celeridade processuais que autorizam o juiz, diante de caso que depende exclusivamente da prova técnica, dispensar a realização de outros atos processuais e passe
imediatamente à sentença. Demais disso, a impugnação a laudo pericial pode e deve ser feita,
senão na fase instrutória do procedimento do JEF por falta de intimação para tanto, em razões
de recurso de sentença - como soi acontecer nestes autos -, e, portanto, não trazendo quaisquer prejuízos à parte interessada, é insusceptível de gerar nulidade a teor do artigo 249, § 1º
do Código de Processo Civil.
3. No mesmo sentido, o Enunciado n. 77 do FONAJEF: "Não é causa de nulidade nos juizados
especiais federais a mera falta de intimação das partes da entrega do laudo pericial".
4. Avançando no mérito, a Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar
o art. 203, V, da CF, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo
seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família.
5. No caso concreto, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou: "A paciente pode ter apresentado, conforme constam nos relatórios médicos , hemiparesia esquerda com dificuldade para deambular. No momento, não foi constatado esta
limitação por este perito. Cabe ressalvar que as seqüelas, como aconteceu, melhoraram e na
presente data, sua limitações, são as mesma esperadas para sua idade. As suas queixas
subjetivas não encontram substrato no exame físico (...) Restou demonstrado nessa análise
tratar-se de um quadro de seqüelas mínimas de AVC, com muitas queixas subjetivas sem
substrato orgânico. Sem evidência de comprometimento na capacidade laboral. Não há incapacidade laboral".
6. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
o indeferimento do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
7. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
8. Em princípio, o julgador ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial,
quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que possam permitir ao magistrado a
formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente, reconhecer ou não o direito pleiteado.
9. A parte autora juntou relatórios médicos. Todavia, são frágeis, sucintos e sem o nível de
objetividade e esclarecimento presentes no laudo médico produzido em juízo. Noutros termos,
não trazem elementos que permitam concluir, à margem de qualquer dúvida, que a autora está
incapacitada para sua atividade laboral, não servindo para infirmar as conclusões do laudo
médico oficial.
10. Demais disso, o laudo médico produzido em juízo é claro e preciso nas suas conclusões,
com perfeita correlação com a doença aponta pela parte autora na inicial. Os quesitos foram
respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova.
11. Assim, sendo o laudo conclusivo do ponto de vista clínico, está comprovado que a autora
não está incapacitada, motivo pelo qual não justifica medida como a percepção do benefício em
questão, LOAS.
12. Recurso da Autora improvido. Sentença mantida.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
o
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PROCESSO Nº 0057232-09.2008.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- MARCIA NEYSA BITU ARAUJO
FATIMA MARIA DE FARIAS
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. SÚMULA 29 DA TNU. RENDA PER CAPITA FAMILIAR
INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, condenando a autarquia a pagar, em favor da parte autora, o benefício de amparo
assistencial ao portador de deficiência (LOAS), com DIB fixada em 14/07/2010(data da perícia
médica).
2. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
3. No caso vertente, o laudo médico produzido em juízo atestou que a autora é portadora
de escoliose congênita grave, que gera incapacidade definitiva para atividades que "requeiram
esforços repetitivos posturais para a coluna vertebral com esforços de carregar peso".
4. A perita concluiu que a autora pode exercer atividades laborativas, desde que respeitada
suas demandas funcionais.
5. Todavia, levando em conta o tempo em que não realiza nenhuma atividade laboral (diarista),
as limitações físicas, seu baixo grau de escolaridade (ensino fundamental) e a idade (49 anos),
não é razoável supor que possa exercer outra profissão, mesmo que não demande esforços
físicos, sem ao menos ser reabilitada e capacitada para se reintegrar ao mercado de trabalho
formal. Logo, até que a parte tenha efetivas condições de exercer alguma atividade laborativa,
é devido LOAS, conforme reconhecido na sentença de Primeiro Grau.
6. Ainda, a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos
sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
7. Destaque-se que "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade
para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da
pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento" (Súmula 29 da TNU).
8. Requisito da incapacidade comprovado. A parte autora não tem, ainda que transitoriamente,
meios de prover seu próprio sustento.
9. Requisito da hipossuficiência incontroverso. O núcleo familiar é composto pela autora e seus
dois filhos menores, vivem com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo,
somente com a ajuda do programa "Bolsa Família", o que não é suficiente para prover de forma
digna a sua subsistência e de seus familiares. A requerida apresenta hipossuficiência econômica.
10. Portanto, a autora satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a
percepção do benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau.
11. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida.
12. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o autor está
assistido pela Defensoria Pública da União (Súmula 421/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501279
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PROCESSO Nº 0042326-77.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ISA ROBERTA G. A. ROQUE
RECORRIDO
: JHONATAN CHAVES LIMA DA SILVA
ADVG/PROC
: DF00022810 - DENISE MAGALHAES DA SILVA QUIRINO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. EXCLUSÃO DA RENDA PROVENIENTE DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DO DEFICIENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.741/03. RE 580963/PR. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE.
1. RELATÓRIO. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a autarquia a implantar e pagar, em favor da parte autora, o benefício de amparo assistencial ao portador de deficiência (LOAS), com DIB fixada em
19/09/2003 (data do requerimento administrativo).
2. Em suas razões recursais, o INSS sustenta que a renda per capita é de R$ 229,84
(duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), superior, portanto, ao equivalente a ¼ do valor do salário mínimo, não fazendo jus o Autor ao benefício pleiteado.
Requer a improcedência do pedido ou, caso não se entenda assim, que a DIB seja fixada a
partir da sentença ou da juntada do laudo sócio, respeitada a prescrição qüinqüenal. Por
fim, pugna pela suspensão da tutela antecipada, deferida na sentença.
3. Na petição registrada em 25/10/2013, a genitora do requerente informou sobre o óbito do
autor e requereu sua habilitação nos autos.
4. VOTO. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V,
da CF, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja
concedido aos portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
5. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover
de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20,
Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o legislador não excluiu outras formas de
verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, TRF1 e TNU.
6. Destaque-se a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
7. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
8. No caso vertente, resta incontroverso o atendimento ao requisito da incapacidade, o laudo
médico foi conclusivo no sentido de que o Autor é portado de distrofia muscular de Duchenne,
que gera incapacidade total e definitiva para a vida independente e para o trabalho. O cerne da
controvérsia é a condição de miserabilidade.
9. O laudo socioeconômico aponta que o autor residia com os genitores e dois irmãos, sendo
um deles também portador da mesma doença incapacitante, ou seja, o núcleo familiar era
composto por cinco pessoas. A renda familiar é proveniente do salário do genitor, no valor de
R$ 639,20, mais a renda do amparo assistencial que o irmão, Cleonte Chaves Lima da Silva,
recebe no valor de um salário mínimo. Por fim, a assistente social atesta que o autor encontrava-se em situação de vulnerabilidade social.
10. Possibilidade de aplicação analógica do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03, com
a exclusão, para fins do cálculo da renda familiar per capita, do benefício assistencial recebido
pelo irmão deficiente.
o
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11. Nesse sentido o posicionamento do STF: "[A] inconstitucionalidade por omissão parcial do
art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo
único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será
computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Não
exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor
de até um salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para
discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos
beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários
no valor de até um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei
10.741/2003" (RE 580963, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
18/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-225 DIVULG
13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013).
12. Subsiste a renda do pai no valor de R$ 639,20 para atender as necessidades básicas dos
demais membros da família, tendo em vista que a mãe do autor não tem condições de
trabalhar, pois seus dois filhos são totalmente dependentes e necessitados de supervisão
constante. Esse valor não é suficiente para que a família sobreviva com o mínimo de dignidade,
mormente considerando que o autor necessitava de cuidados especiais.
13. Portanto, comprovada a condição de hipossuficiência.
14. O autor satisfazia as condições necessárias que lhe asseguravam a percepção do benefício
de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93.
15. Além disso, "nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho
acidental ou o decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. A fixação do termo a quo a partir da juntada
do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido
justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial" (RESP 201303408190,
HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 25/10/2013). Benefício devido
desde o requerimento administrativo, em 19/9/2003.
16. Nos termos do art. 198, I, do CC, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que
na data do ajuizamento da ação o autor estava apenas com 15 anos de idade.
17. Registre-se que, na petição registrada em 25/10/2013, a genitora do autor, noticiou o óbito
do filho, ocorrido em 3/9/2013, e requereu sua habilitação nos autos. Assim, dada a natureza
personalíssima do benefício, seu termo final será a data do óbito. Recurso no que tange a
suspensão da tutela, prejudicado, tendo em vista que o benefício encontra-se suspenso desde
o óbito do autor.
18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso do INSS. Sentença mantida, com a ressalva
de que o benefício é devido somente até 3/9/2013 (data do óbito do autor).
19. Além disso, o art. 23, do Decreto n.º 6.214/2007, que regulamenta o benefício de prestação
continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso, assim prescreve,
no seu parágrafo único: "O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago
aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil". No caso, os herdeiros necessários são
seus genitores (art. 1845 do CC).
20. Desta forma, defiro a habilitação nos autos de Francinete Chaves Lima da Silva (mãe) e
Almir da Silva (pai), conforme requerida na petição registrada em 25/10/2013. Nos presentes
autos, os genitores deverão suceder o Autor JHONATAN CHAVES LIMA DA SILVA, para efeitos
de recebimento dos valores devidos, relativos ao período de 19/9/2003 a 3/9/2013, deduzidas
as parcelas recebidas administrativamente e/ou por força da tutela antecipada deferida na
sentença de Primeiro Grau, nos termos dos artigos 1.060, I, e 1.062, todos do CPC.
21. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0007607-35.2010.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ALESSANDRA ALVES DONIAK
RECORRIDO
: FRANCISCA DE BRITO ABREU
ADVG/PROC
: DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501280

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
REQUISITO À CONCESSÃO ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito da Autora
ao benefício previdenciário de pensão por morte decorrente do falecimento de seu filho.
2. O art. 16 da Lei nº 8.213/91 assegura aos genitores o direito de figurar como beneficiários no regime geral de previdência social, desde que comprovem a qualidade de segurado do falecido, a condição de dependente e a dependência econômica (arts. 74/79 da
Lei nº 8.213/91).
3. O recorrente alega que a comprovação da dependência econômica se resumiu a provas
testemunhais. No entanto, a legislação previdenciária não estabelece qualquer tipo de limitação
ou restrição aos mecanismos de prova que podem ser manejados para verificação da dependência econômica dos genitores em relação ao filho falecido, podendo esta ser comprovada
por prova testemunhal, ainda que inexista início de prova material. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça (Resp. nº 720.145/RS, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca. DJ de
16/05/2005).
4. Na audiência realizada em 1ª instância constatou-se que a autora residia com o filho
falecido e outros dois, Aírton e Wilson; que Wilson é deficiente mental e não trabalha; que
Aírton possui seqüelas de tiro na cabeça e não trabalhava à época do óbito; que a autora
nunca trabalhou, tendo se dedicado sempre aos serviços domésticos; que a autora é separada de fato há mais de 10 (dez) anos; que o segurado era o mantenedor da casa. Os
depoimentos foram corroborados pelos documentos constantes nos autos, o que proporcionou ao magistrado de 1ª instância formar sua convicção.
5 - No caso dos autos resta esclarecida a dependência econômica da autora em relação ao
seu filho falecido. Tal requisito ficou comprovado pelos depoimentos testemunhais, os quais
foram corroborados pela documentação juntada aos autos.
6. Diante do caráter alimentar da prestação em comento, a antecipação de tutela deve ser
mantida, porque presentes os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 273, I
do CPC.
7. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
8. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0060516-25.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: NAIR OLICIO COSTA
ADVG/PROC.
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. SEGURADO COM
DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS/GOIÁS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 109, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 20 DA LEI Nº 10.259/2001. APLICAÇÃO DENTRO DA
MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA ORIGINALMENTE COMPETENTE.
1. Recurso inominado da parte Autora interposto contra sentença que julgou improcedente o
pedido inicial, negando o direito à concessão do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
2. A opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal,
restringe-se às causas intentadas contra a União. Esse foro concorrente não foi estendido às
demandas em que figure autarquia, fundação ou empresa pública, as quais devem ser ajuizadas de acordo com as demais normas definidoras de competência previstas na Constituição
Federal, na Lei nº 10.259/2001, na Lei nº 9.099/95 e no Código de Processo Civil, respeitada
a relação de hierarquia e subsidiariedade existente entre elas.
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5. No mérito, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, respeitado o período
de carência de 12 (doze) contribuições mensais (salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da
Lei 8.213/91), for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
5. No caso vertente, o laudo médico atestou que a parte autora é portadora de osteoartrose
secundária leve-moderada associada à lesão inveterada de menisco lateral e hiper-pressão
patelar em joelho esquerdo, que gera incapacidade definitiva para a função declarada (vigilante) ou qualquer outro com semelhante exigência biomecânica por apresentar restrição ao
(à): ortostatismo (postura em pé) estático ou dinâmico prolongado; levantamento, sustentação
ou carregamento manual de carga; utilização de pedais com ou sem aplicação de força;
vibração segmentar e/ou de corpo inteiro e movimentos contínuos e aclive ou declive. Mas,
com potencial de reabilitação para funções leves do tipo administrativo, compatíveis com sua
escolaridade, como agente de portaria, ascensorista, fiscal de pátio, controlador de tráfego,
chaveiro, auxiliar administrativo e assemelhadas.
6. A perícia médica oficial foi conclusiva no sentido de existir a possibilidade de readaptação
para outra função. Desse modo, não há como se conceder o benefício de aposentadoria por
invalidez antes de se permitir à autarquia previdenciária que submeta o autor ao processo de
reabilitação profissional, previsto no artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mormente considerando a
pouca idade do autor (atualmente, 41 anos) e sua escolaridade (2º Grau completo).
7. Benefício de auxílio-doença devido até a reabilitação do autor, conforme consignado na
Sentença de Primeiro Grau.
8. Recursos das partes improvidos. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo
46 da Lei 9.099/95.
9. Incabível a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento aos recursos do Autor e do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0063380-70.2007.4.01.3400

4. A Constituição Federal fixou regra especial sobre competência territorial, ao dispor, em seu
artigo 109, § 3º, que nas causas de natureza previdenciária, a ação pode ser ajuizada na
justiça estadual ou no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários.
5. O artigo 20 da Lei nº 10.259/2001 dispõe que "onde não houver Vara Federal, a causa
poderá ser proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4o da
Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual".
6. Da aplicação das regras de fixação da competência territorial para causas de natureza
previdenciária, conclui-se que, se a cidade na qual reside o autor não é sede de Vara Federal, é prerrogativa do segurado optar entre o juízo estadual da cidade onde tem domicílio,
o Juízo Federal que exerça jurisdição sobre sua cidade ou, ainda, o Juizado Federal mais
próximo de seu domicílio.
7. No caso dos autos, a autora reside em Águas Lindas de Goiás/GO, cidade que não é
sede de Vara Federal, mas está incluída na competência da Subseção Judiciária de Luziânia, que iniciou seus trabalhos no dia 30/11/2006 (Portaria Previ 600-17, de 16/1/2006).
8. Desse modo, considerando o disposto no artigo 86 do CPC, a regra do artigo 20 só pode
ser aplicada aos casos em que a cidade mais próxima está localizada na unidade da federação da Seção Judiciária originalmente competente, há de ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
9. No caso dos autos, residindo a requerente em Águas Lindas de Goiás/GO, caso opte por
não ajuizar no juízo estadual, pode propor a ação no Juízo Federal regimentalmente competente ou na Vara de Juizado mais próxima de seu domicílio, desde que dentro da Seção
Judiciária de Goiás.
10. Incompetência territorial reconhecida. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Recurso do Autor prejudicado.
11. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
12. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, extinguir o feito sem resolução do mérito
(incompetência territorial); e, julgar prejudicado o recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0055029-40.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ALESSANDRA ALVES DONIAKDF00015226 - JULIO CESAR
DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO
: INALDO DE LIMA ASSIS FILHO - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: DF00015226 - JULIO CESAR DA SILVA PEREIRA - ALESSANDRA ALVES DONIAK
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. AFASTADA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS IMPROVIDOS.
1. RELATÓRIO - Recursos interpostos por INALDO DE LIMA ASSIS FILHO e pelo INSS contra
sentença que reconheceu o direito do autor a manutenção do pagamento de benefício de
auxílio-doença, desde 11/7/2009 (DCB do NB 536.384.775-9) até sua reabilitação profissional.
2. O requerente, vigilante, 41 anos, segundo grau completo, pugna pela concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, alegando a impossibilidade de reabilitação.
3. O INSS, por sua vez, suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista a
concessão, na esfera administrativa, do benefício de auxílio-doença n. 536.975.336-5, no
período de 28/8/2009 a 30/8/2010.
4. Voto: Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que a pretensão
autoral não foi atendida na sua totalidade pelo ente autárquico.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501281

RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- MARCIA NEYSA BITU ARAUJO
LEONIDAS CARDOSO CARVALHO
DF00023451 - SERGIO HENRIQUE PEIXOTO BAPTISTA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. SÚMULA 29 DA TNU. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
CARACTERIZADA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito da Autora
ao benefício de Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência (LOAS), desde o requerimento administrativo (22/02/2006).
2. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
3. No caso vertente, verifica-se, do laudo pericial médico, que a parte autora possui lesão
traumática perfurante no olho direito (cegueira monocular), que lhe imputa incapacidade total
e permanente para o exercício de atividades laborais, como, por exemplo, a função de
pedreiro, exercida pelo requerente até 1998.
4. Soma-se, ainda, os fatores sociais e culturais, como o baixo grau de escolaridade (1º Grau
incompleto), a idade (atualmente, 55 anos), a ausência de capacitação profissional, o longo
período afastado da atividade profissional (desde 19/02/1998, cf. CNIS) e as severas limitações
físicas impostas pela deficiência visual, permitindo concluir que efetivamente é improvável sua
reinserção no competitivo mercado de trabalho formal.
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5. Ainda, a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos
sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
6. Destaque-se que "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade
para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da
pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento" (Súmula 29 da TNU).
7. O fato de o autor realizar alguns "bicos", não afasta as conclusões do laudo médico, uma vez
que se continua a procurar meios de auferir alguma renda, o faz na busca de sua subsistência
em detrimento e em eventual agravamento de seu estado de saúde, demonstrando a necessidade do benefício em questão.
8. Requisito da incapacidade comprovado. A autora não tem meios de prover seu próprio
sustento.
9. Quanto ao requisito econômico, a família com renda mensal per capita inferior a ¼ do
salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou
portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o
legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes
do STJ, TRF1 e TNU.
10. Destaque-se, ainda, a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial , sem
pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo
de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e
sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
11. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
12. À época do requerimento administrativo, em 22/2/2006, o art. 20, § 1º, da Lei nº 8.742/93
estava em vigor, com a redação atribuída pela Lei nº 9.720/98. Segundo a referida norma,
entendia-se como família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº 8.213/91, a
saber: o cônjuge; o companheiro; o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
anos ou inválido; os pais e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos
ou inválido.
13. Assim, os filhos maiores de 21 anos de idade, ainda que solteiro, não integravam o conceito
de família, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, então aplicado subsidiariamente ao caso.
Precedentes da TNU: PEDILEF 200851700003687, JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA
FILHO, TNU, DJ 28/09/2012; e, PEDILEF 200663010523815, JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA, TNU, DOU 31/08/2012.
14. "As modificações da LOAS promovidas pela Lei nº. 12.435/2011 - em especial a nova
redação do art. 20, § 1º que alterou o conceito de grupo familiar para fins de aferição da
miserabilidade - são inaplicáveis ao caso sub examine, pois não possuem efeito retroativo e
não podem retirar do patrimônio jurídico da autora direito que detinha segundo a legislação em
vigor na época do requerimento administrativo" (PEDILEF 200663010523815, JUIZ FEDERAL
ALCIDES SALDANHA LIMA, TNU, DOU 31/08/2012.).
15. Desta forma, excluindo-se a renda do filho Leandro Vera Carvalho e Cleane Veras Carvalho, no valor de um salário mínimo e R$ 200,00, respectivamente, a renda familiar é de R$
300,00 (trezentos reais), sendo esse valor auferido com a realização de "bicos", ou seja, a
renda é eventual e incerta. Estes trezentos reais serviam para custear as despesas básicas do
autor, sua esposa e um filho menor. Assim, sendo o salário mínimo à época fixado em R$
510,00, a renda per capita atendia ao requisito legal, por ser inferior a ¼ do salário mínimo.
16. Portanto, a autora satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a
percepção do benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau.
17. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida.
18. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501282

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0051402-28.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: BENILDO WILSON MENDES
ADVG/PROC.
: DF00017819 - LEONARDO SOLANO LOPES
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: DF00011940 - EDSON DE JESUS DOS SANTOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALORES
ATRASADOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA PARA O PERÍODO. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por BENILDO WILSON MENDES contra sentença que julgou
prejudicado o pedido de restabelecimento de auxílio doença, em razão do restabelecimento do
benefício, pelo INSS, a contar de 9/9/2009; e, julgou improcedente o pedido de conversão do
benefício em aposentadoria por invalidez.
2. O Recorrente sustenta que faz jus ao recebimento dos atrasados referentes ao período de
10/3/2009 (data de cessação do benefício n. 516.591.421-2) a 9/9/2009 (data da concessão do
novo benefício n. 537.228.101-0).
3. A concessão do auxílio-doença pressupõe: a) condição de segurado; b) cumprimento da
carência exigida no art. 25, II, da Lei 8.213/91, dispensada esta quando se tratar de doença da
lista de que trata o art. 151 da Lei 8.213/91 (art. 26, II, da lei em comento); e c) incapacidade
temporária para o trabalho (art. 59 da lei 8.213/91).
4. Resta, então, averiguar se no período de 10/3/2009 a 9/9/2009 a parte autora preenchia os
requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado.
5. O INSS suspendeu o benefício n. 516.591.421-2 em 10/3/2009. Em seqüência, o autor
protocolou três novos pedidos administrativos (NB's 535.127.415-5, 535.890.807-9 e
536.490.372-5) e foram realizadas perícias médicas pelo INSS nas datas de 14/4/2009,
4/5/2009, 15/6/2009, 19/6/2009, 22/7/2009 e 7/8/2009, todas concluindo pela capacidade laborativa do autor. O médico perito do INSS goza, nos seus atos, de presunção de legitimidade,
em razão da sua condição de servidor público. E mais, também a sua condição de perito, a
princípio, lhe fornece procedimentos e técnicas mais específicas para apuração de incapacidade. É claro que tal presunção pode ser afastada por meio de outras provas.
6. No entanto, na situação em análise, a parte autora não apresentou documentos aptos
a desconstituir as conclusões dos peritos do INSS. Não há nos autos relatórios médicos
atestando a incapacidade do Autor no período de 11/3/2009 a 9/9/2009.
7. Soma-se, ainda, o fato da perícia médica realizada em juízo precisar como data de início da
incapacidade o dia 9/9/2009, mesma data constatada pelo perito do INSS.
8. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora no período de 10/3/2009
a 9/9/2009, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
9. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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PROCESSO Nº 0009483-25.2010.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
FAUSTO BORGES DE OLIVEIRA
DF00023681 - CAROLINA SIMAO ODISIO HISSA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. NÃO PREENCHIMENTOS
DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO Nº 89.312/84. PRINCÍPIO DO "TEMPUS
REGIT ACTUM". ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente seu pedido
de restabelecimento de pensão por morte, extinguindo o feito, com resolução de mérito, fulcrado no art. 269, I, do CPC.
2. O recorrente alega que o citado benefício foi cessado indevidamente. No entanto, pela
documentação juntada aos autos, verifica-se que os beneficiários da pensão eram os filhos
menores, e não o autor, sendo que o benefício cessou em razão da filha menor completar
21 (vinte e um) anos de idade, o que está em plena consonância com a legislação vigente à
época do óbito da segurada. O recorrente era apenas o recebedor do benefício, e não o
beneficiário. Vale salientar que, em casos de pensão por morte, vigora o princípio do "tempus regit actum", de forma que a legislação que rege a situação em tela é o Decreto nº
89.312/84, o qual exigia que o marido fosse inválido para ser considerado como dependente
(art. 10, I).
3. Além do mais, no que diz respeito à avaliação cardiológica, realizada em outubro de 2009,
apresentada na fase recursal, tem-se que, analisando o referido documento, não fica provada
a invalidez do recorrente na época do óbito de sua cônjuge, que ocorreu em 04/10/1984.
Assim, de qualquer forma, o recorrente não preencheria os requisitos exigidos pelo Decreto nº
89.312/84 para a concessão do benefício em tela. Ora, considerando-se que a segurada
faleceu há quase 30 (trinta) anos, a informação "ECG com BCRD há muitos anos", constante
da avaliação cardiológica, é muito genérica, não permitindo qualquer conclusão pela invalidez
do recorrente na época do óbito. Outrossim, o próprio documento destaca que "atualmente não
tem queixas cardiológicas".
4. Dessa forma, tendo em vista o art. 333, I, do CPC, verifica-se que o autor não fez prova do
fato constitutivo do seu direito, mesmo se considerando a avaliação cardiológica juntada na
fase recursal.
5. Recurso conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do autor.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0054311-43.2009.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE

:
:

ADVG/PROC.

:

RECORRIDO

:

ADVG/PROC

:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- MARCIA NEYSA BITU ARAUJODF00016858 - NILTON LAFUENTE
ANTONIO ANACLETO DE MELO - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL-INSS
DF00016858 - NILTON LAFUENTE - MARCIA NEYSA BITU
ARAUJO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501283
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS). SÚMULA 75 DA TNU. DEVIDO O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. RELATÓRIO. Recursos interpostos pelo INSS e por ANTÔNIO ANACLETO DE MELO contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a autarquia previdenciária a computar o tempo de serviço anotado na CTPS, bem como averbar e proceder à
contagem para análise da aposentadoria requerida em 28/1/2009 (NB 147.588.851-9).
2. Em suas razões recursais, o INSS sustenta que a carteira de trabalho não é prova absoluta
da existência dos vínculos empregatícios, assim, se os períodos não constam do CNIS, não
poderiam ser considerados.
3. O autor, por sua vez, sustenta que faz jus a concessão do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição.
4. VOTO. No caso em análise, inferem-se da CTPS e do CNIS os seguintes vínculos empregatícios: 23/2/1972 a 18/12/1972 (Construtora Eldorado Ltda); 19/12/1972 a 23/10/1973
(Construtora Eldorado Ltda.); 24/10/1973 a 8/1/1974 (Construtora Eldorado Ltda.); 12/2/1974 a
5/1/1979 (não cadastrado); 1/3/1979 a 31/7/1979 (Condomínio do Bloco I da SQS 206);
1/12/1979 a 30/4/1980 (Condomínio Bloco A - SQS 114); 7/5/1980 a 19/1/1981 (Condomínio do
Bloco J da SQS 107); 1/7/1980 a 31/12/1985 (Adilson Turibio de Brito); 1/7/1980 a 31/12/1984
(Pio Ferreira Terra); 1/7/1980 a 30/12/1986 (Condomínio do Bloco P da SQS 412); 3/8/1981 a
31/3/1983 (Jato Taxi Aéreo e Manutenção de Aeronaves Ltda.); 1/6/1983 a 30/7/1983 (Condomínio do Bloco A da SQS 405); 1/10/1983 a 29/2/1984 (Condomínio do Bloco D da SQS
206); 1/1/1985 a 25/2/1987 (Condomínio Bloco C da SQS 206); 1/1/1988 a 30/9/1988 (Pilea
Plantas); 16/7/1988 a 11/3/1991 (Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda.); 9/3/1989 a
31/12/1989 (Condomínio Vitória Régia); 1/10/1991 a 30/9/2000 (Condomínio do Bloco O da QI
16); 9/2/1995 a 31/1/1997 (Coramar Empresa de Conservação Ltda. - ME); 1/2/1997 a 7/1/1998
(Exata Serviços Técnicos Ltda - ME); 1/1/1998 a 15/1/1998 (Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda); 6/1/2000 a 30/4/2007 (Sollo Construções e Serviços Ltda. - ME); 21/10/2002 a
19/11/2002 (Condomínio do Bloco A da QI 22 do Guará I); e, 19/7/2007 a 28/1/2009 (Riograndense Construções e Serviços Ltda.). Somados atingem 34 anos 8 meses e 20 dias.
5. Registre-se que a anotação de vínculo empregatício na carteira profissional do autor consubstancia prova da prestação de serviços, não se prestando para afastar sua eficácia probatória simples alegação de que tais vínculos não constam de programas relacionados aos
empregados, tais como FGTS, PIS, CNIS. O ônus de ilidir as anotações registradas na CTPS
incumbe ao INSS, mediante demonstração inequívoca da incorreção ou falsidade das informações discriminadas. As conjecturas, desprovidas de provas, acerca da existência de
fraude ou erro na efetivação das anotações, não têm o condão de infirmar a presunção de
veracidade das informações registradas na CTPS (Súmula n. 75 da TNU ).
6. Deste modo, o autor logrou comprovar, por meio da CTPS e do CNIS, 34 anos 8 meses
e 20 dias de tempo de serviço, período insuficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 201, § 7º,
I, da CF. Contudo, faz jus a aposentadoria proporcional, nos termos do art. 9º, § 1º, da EC
20/98.
7. Registre-se que a aposentadoria proporcional por tempo de serviço deixou de existir a partir
da edição da Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998. No entanto, tal
Emenda Constitucional cuidou de proteger o direito adquirido das pessoas que, na data da
publicação da Reforma da Previdência, já tinham satisfeito todos os requisitos para a concessão do benefício postulado (EC n. 20/98, art. 3º, caput). E o art. 9º da EC 20/98 tratou do
problema daqueles que, embora não cumprindo todos os requisitos legais para a aposentação,
por estarem já filiados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - daí porque gozando já
de expectativas de direitos -, precisavam de alguma normativa de transição para as novas
regras.
8. Recurso do INSS improvido. Recurso do autor parcialmente provido, para condenar o INSS
na obrigação de conceder o benefício de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, nos termos do art. 9º, §1º, da EC 20/1998, desde o requerimento administrativo em
28/1/2009 (NB 147.588.851-9); e, na obrigação de pagar as diferenças retroativas.
9. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, INSS, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso do Autor e
homologar a desistência do recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058221-15.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA ERISVANDA NICOLAU DE FREITAS
ADVG/PROC.
: DF00023065 - ANA PAULA GONCALVES DA PAIXAO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - WALESKA DE SOUSA GURGEL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV). PRESUNÇÃO LEGAL. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. RELATÓRIO. Recurso interposto por MARIA ERISVANDA NICOLAU DE FREITAS contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da Autora
ao benefício de auxílio-doença, desde o requerimento administrativo em 16/7/2008 (NB
531.231.408-7) até a completa reabilitação.
2. A recorrente requer a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando a gravidade
da doença.
3. VOTO. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido o
período de carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei 8.213/91). Demais disso, devem ser
considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais
como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes do STJ e
da TNU.
4. No caso concreto, o laudo médico atestou que a requerente é portadora de doença pelo
vírus da imunodeficiência humana (HIV).
5. E, apesar de a perícia médica concluir que a incapacidade é apenas temporária, dada a
gravidade da doença e a presunção legal estabelecida no art. 151 da Lei 8.213/91, tenho ser
o caso de concessão de aposentadoria por invalidez, mormente considerando o fator estigmatizante da doença, as inevitáveis sequelas dela decorrentes, a idade (atualmente, 52
anos) e baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto).
6. Além disso, autora está recebendo o benefício de auxílio-doença desde setembro/2004 - até
15/6/2008 por força de decisão administrativa e, a partir de 21/10/2008, em razão de tutela
antecipada. São quase 10 (dez) anos de benefício sem registro de que a autora tenha condições de exercer qualquer trabalho. Uma efetiva reinserção no mercado de trabalho se mostra
improvável. Todas essas circunstâncias, somadas, autorizam conclusão no sentido de que se
trata de pessoa definitivamente incapaz para o exercício de atividades laborais
7. A "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tãosomente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais,
ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
8. Soma-se, ainda, o fato de o portador de HIV ainda encontra bastante resistência na sociedade, sobretudo no ambiente de trabalho, situação que se agrava quando o soropositivo
encontra-se desempregado, à procura de uma ocupação. Com efeito, o preconceito presente
no corpo social, ainda que velado, revela-se um severo óbice ao reingresso no mercado de
trabalho. Nessas condições, considerar o portador de HIV apto a exercer atividade laborativa,
obrigando-o a retornar ao trabalho, constituir-se-ia em uma verdadeira afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Carta Magna.
9. Recurso do Autor provido, para condenar o INSS na obrigação de converter o benefício de
auxílio-doença n. 506.313.374-2 em aposentadoria por invalidez, desde 16/7/2008; e na obrigação de pagar as diferenças daí advindas, deduzidas as parcelas recebidas administrativamente e/ou por força de tutela antecipada.

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS
e dar parcial provimento ao recurso do Autor, nos termo do voto do relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0042248-83.2009.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE

:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ISA ROBERTA G. A. ROQUEDF0004296E - LIANA LIDIANE
PACHECO DANI
RECORRIDO
: ALBERTINA ALVES DE TORRES - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: DF0004296E - LIANA LIDIANE PACHECO DANI - ISA ROBERTA G. A. ROQUE
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DIB. A PARTIR DA CESSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. RELATÓRIO. Recursos interpostos pelo INSS e por ALBERTINA ALVES TORRES contra
sentença que condenou o INSS "a converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez a partir da data do laudo pericial (26/05/2009), e a pagar, observada a limitação
ao teto dos Juizados Especiais Federais na data de ajuizamento da demanda (60 salários
mínimos), as diferenças devidas, caso ainda não adimplidas, a título de auxílio-doença a partir
da data de cessação do benefício até o seu efetivo restabelecimento por meio da tutela
antecipada e ulterior conversão em aposentadoria por invalidez".
2. A autora requer seja fixada a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez na data da
cessação do benefício de auxílio-doença n. 520.689.403-2, em 30/7/2007.
3. Em petição registrada em 12/8/2013, o INSS requereu a desistência do recurso.
4. VOTO. Diante da petição protocolizada pelo INSS, homologo a desistência do recurso
inominado, com fundamento no artigo 501 do Código de Processo Civil e no artigo 10, parágrafo único, da Lei nº 10.259/2001.
5. Quanto ao recurso da autora, tratando do termo inicial do benefício de aposentadoria por
invalidez, foram apresentadas pela requerente farta documentação médicas, todas registrando
as doenças ortopédicas, reumatologias e cardíacas, as mesmas diagnosticadas pela perícia
médica produzida em juízo. Noutras palavras, o laudo médico-pericial produzido em Juízo não
atestou causa incapacitante nova, servindo para comprovar que a suspensão do auxílio-doença
n. 520.689.403-2 (em 30/7/2007) efetivamente ocorreu sem que houvesse a recuperação pelo
demandante de sua capacidade laborativa.
6. Além disso, o perito médico, ao ser questionado sobre a data de início da incapacidade,
atestou "refere a Autora ter sido acometida de dor poliarticular, com sintomas de rigidez matinal
desde há multo tempo. Apresentou piora sintomática em maio de 2007. Nessa ocasião procurou facultativo que diagnosticou artrite reumatóide, osteoporose e artrose poliarticular. Concomitante, refere ser portadora de hipertensão arterial, miocardiopatia hipertensiva e diabetes
mellitus. Persistem a sintomatologia e a incapacidade laborativa até aos dias atuais".
7. Assim, o benefício é devido desde a cessação indevida, procedendo-se de imediato sua
conversão em Aposentadoria por Invalidez.
8. Demais disso, a fixação da DIB a partir da juntada do laudo médico em juízo "estimula o
enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial" (RESP 201303408190, HUMBERTO MARTINS,
STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 25/10/2013).
9. Homologo a desistência do recurso interposto pelo INSS. Recurso do Autor provido, para
fixar a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez em 30/7/2007 (data da cessação do
auxílio-doença n. 520.689.403-2). Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos
termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501284
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10. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal
11. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
12. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da Autora, nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0061373-08.2007.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JOSE RIBEIRO DA SILVA
ADVG/PROC
: - NPJ/UNIEURO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA ALCANÇADO. CTPS. SÚMULA N. 75 DA TNU. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO
DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade, com DIB fixada em 18/9/2006 (data do requerimento administrativo).
2. A concessão do benefício da aposentadoria urbana por idade demanda a demonstração dos
seguintes requisitos: (1) implementação de idade mínima, de 60 anos, para a mulher; e 65
anos, para o homem; e, (2) cumprimento da carência. A Lei n° 10.666/03, em seu artigo 3°, §
1°, dispõe que a qualidade de segurado não será considerada para a concessão do benefício
em tela (cf. art. 102, § 1º, Lei n° 8.213/91).
3. No caso vertente, a partir da análise dos documentos juntados (cf. carteira de identidade),
constata-se que o requisito etário resta preenchido, tendo em vista que o autor completou 65
(sessenta e cinco) anos de idade em 2006.
4. O período de carência (segundo requisito) necessário para a aposentação é de 150 contribuições (doze anos e seis meses), nos termos do art. 142 da Lei n. 8.213/91 e Súmula 44 da
TNU.
5. Infere-se da Carteira de Trabalho - CTPS e do CNIS os seguintes vínculos empregatícios:
10/9/1969 a 25/6/1979, 26/9/1979 a 21/4/1980, 28/4/1980 a 4/8/1980, 12/8/1980 a 8/10/1981,
28/10/1981 a 11/5/1982, 21/6/1982 a 21/7/1983, 12/7/1984 a 19/6/1986, 21/7/1986 a 18/2/1987,
23/3/1987 a 14/8/1987, 20/8/1987 a 14/9/1987, 21/9/1987 a 13/10/1987, 26/10/1987 a
29/5/1989, 5/6/1989 a 15/4/1990, 1/11/1990 a 1/3/1991, 1/4/1991 a 30/7/1991, 2/9/1991 a
12/1991 e 2/9/1991 a 25/12/1992. Somados atingem mais de 150 contribuições. Portanto,
também resta implementado o requisito da carência.
6. Destaque-se, ainda, que "a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à
qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção
relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários,
ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS)" (Súmula 75 da TNU). No caso, as alegações apresentadas pelo ente previdenciário não são capazes de infirmar a eficácia da CPTS. O período de 10/9/1969 a
25/6/1979 consta da carteira de trabalho, que, ao contrário do alegado pelo INSS, não apresenta rasuras, está em perfeito estado de conservação. É certo que devido ao carimbo do
empregador a data de saída ficou difícil de ser visualizada no documento digitalizado, mas com
a apresentação do original da CTPS no Gabinete da 23ª VF (Vara de origem), restou sanada
qualquer dúvida em relação ao termo final do vínculo empregatício, conforme atesta a certidão
de 16/7/2007 (ainda, cf. despacho registrado em 8/10/2007).
7. Além disso, a jurisprudência é uníssona ao conferir ao empregador a responsabilidade
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias de seu respectivo empregado, sendo
que a falta de comprovação do recolhimento das contribuições não pode ser tomada em
prejuízo do empregado, parte hipossuficiente na relação. Portanto, não é legítimo que a autora suporte o ônus da desídia do empregador, até porque a competência para fiscalizar o
recolhimento das contribuições sociais é do INSS, conforme dispõe o artigo 229, inciso I do
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501285

Decreto n.º 3.048/99. No ponto, caberá à autarquia previdenciária proceder à apuração e
cobrança das contribuições respectivas da empregadora.
8. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos
eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito
devolutivo.
9. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
10. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0055079-66.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: OSEAS MARIANO DUARTE
ADVG/PROC.
: DF00019461 - RITA DE CASSIA DA COSTA KANEKO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - MARCIA NEYSA BITU ARAUJO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por OSEAS MARIANO DUARTE contra sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, negando a concessão do benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou "trata-se de um quadro doloroso inespecífico, sem correlação objetiva com qualquer
dano ou lesão. Não há elementos para se caracterizar incapacidade física laboral para suas
funções habituais".
4. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não há incapacidade para
o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência, circunstância que obsta o deferimento do benefício postulado.
5. A autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com os documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado o
conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência entre as
conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela parte autora
para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão.
Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a lide é
o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão sempre
a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício.
6. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
7. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a parte autora está incapacitada para sua atividade laboral.
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8. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
9. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0054882-82.2007.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: EDITINA COSTA OLIVEIRA
ADVG/PROC
: DF00020920 - PATRICIA DUARTE FERREIRA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. NULIDADE AFASTADA. PERÍODO DE CARÊNCIA ALCANÇADO. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. RELATÓRIO. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido
de concessão de aposentadoria por idade.
2. O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, sustentando a ausência de fundamentação, por entender que o juiz não discriminou o período considerando para fins de
carência, limitando-se a consignar "na data em que completou 60 anos, a autora já havia
efetuado 114 contribuições". Aduz, ainda, que não foi fixada a data de início do benefício
(DIB).
3. VOTO. Não há nulidade da sentença proferida por ofensa ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, haja vista que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido apreciado os pedidos formulados na petição inicial com a respectiva exposição
de motivos, atendendo-se, assim, aos requisitos legais. Ressalte-se que o ordenamento jurídico
não exige fundamentação extensa, mas que o órgão julgador dê as razões do seu convencimento.
4. A concessão do benefício da aposentadoria urbana por idade demanda a demonstração dos
seguintes requisitos: (1) implementação de idade mínima, de 60 anos, para a mulher; e 65
anos, para o homem; e, (2) cumprimento da carência. A Lei n° 10.666/03, em seu artigo 3°, §
1°, dispõe que a qualidade de segurado não será considerada para a concessão do benefício
em tela (cf. art. 102, § 1º, Lei n° 8.213/91).
5. No caso vertente, a partir da análise dos documentos juntados (cf. carteira de identidade),
constata-se que o requisito etário resta preenchido, tendo em vista que a autora completou 60
(sessenta) anos de idade em 2000.
6. O período de carência (segundo requisito) necessário para a aposentação é de 114 contribuições (nove anos e seis meses), nos termos do art. 142 da Lei n. 8.213/91 e Súmula 44 da
TNU.
7. Infere-se da Carteira de Trabalho - CTPS e das cópias do livro de registro de empregado,
juntados aos autos, os seguintes vínculos empregatícios: 5/1/1962 a 8/3/1962, 14/5/1962 a
4/2/1964 e 4/2/1964 a 31/5/1966, bem como as seguintes contribuições previdenciárias, como
contribuinte individual: junho/1980 a setembro/1982, janeiro/1983 a julho/1983, agosto/2002 a
junho/2004 e agosto/2004 a maio/2006 (cf. comprovantes de pagamento em anexo). Somados
atingem 132 contribuições. Portanto, também resta implementado o requisito da carência.
8. O benefício de aposentadoria por idade é devido e seu termo inicial será a data do
requerimento administrativo, em 11/5/2006. Foi noticiado o óbito da parte autora, ocorrido em
26/12/2007, data de cessação do benefício. Desta forma, as diferenças devidas serão pagas ao
herdeiro habilitado em sentença, Isnar Rabelo Oliveira (ex-cônjuge).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501286

9. Recurso do INSS parcialmente provido, para fixar como termo inicial do benefício a data do
requerimento administrativo (11/5/2006 - DIB) e o termo final a data do óbito da requerente
(26/12/2007 - DCB). Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo
46 da Lei 9.099/95.
10. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0059784-44.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRIDO
: JOAO MONTEIRO DE CASTRO
ADVG/PROC
: DF00027985 - TIAGO DA SILVA VASCONCELOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA.
DESCONSIDERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS. CONFIGURADA A INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE GARANTA A
SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que, revogando a tutela antecipada, reconheceu "o direito da parte autora ao recebimento de auxílio-doença NB 530.849.877-2,
desde o cancelamento administrativo (30/10/2008) até a presente data".
2. São requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença a qualidade de segurado da
Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições
mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de
incapacidade temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência (art. 59 da
Lei 8.213/91).
3. No caso vertente, o perito judicial ao apresentar seu laudo, atestou: "Trata-se de um quadro
doloroso correlacionado com alterações degenerativas típicas da idade. Não há indícios de que
a afecção no joelho esquerdo incapacite a parte autora de exercer suas atividades habituais.
Não há indícios de incapacidade física laboral".
4. Pois bem, por força do Princípio do Livre Convencimento Racional, o julgador não está
adstrito ao laudo pericial, devendo analisar todas as provas em conjunto para formar sua
convicção. Desse modo, havendo a possibilidade de se extrair do conjunto fático-probatório a
existência de incapacidade laboral, o juiz pode firmar seu convencimento nas demais provas do
processo desde que, em obediência ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, fundamente sua decisão, apontando as causas e razões de decidir.
5. Assim, embora o laudo médico lavrado pelo perito judicial tenha entendido que não há
incapacidade, o fato de haver diversos relatórios médicos, de diferentes profissionais, indicando
a necessidade de afastamento das atividades laborais leva a crer que a parte recorrente estava
temporariamente incapacitada de exercer atividade que lhe garanta subsistência. Nesse passo,
chama-se a atenção para o fato de que há relatórios médicos, emitidos pela Rede Pública de
Saúde, atestando a existência de incapacidade laboral.
6. Os relatórios médicos juntados com a inicial apontam que o autor é portador de uma lesão
nos joelhos e não tem condições clínicas para retorno ao trabalho como pintor (cf. relatórios
médicos juntados com a inicial, datados de 30/10/2008, 18/10/2008 e 2/5/2008, subscritos
pelos médicos especialistas em ortopedia, da Secretaria de Estado de Saúdo do Distrito
Federal e Particular, Jorlândio de Morais Santos, Edson A. Bürgel e José Leão Machado Pinto,
respectivamente).
7. Destaque-se o relatório médico, de 5/11/2009, subscrito pelo médico ortopedista Luiz Henrique Rocha Frei: "O paciente apresenta dor e instabilidade em joelho esquerdo há aproximadamente oito anos, devido a rotura de ligamentos cruzados anteriores e posteriores, além
de lesão condral em condilo femoral lateral e rotura de menisco medial. Já foi feito o tratamento
conservador com fisioterapia e medicação analgésica, mas não foi obtido sucesso. O paciente
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hoje tem indicação de realização de cirurgia para tratamento de pelo menos parte da patologia.
Mesmo com a realização da cirurgia é possível que o paciente ainda mantenha a incapacidade
de realizar suas atividades profissionais (pintor). Incapacidade esta, que esta presente antes da
realização do procedimento cirurgia".
8. Via de regra, o julgador ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial.
Mas, nos autos existem outros elementos de prova que permite ao magistrado a formação de
um juízo de valor crítico, para, convictamente, reconhecer o direito pleiteado. Portanto, há
dados nos autos que infirmam as conclusões do laudo médico oficial.
9. Acrescente-se, ainda, o fato de o Autor contar com 65 (sessenta e cinco) anos de idade e
exercer uma atividade que demanda esforços físicos consideráveis (pintor). O estado de saúde
do requerente provoca alteração na sua capacidade laboral e essa alteração gera, na esfera
fática, impossibilidade para desempenhar atividade que lhe garanta subsistência.
10. Além disso, o autor recebe o benefício desde 2006 (NB 515.885.534-6), com curtíssimos
lapsos interruptivos. E mesmo depois de revogada a tutela na sentença de Primeiro Grau (em
21/5/2010), o INSS concedeu administrativamente sucessivos benefícios de auxílio-doença ao
requerente, no período de 5/10/2010 a 27/2/2013 (NB 542.956.911-5 e NB 554.256.343-7),
convertendo o último em aposentadoria por invalidez (NB 605.947.988-3) a partir de
28/3/2013.
11. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46
da Lei 9.099/95.
12. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0056571-93.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA
ADVG/PROC.
: DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - WALESKA DE SOUSA GURGEL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA contra sentença
que negou a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
2. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, para realização de nova perícia
médica. O laudo médico produzido em juízo foi confeccionado por especialista em ortopedia e
traumatologia, é claro e preciso nas suas conclusões, com perfeita correlação com a doença
aponta pela autora na inicial. Os quesitos foram respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova.
3. No mérito, são requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e
de auxílio-doença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art.
26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que
garanta a subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser
definitiva, para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
4. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou: "Considerando o exame físico da autora como normal. Considerando que a autora é
portadora de manifestações dolorosas inespecíficas, correlacionadas com alterações degenerativas típicas da idade. Trata-se de um quadro doloroso lombar correlacionado com alterações degenerativas típicas da idade. Não há indícios de que o dano impute na autora
incapacidade física laboral para exercer suas funções habituais".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501287

5. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
o indeferimento do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
6. A autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com os documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado o
conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência entre as
conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela parte autora
para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão.
Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a lide é
o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão sempre
a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício.
7. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
8. A parte autora juntou relatórios médicos. Todavia, são frágeis, sucintos e sem o nível de
objetividade e esclarecimento presentes no laudo médico produzido em juízo. Noutros termos,
não trazem elementos que permitam concluir, à margem de qualquer dúvida, que a autora está
incapacitada para sua atividade laboral, não servindo para infirmar as conclusões do laudo
médico oficial.
9. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
10. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0051991-54.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ISA ROBERTA G. A. ROQUE
RECORRIDO
: OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVG/PROC
: DF0001554A - NIVALDO DANTAS DE CARVALHO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUTOR INVÁLIDO NA ÉPOCA DO ÓBITO DO
SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
benefício previdenciário de pensão por morte decorrente do falecimento de seu pai.
2. Inicialmente, cumpre mencionar que o art. 124 da Lei nº 8.213/91 não traz qualquer vedação à cumulação da pensão por morte com o benefício da aposentadoria por invalidez,
desde que haja a configuração da dependência econômica.
3. O segurado, conforme certidão de óbito, residia no mesmo endereço do autor, juntamente
com este, sua esposa, duas netas e um bisneto. Tendo o autor se aposentado por invalidez,
recebendo o valor de um salário mínimo, sua esposa parado de trabalhar em razão do
acidente, e nenhum vínculo trabalhista em nome das filhas à época do óbito, fica evidente a
participação substancial do segurado com as despesas do lar. Tudo isso, em conjunto com a
prova documental trazida aos autos, é suficiente para a constatação da dependência econômica.
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4. O art. 16, I, da Lei nº 8.213/91 dispõe como dependentes do segurado "o cônjuge, a
companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne
absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente". Os requisitos para a concessão do benefício da pensão por morte devem estar preenchidos no momento do óbito do
segurado, o qual ocorreu em 2007. O laudo médico juntado aos autos deixa clara a incapacidade total e permanente do autor desde 1974, de forma que sua condição de invalidez já estava consolidada na época do falecimento de seu pai. Saliente-se que não importa, para fins de concessão da pensão por morte, o fato do autor ter se tornado inválido
após os 21 (vinte e um) anos de idade, mas sim possuir a condição de inválido no momento
do falecimento do segurado.
5. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: "ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ PRECEDENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONFIRMAÇÃO.
DIFICULDADE DE FIXAÇÃO DE UM TERMO ESPECÍFICO. BENEFÍCIO DE NATUREZA
CONTRIBUTIVA. 1. A orientação adotada na origem está consentânea com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a invalidez deve anteceder o óbito do instituidor para que
o filho inválido tenha direito à pensão por morte. Precedentes.(...)"(STJ, RESP
201102645160
RESP - RECURSO ESPECIAL - 1353931, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 19/09/2013, publicado em DJe 26/09/2013)
6. Diante do caráter alimentar da prestação em comento, a antecipação de tutela deve ser
mantida, porque presentes os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 273, I
do CPC.
7. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
8. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0053041-18.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - BRUNO ROBERTO MACIEL CUNHA DE MARIA
RECORRENTE
: CARLOS ANTONIO DA SILVA
ADVG/PROC
: DF00008328 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR NÃO ENCONTRADO PARA INTIMAÇÃO. DEVER DO AUTOR. ARTIGO 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.
2. O autor alega que não foi intimado para se submeter à perícia médica, haja vista que,
conforme SEED juntado aos autos, estava ausente as 03 (três) vezes em que o carteiro
compareceu ao seu endereço.
3. No entanto, tal alegação não pode prevalecer, já que, em consonância com o art. 238,
parágrafo único, do CPC, a responsabilidade pelo endereço fornecido é da parte autora. Frisese que, de acordo com o telegrama juntado aos autos, o autor foi AVISADO da terceira
tentativa, sendo que, mesmo assim, não se programou para o recebimento. Corroborando esse
entendimento tem-se: "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTIMAÇÃO FRUSTRADA PARA COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. LOCALIZAÇÃO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. (...) IV - Tal situação, mesmo que não se entenda como falta de interesse processual
da parte, a teor do art. 267, VI, do CPC, configura, ao menos, a ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois este não se
mostra apto para a consecução dos atos de comunicação, sendo de se considerar que
a intimação pessoal no endereço constante da inicial foi negativa (...) V - Considerando
que, atualmente, a norma disposta no art. 238, parágrafo único, do CPC, estabelece a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501288
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validade da intimação no endereço declinado na inicial, sendo de responsabilidade das
partes atualizá-lo sempre que houver modificação temporária ou definitiva, e o fato de
terem sido frustradas as tentativas de realizar a perícia, que é fundamental para a
aferição do direito pretendido, entendo que a sentença deve ser mantida. (...)"(AC
200851018070070 AC - APELAÇÃO CIVEL - 518206, Relator: Desembargador Federal ABEL
GOMES, 1ª Turma Especializada do TRF2, julgado em 30/08/2011, publicado em DJe
12/09/2011)
4. Saliente-se, também, que o procedimento para a intimação obedeceu ao disposto no art. 8º
da Lei nº 10.259/01, restando incólume.
5. Recurso conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0048724-11.2007.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: OSVALDO OLIVEIRA LIMA
ADVG/PROC.
: DF00666666 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA
CEUB
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. AUTOR NÃO POSSIBILITOU
A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. INTIMAÇÃO REGULAR DO PATRONO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ARTIGO 51, §1º, DA LEI Nº 9.99/95. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, III, do CPC c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
tendo em vista que a parte autora não cumpriu a diligência que lhe competia.
2. O recorrente alega que é portador de transtorno psiquiátrico e que, por isso, não recebeu
o perito em sua casa para a elaboração do laudo socioeconômico. Porém, não há nos autos
qualquer prova de que tal comportamento se deu por esse motivo. Ora, o art. 333, I, do
CPC é claro quanto ao ônus da prova do autor no que diz respeito ao fato constitutivo do
seu direito, sendo que a sua atitude prejudicou a prova do requisito da hipossuficiência econômica, necessário para a concessão do benefício de amparo assistencial, conforme art. 20
da Lei nº 8.742/93.
3. Alega, ainda, a necessidade de intimação pessoal referente à perícia, haja vista o art.
267, §1º, do CPC. No entanto, tal argumento não deve prosperar, já que o procurador do
autor, representante judicial deste nos autos, foi intimado da realização da perícia com antecedência, tendo inclusive juntado aos autos declaração de ciência, não sendo plausível
que, além da intimação do procurador, seja obrigatória a intimação do autor pessoalmente.
Tal entendimento atentaria contra os próprios princípios inerentes aos Juizados Especiais,
como, por exemplo, o da economia processual e o da celeridade. Outrossim, conforme o art.
51, §1º, da Lei nº 9.099/95, a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de
prévia intimação pessoal das partes. Frise-se que o art. 1º da Lei nº 10.259/01, Lei dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, é expresso ao dispor
sobre a aplicação da Lei nº 9.099/95 no que não lhe for conflitante.
4. Recurso do autor conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
5. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerida pelo autor na petição inicial.
6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do autor.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058024-26.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
ADVG/PROC.
: - DEFENSOR PUBLICO DA UNIAO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - ALINE PAULA GOMES COSTA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto por ANTONIO FERREIRA DE SOUZA contra sentença que negou a
concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
2. O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos
quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja,
esclarecer o julgador quanto à incapacidade para o exercício da atividade laborativa alegada
pela parte autora. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado qualquer vício no laudo
pericial a ensejar sua nulidade, e toda a irresignação do Autor, no particular, se resume ao
mero inconformismo com as conclusões do perito oficial.
3. O laudo médico produzido em juízo foi confeccionado por especialista em cardiologia. O
documento é claro e preciso nas suas conclusões, com perfeita correlação com a doença
aponta pelo autor na inicial. Os quesitos foram respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. No mérito, são requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e
de auxílio-doença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art.
26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que
garanta a subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser
definitiva, para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
5. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou: "o periciando apresenta quadro de hipertensão arterial. Forâmen oval patente", mas
não há incapacidade laborativa, pois "tolera as atividades que demandam quantidade de
esforços físicos habituais".
6. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
o indeferimento do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
7. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
8. Em princípio, o julgador ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial,
quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que possam permitir ao magistrado a
formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente, reconhecer ou não o direito
pleiteado.
9. A parte autora juntou relatórios médicos. Todavia, são frágeis, sucintos e sem o nível de
objetividade e esclarecimento presentes no laudo médico produzido em juízo. Noutros termos,
não trazem elementos que permitam concluir, à margem de qualquer dúvida, que a parte autora
está incapacitada para sua atividade laboral, não servindo para infirmar as conclusões do laudo
médico oficial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501289

10. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0050741-83.2008.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- ALESSANDRA ALVES DONIAK
ADONIAS DA COSTA SILVA
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. QUALIDADE DE SEGURADO.
BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto por ADONIAS DA COSTA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, negando a concessão do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso concreto, o laudo médico atestou que o requerente é portador de transtornos de
órbita (H05.9) e cegueira monocular (H54.4), que geram incapacidade total, definitiva, omniprofissional e insuscetível de reabilitação. Portanto, é caso de aposentadoria por invalidez.
4. A controvérsia reside na qualidade de segurado.
5. O CNIS e a Carteira de Trabalho - CTPS registram os seguintes vínculos empregatícios
24/7/1991 a 4/5/1992 (Casarano Edificações Ltda. - ME), 15/9/1999 a 2/2000 (Facchini Construções e Comércio Ltda. - ME), 5/12/2001 a 18/7/2002 (Collection Móveis Comércio e Indústria
Ltda. - ME), 8/9/2004 a 9/10/2004 (Esplanada Agrocotton Ltda. - ME), 14/9/2007 a 10/2007
(Kade Construtora Ltda.) e 22/10/2007 a 19/1/2008 (Sadi Vieira - ME).
6. Registre-se que a anotação de vínculo empregatício na carteira profissional do autor consubstancia prova da prestação de serviços, não se prestando para afastar sua eficácia probatória simples alegação de que tais vínculos não constam de programas relacionados aos
empregados, tais como FGTS, PIS, CNIS (Súmula 75 da TNU). O ônus de ilidir as anotações
registradas na CTPS incumbe ao INSS, mediante demonstração inequívoca da incorreção ou
falsidade das informações discriminadas. As conjecturas, desprovidas de provas, acerca da
existência de fraude ou erro na efetivação das anotações, não têm o condão de infirmar a
presunção de veracidade das informações registradas na CTPS.
7. Feita esta considerações, verifico que ao reingressar no RGPS em 22/10/2007 e permanecendo até 19/1/2008, o autor efetuou quatro contribuições mensais (1/3 do número mínimo de contribuições exigidas para cumprimento da carência definida para o benefício requerido - art. 25, I, da Lei 8.213/91), o que lhe assegura o computo das contribuições anteriores
para efeito de carência, nos termos do art. 24, parágrafo único, da Lei Previdenciária.
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3. VOTO. Acidente do trabalho, na definição exata da lei (art. 19 da Lei n. 8.213/91), "é o que
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou per
turbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho".
4. No caso, o único documento que menciona a origem da lesão que ocasionou a incapacidade
do autor é o laudo médico pericial e a afirmação é de que o trauma (CID M96.0: Pseudo-artrose
após fusão ou artrodese) ocorreu durante o "expediente de trabalho ao arrancar um motor de
uma caminhonete", não deixando claro as condições em que a lesão foi produzida. A informação que consta do laudo médico foi registrada apenas com base no relato do autor.
Desse modo, não se pode afirmar, à margem de qualquer dúvida, que a lesão ocorreu pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa.
5. Em casos como este, a competência só será da Justiça Estadual se existir documento que
torne inequívoco que a incapacidade decorreu de acidente de trabalho. Inexistindo nos autos
prova da ocorrência de acidente do trabalho sofrido pela autora, é da competência da Justiça
Federal o julgamento do feito.
6. Registre-se, ainda, que o benefício conferido administrativamente ao autor pela entidade
autárquica é da espécie 31, ou seja, auxílio-doença previdenciário.
7. Ante a ausência de impugnação relativa ao mérito da demanda, mantém-se a sentença
recorrida, garantindo ao autor o pagamento de seu benefício de auxílio-doença.
8. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
9. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0055597-90.2008.4.01.3400

8. Além disso, como o último vínculo empregatício findou em 19/1/2008, o autor manteve a
condição de segurado até 15 de março de 2009 (art. 15, II e § 4º, da Lei 8.213/91). E, embora
o perito médico não tenha fixado o termo inicial da incapacidade, a farta documentação médica
juntada pelo autor atesta que ele já era portador da doença incapacitante em meados de 2008.
Destaco o relatório médico datado de 22/7/2008, subscrito por médico oftalmologista da Rede
Pública de Saúde, consignando que o autor é portador do CID H05.6 e "está incapacitado para
o trabalho" (cf. petição incidental registrada em 1/8/2008). Portanto, a incapacidade remonta ao
período em que o autor ainda mantinha a qualidade de segurado, em razão do período de
graça.
9. O Benefício de aposentadoria por invalidez é devido desde o requerimento administrativo,
em 29/5/2008 (NB 530.520.727-0).
10. Recurso do Autor provido, para condenar o INSS na obrigação de implementar o benefício
de aposentadoria por invalidez, desde 29/5/2008; e, na obrigação de pagar as diferenças daí
advindas, deduzidos os valores recebidos administrativamente e/ou em razão de tutela antecipada deferida.
11. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
12. Diante do caráter alimentar da prestação em comento, defiro, nesta oportunidade, a
antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 273, I do
CPC, para determinar ao INSS a implantação do benefício em apreço, nos moldes acima
delineados. Prazo: 10 (dez) dias, a contar da intimação do Acórdão.
13. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como o recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso do Autor, nos termos
do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0057508-40.2008.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

RELATOR
RECORRENTE

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - MARIA
DO SOCORRO NOGUEIRA MUNIZ
ADVG/PROC.
: BA00021563 - LUCAS MOREIRA PINTODF00786490 NPJ/UNIEURO
RECORRIDO
: MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA MUNIZ - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: DF00786490 - NPJ/UNIEUROBA00021563 - LUCAS MOREIRA
PINTO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL (COSTUREIRA). CONDIÇOES
SOCIAIS E CULTURAIS. IDADE E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. RELATÓRIO. Recursos interpostos por MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA MUNIZ e pelo
INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o
direito da Autora ao benefício de auxílio-doença, desde o requerimento administrativo em
2/3/2009 (NB 534.503.089-4, até posterior reabilitação.
2. A recorrente, costureira, 52 anos, ensino fundamental, requer a conversão do auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez, considerando suas limitações físicas e suas condições sociais.
3. O INSS sustenta que a data de implantação do benefício deve coincidir com a data da
juntada da perícia judicial (12/6/2010).

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
GIVALDO GOMES DE SOUSA
DF00010589 - GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DO
TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. RELATÓRIO. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que condenou o réu "a
iniciar de imediato o processo de reabilitação da parte autora para o exercício de nova atividade compatível com sua condição e a restabelecer, em favor desta, o benefício de
auxílio-doença, até o prazo razoável de 01 (um ano), ao final do qual deverá o INSS realizar
nova perícia para avaliar se o benefício deve ser cessado pela reabilitação ou convertido em
aposentadoria por invalidez. Caso cesse a incapacidade antes de tal período, deve ser interrompido o pagamento das prestações. Condeno, ainda, a autarquia a pagar-lhe os valores
atrasados a que tem direito, desde 15/06/2008 até 14/10/2008".
2. Em seu recurso, o INSS alegou que, de acordo com o laudo médico pericial, a incapacidade
do autor decorreu de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2007. Aduziu que o artigo 109,
inciso I, da Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, razão pela qual a competência para processar e julgar o
feito seria da Justiça Estadual.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501290
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PROCESSO Nº 0043483-85.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRIDO
: FRANCISCA DE BRITO LEITE
ADVG/PROC
:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVOLUÇÃO
DEVIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido
de restabelecimento de auxílio doença, mas fixou que as parcelas recebidas por força de
decisão antecipatória, dado o caráter alimentar, seriam irrepetíveis.
2. Com a razão a autarquia previdenciária. Nos termos do novo posicionamento do STJ, o autor
deve arcar com os riscos da ação e, notadamente, do pedido de antecipação da tutela. Afinal,
aquele que requer e recebe verbas dos cofres públicos com base em título judicial interino e
precário sabe da fragilidade e provisoriedade da tutela concedida e, por força do que dispõe o
artigo 273 do Código de Processo Civil, assume o risco de restituir ao erário os valores pagos
em caso de revogação da medida. Em respeito ao princípio da moralidade (art. 37, caput, da
CF/1988) e tendo em vista tratar-se de bem público, é devida a restituição de valores pagos
pelo Erário em razão de decisão de antecipação dos efeitos da tutela, não confirmada por
ocasião do julgamento do mérito da ação, mesmo nos casos de benefícios previdenciários.
4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA
PARTE SEGURADA. REPETIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. A Corte a
quo não analisou a controvérsia à luz dos arts. 467 a 468 do Código de Processo Civil. Desse
modo, ausente o prequestionamento. Incidência do enunciado da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça. 2. A Primeira Seção, por maioria, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, uniformizou o entendimento no sentido de que é dever do titular de direito patrimonial devolver
valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. Entendimento reafirmado sob o regime do art. 543-c do CPC, no julgamento do REsp 1.401.560/MT (acórdão
pendente de publicação). Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1416294/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe
24/03/2014).
5. Destarte, é devida a devolução dos valores recebidos em razão da tutela antecipada concedida, tendo em vista que a medida não foi confirmada quando do julgamento do mérito da
causa.
6. Recurso do INSS provido para condenar a parte autora na devolução dos valores recebidos
a título de antecipação de tutela. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
7. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso interposto pelo
INSS, nos termos do voto do Relator, vencida a juíza Cristiane Pederzolli Rentzsch..
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0041421-38.2010.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CECILIA SOUZA DOS SANTOS
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - JOAO VARGAS LEAL JUNIOR

4. VOTO. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido o
período de carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei 8.213/91). Demais disso, devem ser
considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais
como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes do STJ e
da TNU.
5. No caso concreto, o laudo médico atestou que a requerente é portadora de espondiloartrose cervical e lombar com compressão do saco dural e outros achados degenerativos, que geram incapacidade "parcial e permanente para atividades que exijam movimentos repetitivos, uso de força, abdução e contração estática com membros superiores,
além das atividades que exijam posição fixa (sentada ou em pé), flexão lombar, agachamento
ou carregamento de peso. Há incapacidade permanente para atividade declarada (costureira).
Há indicação de encaminhamento à reabilitação profissional para avaliação da capacidade
laborativa residual. Não sendo possível a reabilitação profissional, há indicação de aposentadoria por invalidez".
6. A parte autora está com 52 anos de idade, apresenta baixa escolaridade (ensino fundamental) e severas restrições físicas. Notadamente a requerente não tem condições de
exercer atividades que lhe assegurem a sobrevivência e uma efetiva reinserção no competitivo
mercado de trabalho seria utópica.
7. Ainda, a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos
sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
8. Além disso, o laudo não é preciso quanto à possibilidade real de reabilitação profissional e
a autora recebe auxílio-doença desde abril/2005 - primeiro por força de decisão administrativa
(NB 514.048.096-0 e NB 516.699.082-6), a partir de 19/9/2008, por força de tutela antecipada
-, ou seja, são mais de 9 (nove) anos sem registro de que o INSS tenha promovido qualquer
ato no sentido da reabilitação profissional da autora.
9. Nesse contexto, levando-se em conta as severas limitações físicas da autora, suas condições pessoais e a finalidade social da norma, tenho ser o caso de aposentadoria por
invalidez.
10. A fixação da DIB a partir da juntada do laudo médico em juízo, como requerido pela
autarquia previdenciária," estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é
devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial" (RESP
201303408190, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 25/10/2013).
Benefício devido desde o requerimento administrativo, conforme consignado na sentença.
11. Recurso do Autor parcialmente provido, para condenar o INSS na obrigação de converter
o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde 2/3/2009; e na obrigação de pagar as
diferenças daí advindas, compensando-se as parcelas pagas administrativamente e/ou a título
de tutela antecipada. Recurso do INSS improvido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão
lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
12. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, INSS, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS e dar
parcial provimento ao recurso da Autora, nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501291
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EMENTA

PROCESSO CIVIL. CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 471, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Autor em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução
do mérito, com base no art. 267, V, do CPC (coisa julgada).
2. O Recorrente sustenta que apenas as partes são as mesmas, mas o pedido é outro, sob
a alegação de que a sentença não está entre aquelas protegidas pelo manto da coisa julgada, incidindo na espécie o art. 471, I, do CPC (mudança no estado de fato e de direito).
3. Inaplicável ao caso o art. 471, I, do CPC. Não resta demonstrado "modificação superveniente de fato ou de direito". Valendo destacar que a alteração jurisprudencial acerca das
Gratificações de Desempenho (no caso, a GDPGPE) não tem o condão de alterar acórdão
transitado em julgado. O fato de os tribunais superiores terem conferido entendimento diverso do que fora julgado não caracteriza nova situação fática a justificar o manuseio da
ação a que se refere o art. 471, I, do CPC.
4. Precedente: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. COISA
JULGADA. ALTERAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. ART. 471, I DO CPC. INCABÍVEL. Mudança de entendimento jurisprudencial depois que já se configurou o trânsito em julgado,
não dá ensejo à aplicação do art. 471, I do CPC. Recurso não conhecido." (REsp
550.560/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ
28/10/2003, p. 358).
5. Além disso, como bem salientado na sentença "o Decreto 7.133/2010, citado pelos embargantes, não promoveu nenhuma mudança relevante no que se refere à gratificação referida,
tendo apenas confirmado, em texto, que se tratava de gratificação pro labore faciendo, conforme já havia mencionado a sentença proferida no processo nº 058918-02.2009.4.01.3400".
6. O que se verifica é que os autores ajuizaram, anteriormente, ação idêntica a esta, na
qual foi proferida sentença de improcedência que transitou em julgado.
7. Na verdade, o que se observa é que os autores perderam o prazo para apresentar o
recurso cabível na ação anterior e agora ajuizaram a presente ação com claríssimo intuito
recursal.
8. Clara, portanto, a tentativa da postulante em agredir o império da coisa julgada material,
de matriz constitucional, o que não é compatível com o princípio da segurança que paira
sobre os julgados irrecorríveis ou insuscetíveis de recurso pela perda de prazo ou esgotamento de instância.
9. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no permissivo legal
do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0050563-03.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ENEIAS JOSE DOS SANTOS
ADVG/PROC
: - DEFENSOR PUBLICO DE UNIAO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE COMPROVADA. PROCESSO DE
REABILITAÇÃO. NOVA FUNÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que condenou o réu a "pagar à parte autora
o benefício de auxílio-doença no período de 01/12/2010 (DIB) a 01/05/2011 (DCB)".
2. O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos
quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja,
esclarecer o julgador quanto à incapacidade para o exercício da atividade laborativa alegada
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501292

1292

pela parte autora. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado qualquer vício no laudo
pericial a ensejar sua nulidade.
3. O próprio INSS, em perícia administrativa realizada em 12/2/2008, concluiu "segurado tem
capacidade laborativa residual boa, porém deverá executar tarefas que não requeiram esforços
físicos e cargas com peso superior a 5kg", completando "incapaz para serviços como operador
de máquinas, segurado pode ser reabilitado em serviço que não exija mobilidade lombar, e
esforço, no entanto só trabalhou como servente de obras, estoquista e operador de máquinas,
nenhuma função compatível com seu quadro" (cf. documentos de fls. 12/13, documentação
inicial). Não restam dúvidas que o autor apresentava incapacidade, ainda que parcial.
4. O laudo médico oficial também foi no mesmo sentido, atestando que o autor é portador de
transtornos falciformes heterozigóticos duplos (CID D57.2) e dor na coluna lombar (CID M54.5)
e que estas patologias geravam uma incapacidade parcial e temporária. Todavia, o próprio
autor declara, na perícia realizada em 16/12/2009, que "fez reabilitação e sarou" e "atualmente
é técnico em segurança". Essa informação é corroborada pelo fato de o requerente ter retornado às atividades laborais em 15/4/2009 e nela permanecido até 6/5/2012 (cf. CNIS).
Diante da mudança de função, o laudo médico concluiu que, apesar das limitações, o "autor
apresenta-se apto para as atividades laborativas".
5. Assim, o benefício de auxílio-doença era devido ante a comprovação da incapacidade parcial
e temporária, mas somente até a data do retorno ao trabalho, em 15/4/2009, tendo em vista
que após a reabilitação o requerente pode exercer nova função.
6. Recurso do INSS parcialmente provido, para reconhecer que o benefício de auxílio-doença
era devido somente até 15/4/2009. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo
46 da Lei 9.099/95.
7. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0038308-76.2010.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE SOUZA CAETANO
ADVG/PROC.
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. RELARÓRIO. Trata-se de recurso interposto por JOSÉ DE SOUSA CAETANO contra sentença que negou a concessão do benefício de auxílio-doença.
2. O recorrente sustenta que faz jus ao pagamento do auxílio doença, ao menos no período de
junho/2010 (data da cessação do benefício n. 537.714.512-3) até janeiro/2011, tendo em vista
a existência de atestados médicos da Rede Pública de Saúde estipulando afastamento por 180
(cento e oitenta) dias.
3. VOTO. O cerne da controvérsia é a existência de incapacidade no período de 1/6/2010 a
janeiro/2011.
4. No caso vertente, a perícia médica judicial foi realizada em 17 de setembro de 2010. E o
médico perito, especialista em ortopedia e traumatologia, atestou que o requerente apresenta
um quadro álgico (dor) crônico em ombro, quadril e joelho direito, mas não há sinais clínicos
compatíveis com incapacidade laborativa.
5. Note-se que o laudo médico foi realizado apenas três meses após a suspensão do benefício
pelo INSS - que se ressalte foi baseada em perícias médicas administrativas realizadas em
1/6/2010 (NB537.714.512-3) e 30/6/2010 (NB 541.205.296-3) - e infirma o atestado médico
juntado pelo autor, datado de 5/7/2010, no qual constava o afastamento pelo período de 180
(cento e oitenta) dias.
o
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4. No caso concreto, o laudo médico atestou que a requerente apresenta um quadro de lesões
cicatriciais extensas com retração de pele (seqüelas de queimaduras) e dor ao manuseio de
cargas pesadas, que geram incapacidade para o levantamento, sustentação e carregamento
manual de cargas e o uso de produtos químicos e de limpeza. Portanto, para a sua atividade
habitual, auxiliar de serviços gerias, a incapacidade é definitiva.
5. Apesar de o perito médico concluir pela possibilidade de reabilitação profissional em funções
mais leves e que não necessitem manuseio de produtos químicos, o fato é que a autora já
conta com 56 anos de idade, baixa escolaridade (1º Grau Incompleto) e sua carteira de
trabalho aponta como atividades anteriores: servente de limpeza e empregada doméstica.
Notadamente a requerente não tem condições de exercer atividades que lhe assegurem a
sobrevivência e uma efetiva reinserção no competitivo mercado de trabalho seria utópica.
6. Ainda, a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos
sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
7. Além disso, o INSS pagou administrativamente o benefício de auxílio-doença pelo período
de 13/11/2002 a 30/5/2008 (NB 127.218.267-0 e NB 519.488.217-0), ou seja, quase 6 (seis)
anos sem qualquer registro de que tenha sido promovido qualquer ato no sentido da reabilitação profissional da parte autora.
8. Nesse contexto, levando-se em conta as severas limitações físicas da autora, suas condições pessoais e a finalidade social da norma, tenho ser o caso de aposentadoria por
invalidez.
9. No item 11 da perícia médica, o perito deixa claro que a autora não apresenta incapacidade
para os atos da vida cotidiana (vestir-se, tomar banho, etc), consequentemente, dispensa a
assistência permanente de outra pessoa. Logo, não é devido o acréscimo de 25%, previsto
pela Lei Previdenciária (art. 45).
10. Acompanhando a petição inicial, foram apresentadas pela Autora farta documentação
médica, todas registrando as seqüelas de queimaduras, a mesma diagnosticada pela perícia
médica produzida em juízo e a mesma que ensejou a concessão do beneficio na esfera
administrativa por longo período. Noutras palavras, o laudo médico-pericial produzido em Juízo
não atestou causa incapacitante nova, servindo para comprovar que a suspensão do auxíliodoença n. 519.488.217-0 (em 30/5/2008) efetivamente ocorreu sem que houvesse a recuperação pelo demandante de sua capacidade laborativa. Assim, o benefício é devido desde a
cessação indevida, procedendo-se de imediato sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.
11. Recurso parcialmente provido, para condenar o INSS na obrigação de converter o auxíliodoença n. 519.488.217-0 em aposentadoria por invalidez, desde 30/5/2008; e na obrigação de
pagar as diferenças daí advindas, compensando-se as parcelas pagas administrativamente
e/ou a título de tutela antecipada. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo
46 da Lei 9.099/95.
12. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da Autora,
nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0049098-56.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MANUEL ELIAS ALVES DE OLIVEIRA
ADVG/PROC.
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - ANA LUISA VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DA ROCHA

6. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por
invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão
nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de
prova que possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para,
convictamente, reconhecer ou não o direito pleiteado. A autora juntou relatórios médicos. No
entanto, não trazem elementos que permitam concluir, à margem de qualquer dúvida, que a
autora está incapacitada para sua atividade laboral.
7. Valendo consignar que o laudo médico produzido em juízo é claro e preciso nas suas
conclusões, com perfeita correlação com a doença aponta pela autora na inicial. Os quesitos
foram respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de
prova.
8. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial para o período vindicado no recurso, irretocável a sentença que julgou improcedente.
9. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0053144-25.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FRANCIMAR FERREIRA DE SOUSA
ADVG/PROC.
: DF00666666 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA
CEUB
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - ISA ROBERTA G. A. ROQUE
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). CONDIÇOES SOCIAIS E CULTURAIS. IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
1. RELATÓRIO - Recurso interposto por FRANCIMAR FERREIRA DE SOUSA contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da Autora ao
benefício de auxílio doença, desde a cessação indevida, em 30/5/2008, até posterior reabilitação.
2. A recorrente requer a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando a gravidade
da doença, a idade avançada e as condições sociais da autora, bem como o deferimento do
adicional de 25% (art. 45 da Lei n. 8.213/91).
3. VOTO - A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido o
período de carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei 8.213/91). Demais disso, devem ser
considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais
como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes do STJ e
da TNU.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501293
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2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou que a pericianda é portadora de quadro depressivo crônico, mas que "não a incapacita
de retorno ao trabalho".
4. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não há incapacidade para
o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência, circunstância que obsta o deferimento do benefício postulado.
5. A autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com os documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado o
conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência entre as
conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela parte autora
para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão.
Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a lide é
o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão sempre
a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício.
6. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
7. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade laboral.
8. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
9. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0052137-61.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA
ADVG/PROC.
: DF00028966 - MEIRIENE SIMONELE DAS GRACAS BARROS
GONCALVES RIOS
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: BA00021563 - LUCAS MOREIRA PINTO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA contra sentença
que negou a concessão do benefício de auxílio-doença.
2. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, para realização de nova perícia
médica. O laudo médico produzido em juízo é claro e preciso nas suas conclusões, com
perfeita correlação com a doença aponta pela autora na inicial. Os quesitos foram respondidos
de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova.

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por MANUEL ELIAS DE OLIVEIRA contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a concessão do benefício de auxílioacidente.
2. O recorrente, lavrador, 43 anos, pugna pela concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez.
3. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, respeitado o período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91), for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência.
4. No caso vertente, o laudo médico atestou que a parte autora apresenta comprometimento do
segmento lombar, devendo "evitar atividades laborais que exijam hiperflexão da coluna lombar,
ostostatismo estático e/ou dinâmico continuo e carregamento de peso". Conclui, ainda, que
"apesar do quadro doloroso referido, a capacidade laboral da parte autora permanece parcialmente preservada. Os segmentos corporais não apresentaram nenhum padrão de acometimento neuromotor. Sua cognição encontra-se inalterada. Portanto, pode exercer quaisquer
outras atividades, desde que se respeitem suas atuais demandas funcionais".
5. Infere-se, portanto, que o autor apresenta potencial de readaptação para as outras funções,
como, por exemplo, a de motorista (cf. laudo médico, item 6, quesitos do INSS).
6. Assim, a despeito da idade do autor (atualmente, 43 anos) e do seu grau de escolaridade (1°
grau incompleto), a perícia médica oficial foi conclusiva no sentido de existe a possibilidade de
readaptação para outra função. Desse modo, não há como se conceder o benefício de aposentadoria por invalidez antes de se permitir à autarquia previdenciária que submeta o autor ao
processo de reabilitação profissional, previsto no artigo 62 da Lei nº 8.213/91.
7. Ante a ausência de comprovação de incapacidade total, permanente e insuscetível de
reabilitação, constatada por prova pericial oficial, irretocável a sentença de Primeiro Grau.
8. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0056994-87.2008.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
IARA SILVIA NOLETO COSTA ALVES
- NPJ/UDF
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- ANA LUISA VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DA ROCHA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por IARA SILVA NOLETO COSTA ALVES contra sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, negando a concessão do benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501294
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3. No mérito, são requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença a qualidade de
segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze)
contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91, e a
comprovação de incapacidade temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência (art. 59 da Lei 8.213/91).
4. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou "restou demonstrado nessa analise tratar-se de um quadro articular difuso com características de fibromialgia. As alterações radiológicas são típicas da idade e de caráter
degenerativo. Doença crônica sem correlação com a atividade laboral e que não apresentou
nenhum comprometimento funcional na perícia médica. Não há incapacidade laboral".
5. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
a suspensão do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
6. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
7. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
8. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade laboral.
9. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente.
10. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0050417-59.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ALESSANDRA ALVES DONIAK
RECORRIDO
: MARIA ALICE FERREIRA NASCIMENTO
ADVG/PROC
: DF00012454 - MARIO HERMES DA COSTA E SILVA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. RENDA PER CAPITA SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INCAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. MARIDO BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA. ARTIGO 20, § 4° LEI N°8.742/93
E ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO IDOSO. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito da Autora ao
recebimento do benefício de Amparo Assistencial desde a data da cassação do benefício
(20/02/2009).
2.O cerne da controvérsia é a condição de miserabilidade e não a condição de saúde da
autora. O núcleo familiar é composto pela genitora(desempregada), seu esposo(aposentado) e
seu filho(estudante), ou seja, três pessoas. A renda é proveniente da aposentadoria do genitor,
no valor de (R$545,00). Totalizando, a renda per capita da família é pouco superior a ¼ do
salário-mínimo. No entanto, o referido laudo, em conclusão, considera a autora como hipossuficiente econômica.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501295
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3.O laudo socioeconômico declarou que a autora reside há 38 anos em imóvel próprio, sendo
esse uma doação do Governo Federal. Contudo, declara, também, que as condições de
moradia são simples e todos os móveis e eletrodomésticos estão desgastados com o uso
excessivo; que a alimentação da família é regular, porém mantida com dificuldades; que a
aposentadoria do esposo não é suficiente para o sustento do lar, sendo necessário que a
requerente tenha uma renda própria para custear o tratamento de saúde. Salientou que tanto
a autora como seu esposo fazem uso de medicamentos e necessitam de cuidados especiais e
de medicamentos, que nem sempre são encontrados nos Postos de Saúde.
4. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
5. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover
de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20,
Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o legislador não excluiu outras formas de
verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, TRF1 e TNU.
6. Destaque-se a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
7. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como conseqüência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
8.Em relação ao argumento da Recorrente de que o filho, por ser maior de idade, não deve ser
considerado no conceito legal de grupo familiar, tem-se que o mesmo não deve prosperar. Ora,
o artigo 20, §1°, da Lei n° 8.742/93, simplesmente dispõe que o filho solteiro, desde que viva
sob o mesmo teto, integra a família para efeitos de concessão do benefício de prestação
continuada.
9. No que diz respeito à alegação do INSS de que o artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do
Idoso, não se aplica ao caso em tela, tem-se que a mesma não deve prevalecer, haja vista que
entendo pela aplicação do mencionado dispositivo, por analogia, aos casos de benefício previdenciário no valor de até 01 (hum) salário mínimo. Nesse sentido o recente julgado do STF:
"(...)4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei
10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo
da renda familiar per capita a que se refere a LOAS.Não exclusão dos benefícios assistenciais
recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido
por idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos
titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo.(...)" (RE 580.963,
Relator: Min. GILMAR
10. Portanto, a autora satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a
percepção do benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau.
11. Diante do caráter alimentar da prestação em comento, a antecipação de tutela deve ser
concedida, porque presentes os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 273,
I do CPC.
12. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida.
13. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
o
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PROCESSO Nº 0048885-50.2009.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. PRESUNÇÃO LEGAL. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Relatório: Recurso interposto por Roselaine dos Santos Pereira contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da Autora ao benefício de
auxílio doença, a partir da realização da perícia judicial (14/10/2010).
2. A recorrente requer a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando a gravidade
da doença, a idade avançada e as condições sociais da autora.
3. Voto: A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido o período
de carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei 8.213/91). Demais disso, devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais
como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes do STJ e
da TNU.
4. No caso concreto, o laudo médico atestou que a requerente é portadora de neoplasia
maligna (CA de colo uterino tipo invasor) e cegueira monocular em olho esquerdo.
5. Apesar de a perícia médica concluir que a incapacidade é apenas temporária, dada a
gravidade da doença e a presunção legal estabelecida no art. 151 da Lei 8.213/91, tenho ser
o caso de concessão de aposentadoria por invalidez, mormente considerando a idade (atualmente, 57 anos), as muitas limitações impostas ainda pela deficiência visual e a baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto). Notadamente a autora não tem condições de
exercer atividades que lhe assegurem a sobrevivência e uma efetiva reinserção no mercado de
trabalho seria utópica.
6. Ainda, a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos
sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
7. Registre-se que o próprio INSS já reconheceu o direito da Autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, conferindo-lhe administrativamente o benefício a partir de 6/1/2014,
NB 604.645.821-1.
8. Assim, reconheço a superveniente ausência de interesse de agir em relação à obrigação de
fazer (concessão do beneficio), restando aferir somente os valores atrasados.
9. Quando a autora ingressou com ação, em 18/3/2009, elencou como causa incapacitante
problemas cardíacos. Todavia, a primeira perícia médica realizada nos autos, por médico
cardiologista (cf. laudo médico registrado em 27/7/2009), atestou que a requerente sofria
apenas de hipertensão arterial controlada e, portanto, com aptidão para o exercício de atividades laborativas. Assim, não é possível conceder o benefício desde a cessação administrativa do benefício n. 522.977.815-2 (DCB 30/7/2008), conforme requerido na inicial.
10. A causa incapacitante determinante é o câncer diagnosticado em 26/2/2010, conforme
concluiu a especialista na segunda perícia médica realizada nos autos (cf. laudo médico
pericial, registrado em 25/10/2010, item 3, "d", quesitos do juízo). Assim sendo, a aposentadoria por invalidez é devida desde 26/2/2010.
11. Recurso do Autor provido, para reconhecer o direito da Autora ao pagamento do benefício
de aposentadoria por invalidez, desde 26/2/2010, devendo ser deduzidos os valores recebidos
em razão do auxílio doença n. 546.305.033-0.
12. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal
13. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
14. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da Autora,
nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
EDMAR DE OLIVEIRA COSTA
- DEFENSOR PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
CE00017398 - VIRGINIA ARAUJO DE OLIVEIRA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS
LEGAIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CARÊNCIA. PAGAMENTO EM ATRASO. RECURSO
DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. RELATÓRIO. Recurso interposto por EDMAR DE OLIVEIRA COSTA em face de sentença
que negou a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, por não
restar comprovado o requisito da carência.
2. VOTO. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de
auxílio-doença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26,
II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta
a subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. O cerne da questão é o cumprimento da carência pela parte autora.
4. Com efeito, verifica-se pelo CNIS que o requerente verteu contribuições para o RGPS, na
condição de contribuinte individual, nas competências de janeiro/1985 a outubro/1993 - com
lapsos de interrupção que não acarretaram a perda da condição de segurado -, e reingressou
no sistema com o pagamento das contribuições das competências de abril/2008 a julho/2008 e
novembro/2009. Com o pagamento de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez
(12 contribuições mensais), fica assegurado ao segurado o direito ao computo das contribuições anteriores a perda da qualidade de segurado, nos termos do art. 24, parágrafo único,
da Lei n. 8.213/91.
5. Todavia, somente serão computadas para efeito de carência, as contribuições "realizadas a
contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados empregado doméstico, contribuinte individual,
especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos II, V e VII do art. 11 e no art. 13"
(art. 27, II, da Lei 8.213/91). E, no caso em análise, as contribuições relativas às competências
de abril/2008, maio/2008, junho/2008 e julho/2008 foram pagas extemporaneamente, todas no
dia 1/9/2008 (cf. juntada de documentos, registrada em 11/5/2009). Portanto, o requisito da
carência não restou comprovado.
6. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0045945-15.2009.4.01.3400
JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
ROSELAINE DOS SANTOS PEREIRA
DF00786490 - NPJ/UNIEURO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- WALESKA DE SOUSA GURGEL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501296
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058699-23.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE DE FATIMA GOMES DE ARAUJO
ADVG/PROC.
: DF00666666 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA
CEUB
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: BA00021563 - LUCAS MOREIRA PINTO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto por JOSÉ DE FÁTIMA GOMES DE ARAÚJO contra sentença que negou
a concessão do benefício de auxílio-doença.
2. São requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença a qualidade de segurado da
Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições
mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de
incapacidade temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência (art. 59 da
Lei 8.213/91).
4. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou "trata-se de queixas inespecíficas sem correlação objetiva com doença ou lesão.
Portanto, sem elementos para se afirmar nexo entre as queixas da parte autora com qualquer
incapacidade física laboral".
5. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
a suspensão do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
6. A autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com os documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado o
conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência entre as
conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela parte autora
para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão.
Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a lide é
o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão sempre
a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício.
7. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
8. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade laboral.
9. Ressalte-se que o laudo médico produzido em juízo é claro e preciso nas suas conclusões,
com perfeita correlação com a doença aponta pela parte autora na inicial. Os quesitos foram
respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova.
10. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).

PROCESSO Nº 0060176-47.2009.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.

:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
MARIA RODRIGUES CARNEIRO
DF00666666 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA
CEUB
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - WALESKA DE SOUSA GURGEL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESISTÊNCIA DO PEDIDO CONDICIONADA À RENÚNCIA DE DIREITOS. NÃO
MANIFESTAÇÃO DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO ART. 267, VI, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela autora em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução
de mérito, por falta de interesse processual, fulcrado no art. 267, VI, do CPC.
2. A autora alega que o magistrado de 1ª instância deveria ter homologado o pedido de
desistência, e não extinguido o feito por falta de interesse processual; entende que a extinção
pelo art. 267, VI, do CPC, lhe causa prejuízos, haja vista que não poderá se utilizar da via
judicial para a solução de um possível conflito que envolva o mesmo assunto.
3. Inicialmente, cumpre mencionar que o INSS, parte requerida, condicionou a aceitação da
desistência da ação à EXPRESSA renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (Lei
9.469/97, art. 3º). Assim, sem a renúncia expressa nos autos, não há como o magistrado
homologar a desistência, já que se deve entender, a princípio, que a parte requerida não a
aceitou. Nos autos, não há qualquer manifestação da autora no sentido de concordar com a
renúncia a seus direitos. Além disso, o magistrado não pode, diante do silêncio da autora,
entender pela renúncia, principalmente quando se trata de direitos indisponíveis, no caso, de
natureza alimentícia. Nesse sentido: "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIOMATERNIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DECORRIDO PRAZO PARA RESPOSTA.
CONSENTIMENTO DO RÉU. ADEQUAÇÃO. ART. 543-C, PARÁGRAFO 7º, II, DO CPC. RESP
1267.995/PB. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Retornam os autos
para adequação do acórdão vergastado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1267.995/PB. 2. O STJ ratificou o entendimento de que "após o oferecimento da contestação, não pode o autor desistir da ação, sem o consentimento do réu (art.
267, parágrafo 4º, do CPC), sendo que é legítima a oposição à desistência com fundamento no art. 3º da Lei 9.469/97, razão pela qual, nesse caso, a desistência é condicionada à renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda da ação". 3. Não há dúvida
de que, após decorrido o prazo para a resposta, não é possível a desistência da ação sem o
consentimento do réu (art. 267, parágrafo 4º, do CPC). Também é certo de que tal pedido só
pode ser aceito se houver renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 3º da Lei
9.469/97).(...)" (AC 00057880920114059999, AC - Apelação Civel - 5322764, Relator:
Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 4ª Turma do TRF5, julgado em
05/11/2013, publicado em DJe 07/11/2013)
4. Cumpre mencionar que a extinção pelo art. 267, VI, do CPC não impede que a autora intente
novamente a ação, bastando a leitura do art. 268, "caput", do CPC para se chegar a tal
conclusão. O referido artigo dispõe que "Salvo o disposto no art. 267, V, a extinção do processo
não obsta a que o autor intente de novo a ação(...)".
5. Outrossim, tendo em vista que a autora já se encontra recebendo o benefício pleiteado,
qualquer ocorrência que venha lesar seus direitos, durante esse recebimento, será situação
nova, o que irá gerar nova pretensão.
6. Ademais, no caso da homologação da sua desistência, o que só aconteceria com a renúncia
de seus direitos, a extinção se daria com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, V,
do CPC, situação que, aí sim, justificaria a preocupação exposta pela autora, tendo em vista a
coisa julgada material.
7. Recurso conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de
5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501297
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0051850-98.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - PRISCILA CHAVES RAMOS
RECORRIDO
: LUIZ CEZAR BARBOSA DE ABREU
ADVG/PROC
:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVOLUÇÃO
DEVIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido
de restabelecimento de auxílio-doença, mas fixou que as parcelas recebidas por força de
decisão antecipatória, dado o caráter alimentar, seriam irrepetíveis.
2. Com a razão a autarquia previdenciária. Nos termos do novo posicionamento do STJ, o autor
deve arcar com os riscos da ação e, notadamente, do pedido de antecipação da tutela. Afinal,
aquele que requer e recebe verbas dos cofres públicos com base em título judicial interino e
precário sabe da fragilidade e provisoriedade da tutela concedida e, por força do que dispõe o
artigo 273 do Código de Processo Civil, assume o risco de restituir ao erário os valores pagos
em caso de revogação da medida. Em respeito ao princípio da moralidade (art. 37, caput, da
CF/1988) e tendo em vista tratar-se de bem público, é devida a restituição de valores pagos
pelo Erário em razão de decisão de antecipação dos efeitos da tutela, não confirmada por
ocasião do julgamento do mérito da ação, mesmo nos casos de benefícios previdenciários.
4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA
PARTE SEGURADA. REPETIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. A Corte a
quo não analisou a controvérsia à luz dos arts. 467 a 468 do Código de Processo Civil. Desse
modo, ausente o prequestionamento. Incidência do enunciado da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça. 2. A Primeira Seção, por maioria, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, uniformizou o entendimento no sentido de que é dever do titular de direito patrimonial devolver
valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. Entendimento reafirmado sob o regime do art. 543-c do CPC, no julgamento do REsp 1.401.560/MT (acórdão
pendente de publicação). Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1416294/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe
24/03/2014).
5. Destarte, é devida a devolução dos valores recebidos em razão da tutela antecipada concedida, tendo em vista que a medida não foi confirmada quando do julgamento do mérito da
causa.
6. Recurso do INSS provido para condenar a parte autora na devolução dos valores recebidos
a título de antecipação de tutela. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
7. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso interposto pelo
INSS, nos termos do voto do Relator, vencida a juíza Cristiane Pederzolli Rentzsch..
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501298
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PROCESSO Nº 0050252-80.2007.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
MANOEL BATISTA LIMA
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA À PERÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, I, LEI Nº 9.099/95.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente seu pedido,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, fulcrado no art. 269, I, do CPC.
2. O autor alega que sua ausência às perícias judiciais designadas deveria culminar na extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 267,III, do CPC. Com efeito, o
art. 51, I, da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente na forma do art. 1º da Lei 10.259/01,
dispõe que se extingue o processo "quando o autor deixar de comparecer a qualquer das
audiências do processo". Constata-se, assim, que a ausência do autor em qualquer audiência
é tratada como abandono do processo, contumácia que a lei sanciona com a extinção deste
sem julgamento de mérito.
3. No procedimento eminentemente oral dos Juizados, consoante preconiza a Constituição
Federal (art. 98, I) as audiências assumem relevante papel. Afinal, nelas as partes apresentam
suas razões, produzem-se as provas necessárias ao julgamento da causa, saneia-se ou julgase o feito. Enfim, é a materialização do princípio da oralidade. Sem o autor, frustra-se essa
perspectiva de oralidade, constitucionalmente exigida. Ora, a perícia médica, designada por
esse juízo, é um meio de prova colocado a disposição da parte com o escopo precípuo de
convencer o julgador da veracidade dos fatos apresentados e, por conseguinte, dar sustentação à tese jurídica levantada. Desta maneira, cumpre ela a mesma finalidade pretendida
pela audiência. Assim, por integração analógica, incide a causa de extinção do processo
constante do art. 51, I, da Lei 9.099/95 (autor deixar de comparecer a qualquer das audiências
do processo).
4. Recurso provido, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art.
51, I, da Lei nº 9.099/95. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei
nº 9.099/95.
5. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, pelo provimento ao recurso do autor.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/08/2014.
0050252-80.2007.4.01.3400
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0043158-47.2008.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- BRUNO ROBERTO MACIEL CUNHA DE MARIA
MARIA TERESINHA DE AQUINO BARROS
Df7010 - ROBERTO PIRES TOME
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. SÚMULA 29 DA TNU. RENDA PER CAPITA FAMILIAR
SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sentença: Concedeu à parte autora o amparo assistencial ao deficiente, no valor de um
salário mínimo, desde o requerimento administrativo em 17/11/2006.
o
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2. Razões do Recurso do INSS: não ser devido o benefício, pois não foi constada incapacidade absoluta, total e definitiva, não se podendo avaliar para fins do LOAS às condições
exclusivamente sociais da requerente; não possuir a autora renda per capita inferior a ¼ do
salário mínimo; e, sustenta, ainda, que a DIB deve ser alterada para a data da juntada do laudo
pericial.
3. Voto. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V,
da CF, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja
concedido aos portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
4. No caso vertente, verifica-se, do laudo pericial médico, que a parte autora é portadora de
sequelas de fratura na pelve e desigualdade do comprimento de membros inferiores, que lhe
imputa incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual (empregada doméstica)
e para todas aquelas que exijam postura ortostática mantida e deambulação freqüente. Resumindo, foi evidenciado no exame médico que a paciente "deambula com dificuldades, com
marcha antálgica, claudicante e com assimetrias entre os membros inferiores durante a marcha. Apresentou limitação leve aos movimentos de quadril esquerdo, com dor aos movimentos".
5. Destaque-se que a parte autora já está com 53 anos, apresenta consideráveis limitações
físicas, baixo grau de escolaridade e exercia a atividade de empregada doméstica, que demanda consideráveis esforços físicos. Além disso, conforme o documento de fl. 18 (documentação inicial), ela se enquadra no conceito de deficiente física, o que restringe sobremaneira sua acessibilidade ao mercado de trabalho. Desta feita, tenho por improvável sua
efetiva reinserção no competitivo mercado de trabalho formal. Portanto, a autora é inapta a
exercer atividade laborativa que lhe proporcione manutenção autônoma.
6. Ainda, a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos
sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
7. Destaque-se que "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade
para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da
pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento" (Súmula 29 da TNU).
8. Requisito da incapacidade comprovado. A autora não tem meios de prover seu próprio
sustento.
9. Quanto ao requisito econômico, a família com renda mensal per capita inferior a ¼ do
salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou
portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o
legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes
do STJ, TRF1 e TNU.
10. Destaque-se, ainda, a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial , sem
pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo
de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e
sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
11. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
12. O laudo socioeconômico aponta que o núcleo familiar é composto pela Autora (53 anos) e
seu o esposo (58 anos). Apesar de residir em imóvel próprio, as condições de moradia são
simples e todos os móveis e eletrodomésticos foram adquiridos quando a requerente ainda
trabalhava. A autora está desempregada e necessita de cuidados especiais. O esposo da
autora não possui vínculo de emprego formal e sobrevive de prestações de serviços, aferindo
renda aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais). A requerente não recebe ajuda de familiares,
nem benefícios financeiros do Governo Federal. Por fim, a socióloga atesta que a autora deve
ser considerada pessoa com hipossuficiência econômica.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501299

13. Diante de circunstâncias peculiares do caso, verifica-se que renda familiar não assegura à
autora os meios de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência e cuidados especiais. O
requerente satisfaz as condições necessárias para a percepção do benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93.
14. Além disso, "nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho
acidental ou o decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. A fixação do termo a quo a partir da juntada
do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido
justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial" (RESP 201303408190,
HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 25/10/2013). Benefício devido
desde o requerimento administrativo, em 17/11/2006.
15. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0049605-17.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - WALESKA DE SOUSA GURGEL
RECORRIDO
: ADILSON DE SOUSA
ADVG/PROC
: DF00019804 - CARLOS HERNANI DINELLY FERREIRA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. RENDA PER CAPITA FAMILIAR POUCO SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Sentença: condenou o INSS a pagar as parcelas atrasadas relativas ao período do primeiro
requerimento administrativo (21/9/2007) até a concessão administrativa do benefício de Amparo Assistencial ao Idoso, em 2/10/2009 (NB 537.618.305-0).
2. Razões do recurso o INSS: sustenta que o novo requerimento administrativo, formulado em
21/9/2007, que resultou na implementação do benefício questionado, implicou renúncia tácita
da postulação administrativa anterior. Aduz que, ainda, que em sede judicial, a data de início do
benefício é a data da juntada do laudo sócio-econômico aos autos, em não havendo prova nos
autos de que, desde o primeiro requerimento administrativo, o autor não tinha meio de prover
sua própria subsistência.
3. Voto: não implica renúncia aos créditos do requerimento administrativo anterior, o fato de o
autor postular sucessivos requerimentos junto ao INSS. Tão somente aponta para a sua
irresignação com a decisão administrativa. Recorrer da decisão administrativa anterior é uma
faculdade. Fica a critério do requerente, recorrer da decisão que negou o benefício ou postular
um novo pedido administrativo, sem que isso implique em qualquer renúncia a direito, principalmente em se tratando de verba de natureza alimentar.
4. O termo inicial para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada é a data
do requerimento administrativo. O laudo pericial norteia apenas o livre convencimento do juiz
quanto aos fatos alegados pelas partes, não sendo parâmetro para fixação de termo inicial de
aquisição de direitos. A fixação do termo a quo a partir da juntada do laudo em juízo estimula
o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de
miserabilidade/vulnerabilidade social anterior à própria ação judicial. Precedentes do STJ.
5. O estudo social realizado nos autos apenas atesta situação já existente de penúria, que deve
ser amparada, não havendo justificativa que permita concluir que somente a partir do laudo
social tenha se configurado o quadro de hipossuficiência.
6. Recurso do INSS conhecido, mas improcedente. Sentença mantida.
7. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
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2. O recorrente alega que o autor não preenche o requisito da hipossuficiência econômica, e,
ainda, que o termo inicial do benefício concedido deve ser a data da juntada da perícia
socioeconômica aos autos.
3. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da
CF, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
4. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de
prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§
3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o legislador não excluiu outras
formas de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, TRF1 e TNU.
5. Destaque-se a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
6. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
7. No caso vertente, verifica-se, do laudo pericial médico, que a parte autora é portadora de
sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), as quais lhe imputam incapacidade total e
permanente, não havendo possibilidade de reabilitação para outra atividade.
8. Soma-se, ainda, os fatores sociais e culturais, como o baixo grau de escolaridade, a idade
(atualmente, 53 anos), a ausência de capacitação profissional e o longo período afastado da
atividade profissional, o que permite concluir que efetivamente é improvável sua reinserção no
competitivo mercado de trabalho formal.
9. Destaque-se que "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade
para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da
pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento" (Súmula 29 da TNU).
10. Ressalte-se que o laudo socioeconômico afirma que o autor reside em um cômodo alugado, com banheiro de uso coletivo; que sobrevive em condições de pobreza, uma vez que não
possui renda e depende da ajuda de outrem; que está em situação de vulnerabilidade social.
Em conclusão, considera o autor hipossuficiente economicamente.
11. Diante de circunstâncias peculiares do caso, verifica-se que renda familiar não assegura ao
autor meios de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência e cuidados especiais. O
autor satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a percepção do benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93.
12. O termo inicial para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada é a data
do requerimento administrativo. O laudo pericial norteia apenas o livre convencimento do juiz
quanto aos fatos alegados pelas partes, não sendo parâmetro para fixação de termo inicial de
aquisição de direitos. A fixação do termo a quo a partir da juntada do laudo em juízo estimula
o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de
miserabilidade/vulnerabilidade social anterior à própria ação judicial. Precedentes do STJ.
13. O estudo social realizado nos autos apenas atesta situação já existente de penúria, que
deve ser amparada, não havendo justificativa que permita concluir que somente a partir do
laudo social tenha se configurado o quadro de hipossuficiência.
14. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
15. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0057209-29.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - PRISCILA CHAVES RAMOS
RECORRIDO
: FLAVIO LEITE DE OLIVEIRA
ADVG/PROC
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. TERMO INCIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
benefício de amparo assistencial ao portador de deficiência (LOAS), a partir do requerimento
administrativo, ou seja, a partir de 14/08/2009.
2. O recorrente alega que o termo inicial do benefício concedido deve ser a data da juntada
do laudo pericial aos autos. No entanto, tal entendimento não corresponde ao que vem sendo decidido, de forma pacífica, pelo Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos: "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BENEFICIO ASSISTENCIAL. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ firmou
entendimento no sentido de que o benefício assistencial deve ser concedido a partir do
requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação. 2. Agravo regimental
não provido." (AgRg no REsp 1417924/SC Agravo Regimental no Resp 2013/03745865, Relator: Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma do STJ, julgado em
10/12/2013, publicado em DJe 16/12/2013).
3. Diante do caráter alimentar da prestação em comento, a antecipação de tutela deve ser
mantida, porque presentes os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 273, I
do CPC.
4. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
5. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0055996-22.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - PRISCILA CHAVES RAMOS
RECORRIDO
: JOAO DA CRUZ DAMASCENA
ADVG/PROC
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. RENDA
PER CAPITA FAMILIAR SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. SÚMULA 29 DA TNU. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
benefício de Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência (LOAS), desde o requerimento
administrativo (28/02/2008).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501300
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PROCESSO Nº 0055584-91.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ALESSANDRA ALVES DONIAK
RECORRIDO
: MARIA HORTA LIRA DA SILVA
ADVG/PROC
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA
CONDIÇÃO DE SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
1. Recursos interpostos pelo INSS e por MARIA HORTA LIRA DA SILVA contra sentença que
reconheceu o direito da Autora ao benefício de auxílio-doença, desde 30/1/2007.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. O cerne da controvérsia é a qualidade de segurada da Autora.
4. Com efeito, verifica-se pelo CNIS que o último benefício de auxílio-doença recebido pela
autora cessou em 30/1/2006 (NB 514.809.383-4), ou seja, ela conservou a qualidade de
segurada até 15 de março de 2007 (período de graça), tendo em vista que não se verifica
nenhuma das hipóteses de prorrogação deste período. Além disso, depois desta data não há
registros no CNIS de novas contribuições ou vínculos empregatícios.
5. Para que se entendesse que a autora possui a qualidade de segurada teria que se considerar que a sua incapacidade remonta à época em que ainda estava no seu período de
graça. No entanto, o laudo médico concluiu que a incapacidade teve início em 11/7/2008 (DII),
quando a requerente não mais possuía a condição de segurada.
6. Vale consignar que os relatórios médicos apresentados pela Autora são datados do ano de
2008, quando não mais presente a qualidade de segurada. O relatório médico juntado com a
inicial mais antigo é de 1/6/2006 e apontam como CID10 M81.9 (osteoporose não especificada)
e G83.9 (síndrome paralítica não especificada); e, os benefícios conferidos pelo INSS (NB
506.638.099-6 e NB 514.809.383-4) informam o CID 10 de M67 (outros transtornos das sinóvias e tendões) e de M54 (dorsalgia). O laudo produzido em juízo atesta que a autora é
portadora episódio depressivo leve (F32.1), discopatia degenerativa em coluna lombar (M51.3)
e fibromialgia (M79.7). Como as doenças indicadas pelo perito não corresponde àquelas que
ensejaram a concessão do benefício administrativamente, não é possível estabelecer um nexo
de causalidade, que permita concluir, a margem de qualquer dúvida, que o benefício tenha
cessado indevidamente e que a incapacidade remonta à data da cessação do auxílio-doença,
em 30/1/2006.
7. Note-se, ainda, que na data do ajuizamento da ação, em 6/9/2008, a condição de segurada
já não estava presente.
8. Portanto, ausente um dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez (qualidade de segurado), não faz jus a parte autora aos benefícios
requeridos.
9. Recurso do INSS provido, para revogar a tutela antecipada deferida na sentença e julgar
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Recurso do Autor, buscando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, prejudicado. Sentença
reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso do INSS e
julgar prejudicado o recurso da Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501301

PROCESSO Nº 0057731-56.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MANOEL ARAUJO LIMA
ADVG/PROC
: - NPJ/UNIEURO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. SÚMULA 29 DA TNU. CONCEITO DE NÚCLEO FAMILIAR, PARA AFERIÇÃO DA RENDA PER CAPITA. EXCLUSÃO DA RENDA DO FILHO
MAIOR DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 1º DA LEI Nº. 8.742/93 (LOAS) COM
A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº. 12.435/2011. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, condenando a autarquia a implantar e pagar, em favor da parte autora, o benefício de
amparo assistencial ao portador de deficiência (LOAS), com DIB fixada em 15/1/2011 (data do
laudo socioeconômico).
2. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
3. No caso vertente, o laudo médico produzido em juízo atestou que o autor é portador de
sequela de fratura exposta de dedo na mão esquerda (síndrome simpático reflexa), que o
impedem de realizar atividades que necessitam de força e destreza com os dois membros
superiores. O perito prevê a possibilidade de reabilitação.
4. Todavia, considerando o baixo grau de escolaridade (ensino fundamental) e idade (atualmente, 54 anos) do autor, bem com as severas limitações físicas, pode-se concluir que sua
reinserção no mercado de trabalho só é possível após capacitação e reabilitação profissional.
Assim, data a transitoriedade do benefício assistencial, até que o requerente tenha efetivas
condições de exercer alguma atividade laborativa, o LOAS é devido.
5. Destaque-se que "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade
para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da
pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento" (Súmula 29 da TNU).
6. Requisito da incapacidade comprovado. A parte autora não tem, ainda que transitoriamente,
meios de prover seu próprio sustento.
7. Quanto ao requisito econômico, a família com renda mensal per capita inferior a ¼ do
salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou
portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o
legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes
do STJ, TRF1 e TNU.
8. Destaque-se, ainda, a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial , sem
pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo
de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e
sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
9. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
10. No caso, o laudo socioeconômico atestou que o autor reside com a esposa, um filho
solteiro maior de idade e um neto (menor impúbere). A única renda familiar é o salário do filho,
no valor de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais). A moradia é própria, mas proveniente de
doação do Governo do Distrito Federal. Por fim, a perita socioeconômica concluiu que o autor
deve ser considerado pessoa em vulnerabilidade social.
11. À época do requerimento administrativo, em 19/5/2009, o art. 20, § 1º, da Lei nº 8.742/93
estava em vigor, com a redação atribuída pela Lei nº 9.720/98. Segundo a referida norma,
entendia-se como família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº 8.213/91, a
saber: o cônjuge; o companheiro; o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
anos ou inválido; os pais e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos
ou inválido.
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12. Assim, os filhos maiores de 21 anos de idade, ainda que solteiro, não integravam o conceito
de família, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, então aplicado subsidiariamente ao caso.
Precedente da TNU: PEDILEF 200851700003687, JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA
FILHO, TNU, DJ 28/09/2012; e, PEDILEF 200663010523815, JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA, TNU, DOU 31/08/2012.
13. "As modificações da LOAS promovidas pela Lei nº. 12.435/2011 - em especial a nova
redação do art. 20, § 1º que alterou o conceito de grupo familiar para fins de aferição da
miserabilidade - são inaplicáveis ao caso sub examine, pois não possuem efeito retroativo e
não podem retirar do patrimônio jurídico da autora direito que detinha segundo a legislação em
vigor na época do requerimento administrativo" (PEDILEF 200663010523815, JUIZ FEDERAL
ALCIDES SALDANHA LIMA, TNU, DOU 31/08/2012.).
14. Desta forma, excluindo-se o valor aferido pelo filho maior, a renda do autor é inexistente.
15. Portanto, a parte autora satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a
percepção do benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau.
16. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida.
17. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0046196-33.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOVINEI CONCEICAO MATOS
ADVG/PROC.
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - PRISCILA CHAVES RAMOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido
inicial, negando a concessão do benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. A médica perita atestou
que "Restou demonstrado nessa análise tratar-se de um quadro de perda de memória inespecífico que não se correlacionada a nenhuma lesão ou doença neurológica."; que "Não há
incapacidade laboral."; que "Não há elementos atuais para se enquadrar as alegações dentro
dos planos de benefícios previdenciários. (Lei 8.213)".
4. A perícia médica oficial, inclusive, em resposta a quesitos do juízo, informa que o periciando
não é portador de doença ou lesão e, ainda, que o mesmo encontra-se apto para exercer
atividades que lhe garantam subsistência, circunstâncias que obstam o deferimento dos benefícios postulados.
5. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501302

6. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
7. O autor juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a parte autora está incapacitada para sua atividade laboral.
8. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
9. Recurso improvido. Sentença mantida.
10. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
11. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o autor está
assistido pela Defensoria Pública da União (Súmula 421/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0049301-18.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - MIRIAM SASAKI FRANCA
RECORRIDO
: ERAIDES NUNES BATISTA DA SILVA
ADVG/PROC
: DF0010639E - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CARÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Relatório: recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito da
Autora à conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, desde o laudo pericial
(27/8/2010), e ao pagamento do auxílio doença, a partir do requerimento administrativo em
16/4/2009 (NB 535.205.004-8).
2. O INSS sustenta que o requisito da carência não foi preenchido, ao argumento de que
contribuições recolhidas a destempo não podem ser consideradas para esse fim.
3. Voto: São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de
auxílio-doença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26,
II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta
a subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
4. O cerne da questão é o cumprimento da carência pela parte autora.
5. Com efeito, verifica-se pelo CNIS que a requerente verteu contribuições para o RGPS, na
condição de contribuinte individual, nas competências de 11/2000 a 10/2003 - somando 32
contribuições mensais, com pequenos lapsos de interrupção que não acarretaram a perda da
condição de segurado -, e reingressou no sistema com o pagamento das contribuições das
competências de 5/2008 a 3/2009. Com o pagamento de 1/3 do número de contribuições
exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez (12 contribuições mensais), fica assegurado à segurada o direito ao
computo das contribuições anteriores a perda da qualidade de segurado, nos termos do art. 24,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.
6. Valendo destacar que as 4 primeiras competências de 2008 (maio, junho, julho e agosto),
indispensáveis para a recuperação da carências, não foram recolhidas de forma extemporânea, como alega a autarquia ré, mas algumas foram pagas adiantadas tais como as referentes à competência de 7/2008 e 8/2008 e o restante todas pagas em dia, especialmente a
primeira de 05/2008 (com pagamento em 5/6/2008). Tudo em conformidade com o disposto no
art. 27, II, da Lei n. 8.213/91.
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7. Demais disso, "há precedente desta TNU no qual se acolhe a tese do acórdão recorrido,
consignando-se expressamente a possibilidade do cômputo das contribuições previdenciárias recolhidas a destempo por contribuinte individual para efeitos de carência, se
não houver perda da qualidade de segurado posterior à primeira contribuição paga sem
atraso. Dessa forma, não há dissídio jurisprudencial a ensejar o conhecimento do incidente" grifos nosso (PEDILEF 00256876820064013600, JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA,
TNU, DOU 13/05/2011 SEÇÃO 1.)
8. Assim, a Autora atendeu ao requisito das 12 (doze) contribuições mensais exigidas a título
de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), em data anterior ao início da incapacidade, que em
conformidade com o laudo médico produzido em juízo teve início em 2009 (cf. laudo médico,
item 3, "d", quesitos do juízo).
9. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
10. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0054084-87.2008.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
DALVA PEREIRA SILVA
DF00006479 - DIVINO JOSE SANTOS
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. RENDA PER CAPITA FAMILIAR SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito da Autora
ao benefício de amparo assistencial ao portador de deficiência (LOAS), a partir de 26/2/2007
(data da cessação do benefício).
2. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
3. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover
de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20,
Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o legislador não excluiu outras formas de
verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, TRF1 e TNU.
4. Destaque-se a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
5. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501303
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6. O laudo socioeconômico aponta que o núcleo familiar é composto pela autora e seus pais
(três pessoas). A única renda é proveniente do salário recebido pelo genitor, no valor de R$
510,00 (quinhentos e dez reais). A autora depende de ajuda para os cuidados pessoais,
alimentação, banho etc; faz acompanhamento médico na psiquiatria da Policlínica, toma me
dicação no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) mensais e usa fraldas geriátricas, estas
consumindo o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais. Os pais da requerente são
idosos e têm problemas de saúde. Por fim, o laudo informa que os gastos da família com as
despesas e com a medicação da autora são superiores à renda recebida.
7. No que diz respeito à alegação de obrigação dos filhos de prestarem alimentos aos pais,
tem-se que o art. 20, §1º, da Lei nº 8.742/93, dispõe que, para os efeitos do benefício em tela,
são considerados família os filhos solteiros, desde que vivam sob o mesmo teto, o que não
é o caso.
8. Quanto à alegada ausência de comprovação contemporânea dos requisitos legais, da hipossuficiência e da incapacidade laborativa, tem-se que o disposto acima e o laudo socioeconômico juntado aos autos são suficientes à conclusão contrária.
9. Diante de circunstâncias peculiares do caso, verifica-se que a renda familiar não assegura à
autora meios de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência e cuidados especiais. A
requerente satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a percepção do
benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93.
10. Diante do caráter alimentar da prestação em comento, a antecipação de tutela deve ser
mantida, porque presentes os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 273, I
do CPC.
11. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
12. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0013019-44.2010.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRIDO
: EDVALDO LEITE
ADVG/PROC
: DF00033971 - GABRIELA MENDES SILVA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS
LEGAIS. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE AO REINGRESSO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO
DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo EDVALDO LEITE contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, negando o benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez,
por entender que a doença incapacitante é pré-existente ao reingresso no Regime Geral da
Previdência Social - RGPS.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. O cerne da questão é a condição de segurada da parte autora.
4. Com efeito, verifica-se pelo CNIS que o último vínculo empregatício da autora cessou em
dezembro de 1995 (empregador Distrito Federal Secretaria de Estado de Transporte). Transcorridos mais de 13 (treze) anos, o requerente reingressou no Regime Geral da Previdência
Social, como empregado junto a Cooperativa de Transporte do Distrito Federal, no período de
7/2009 a 10/2009, ou seja, efetuado 4 (quatro) contribuições, somente o suficiente para que se
pudesse computar, para fins de carência, as contribuições anteriores, a teor do art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.
o
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5. Todavia, o laudo médico produzido em juízo, baseado em todos os exames e relatórios
médicos trazidos pela autora, aponta com clareza que a incapacidade laborativa habitual total
teve início em 06/2009 (cf. laudo pericial, item 3, "d", quesitos do juízo).
6. Registre-se que o laudo encontra-se baseado em todos os exames realizados pela autora,
bem como no exame clínico. Não há contradições nas conclusões.
7. Desta feita, é possível concluir que a doença é pré-existente ao reingresso da requerente no
Regime da Previdência Social e que os benefícios concedidos pelo INSS, nos períodos de
4/11/2009 a 12/12/2009 (NB 538.112.900-5) e 13/12/2009 a 05/3/2010 (NB 538.882.724-7)
foram indevidos. Assim, forçoso reconhecer que a parte autora não faz jus ao benefício
previdenciário pleiteado (art. 42, § 2º, primeira parte, da Lei 8.213/91), conforme consignado na
sentença a quo.
8. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
9. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058062-72.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ALESSANDRA ALVES DONIAK
RECORRIDO
: MARLENE CELESTINA DAVID
ADVG/PROC
: DF00023451 - SERGIO HENRIQUE PEIXOTO BAPTISTA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DEVIDO SOMENTE O BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO DOENÇA. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu o direito da Autora ao
benefício de aposentadoria por invalidez, com DIB fixada em 9/12/2005.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito atestou
que a autora é portadora de esclerose múltipla, mielopatia crônica e neurite óptica, "no momento, existe incapacidade laboral devido à sintomatologia atual da Pericianda, porém, poderá
haver compensação do quadro, mesmo em se tratando de doença progressiva. A Pericianda
encontra-se incapaz parcial e temporariamente para o exercício de suas atividades laborais.
4. Registre-se, ainda, que não foi apresentado pela Autora qualquer relatório médico que
indicasse a existência de incapacidade definitiva.
5. Sendo a incapacidade tão somente temporária, não é caso de aposentadoria por invalidez.
Devido o benefício de auxílio-doença.
6. Recurso do INSS provido, para reconhecer que a Autora faz jus somente à manutenção do
benefício de auxílio-doença n. 515.333.184-5. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso do INSS,
nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501304

PROCESSO Nº 0042987-90.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE/RE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
CORRIDO
ADVG/PROC.
: BA00021563 - LUCAS MOREIRA PINTO
RECORRIDO/RE: VICENTE DE PAULA RODRIGUES
CORRENTE
ADVG/PROC
: DF00010836 - BERNARDO JOSE DE SALES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA
CONDIÇÃO DE SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
1. Recursos interpostos pelo INSS e por VICENTE DE PAULA RODRIGUES contra sentença
que reconheceu o direito da Autora ao benefício de auxílio-doença, desde 26/10/2007.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. O cerne da controvérsia é a qualidade de segurado do Autor.
4. Com efeito, verifica-se pela Carteira de Trabalho - CTPS e pelo CNIS que o único vínculo
empregatício do autor remonta ao período de 1/11/1989 a 20/10/1997 (Viena Sorveteria Ltda. ME), ou seja, ele conservou a qualidade de segurado até 15 de dezembro de 1998 (período
de graça - art. 15, II e § 4º, da Lei 8.213/91), tendo em vista que não se verifica nenhuma das
hipóteses de prorrogação deste período. Além disso, depois desta data não há registros no
CNIS de novas contribuições ou vínculos empregatícios.
5. Para que se entendesse que o autor possui a qualidade de segurado teria que se considerar
que a sua incapacidade remonta à época em que ainda estava no seu período de graça. No
entanto, o laudo médico concluiu que a incapacidade teve início em 2007 (DII), quando o
requerente não mais possuía a condição de segurado.
6. Vale consignar que o exame médico mais antigo apresentado pelo Autor é de novembro/2004, quando não mais presente a qualidade de segurada.
7. Ainda, na data do ajuizamento da ação, em 20/2/2008, a condição de segurada já não
estava presente.
8. Portanto, ausente um dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez (qualidade de segurado), não faz jus a parte autora aos benefícios
requeridos.
9. Recurso do INSS provido, para revogar a tutela antecipada deferida e julgar improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Recurso do Autor, buscando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, prejudicado. Sentença reformada.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso do INSS e
julgar prejudicado o recurso da Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0044773-38.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE CLAYTON DE OLIVEIRA
ADVG/PROC.
: DF0001554A - NIVALDO DANTAS DE CARVALHO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por JOSÉ CLAYTON DE OLIVEIRA contra sentença que
negou a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
2. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, para elaboração de nova perícia
médico. O laudo médico produzido em juízo é claro e preciso nas suas conclusões, com
perfeita correlação com a doença aponta pela parte autora na inicial. Os quesitos foram
respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova.
3. No mérito, são requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e
de auxílio-doença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art.
26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que
garanta a subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser
definitiva, para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
4. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou que o autor é portador de um quadro de insuficiência venosa de membros inferiores,
mas não há comprometimento funcional, devendo apenas "seguir uma proposta terapeuta mais
rigorosa e acompanhamento médico adequado".
5. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
a suspensão do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
6. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
7. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
8. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade laboral.
9. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente.
10. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0044964-83.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
RECORRIDO
: IZIDORIO CAETANO DA SILVA
ADVG/PROC
: DF00022536 - MARIA LINDINALVA DE SOUZA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS. DECRETOS 53.831/64 E 83.080/79. LEIS 8.213/91 E 9.032/95. VIGILANTE
ARMADO. POSSIBILIDADE DE COMPUTAR COMO ESPECIAL ATÉ 5 DE MARÇO DE
1997. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu "a ausência do interesse
processual em relação ao tempo já reconhecido pelo INSS na via administrativa (vale dizer, de
25.04.1986 a 28.04.1995), e JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO FORMULADO NA
INICIAL, para declarar o caráter especial do tempo laborado pelo autor no período de
29.04.1995 a 05.03.1997, determinando que o INSS proceda à sua contagem observando os
percentuais de acréscimo ora estabelecidos".
2. O tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado.
Quanto aos meios de prova, até a edição da Lei nº 9.032/95, a comprovação do tempo de
serviço prestado em atividade especial, poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol
expedido pelo Poder Executivo (Decretos 53.831/64 e 83.080/79); ou b) através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos,
mediante quaisquer meios de prova. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se
dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo
empregador, situação modificada com a Lei n.º 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.
3. A atividade de vigilante, desde que haja comprovação de que havia o uso de arma de
fogo, enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do
Anexo III do Decreto n. 53.831/64 (Ordem de Serviço nº 600/98 do INSS e Enunciado nº 26 da
Súmula da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais).
4. Todavia, não é possível reconhecer a atividade de vigilante armado como especial após a
edição do Decreto nº 2.172/97, eis que excluída do rol de atividades especiais. Foram
excluídas todas as atividades de natureza perigosa, mantendo-se apenas as atividades
insalubres, e os agentes assim considerados seriam, tão-somente, aqueles classificados
como químicos, físicos ou biológicos. Estas, ao contrário daquelas, deterioram dia a dia a
saúde do trabalhador, a ensejar a redução do tempo para aposentadoria.
5. A TNU, uniformizando a jurisprudência, adotou o mesmo entendimento, verbis: "CONHEÇO
E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL PARA
reafirmar a tese de que entre a Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de
05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que
prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o
advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade (mediante, por exemplo,
prova do uso de arma de fogo). Todavia, no período posterior ao citado Decreto nº 2.172,
de 05.03.1997, o exercício da atividade de vigilante deixou de ser previsto como apto a
gerar a contagem em condições especiais" - grifos nosso. (PEDIDO 200972600004439,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DJ 09/11/2012.).
6. No caso, em relação ao período de 29/4/1995 a 5/3/1997 (Fiança Empresa de Segurança
Ltda.) o direito pleiteado deve ser reconhecido, porquanto o Perfil Profissiográfico Previdenciário atesta que o autor prestou serviços de vigilância armada portando arma calibre 38, tendo
como função manter a segurança e vigiar o local de trabalho, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau.
7. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46
da Lei 9.099/95.
8. Honorários advocatícios, pelo recorrente vencido, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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PROCESSO Nº 0044068-40.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - WALESKA DE SOUSA GURGEL - DEFENSORIA PUBLICA DA
UNIAO
RECORRENTE
: VILMA FERREIRA VIDAL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - WALESKA DE SOUSA
GURGEL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. VALORES RECEBIDOS EM
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO
STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recursos interpostos por VILMA FERREIRA VIDAL e pelo INSS contra sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, mas fixou
que as parcelas recebidas por força de decisão antecipatória, dado o caráter alimentar, seriam
irrepetíveis.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
4. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou: "Restou demonstrado nessa análise tratar-se de um quadro doloroso difuso característico de fibromialgia, sem correlação objetiva com doença ou lesão do aparelho locomotor.
Sem correlação com atividade laboral e que não apresentou nenhum comprometimento funcional na perícia médica. Não há incapacidade laboral."
5. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
o indeferimento do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
6. A autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com os documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado o
conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência entre as
conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela parte autora
para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão.
Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a lide é
o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão sempre
a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício.
7. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
8. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade laboral.
9. Ressalte-se que o laudo médico produzido em juízo é claro e preciso nas suas conclusões,
com perfeita correlação com a doença aponta pela parte autora na inicial. Os quesitos foram
respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova,
não sendo o caso de designar nova perícia médica.
10. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade.
11. Quanto ao recurso do INSS, nos termos do novo posicionamento do STJ, a autora deve
arcar com os riscos da ação e, notadamente, do pedido de antecipação da tutela. Afinal, aquele
que requer e recebe verbas dos cofres públicos com base em título judicial interino e precário
sabe da fragilidade e provisoriedade da tutela concedida e, por força do que dispõe o artigo 273
do Código de Processo Civil, assume o risco de restituir ao erário os valores pagos em caso de
revogação da medida. Em respeito ao princípio da moralidade (art. 37, caput, da CF/1988) e
tendo em vista tratar-se de bem público, é devida a restituição de valores pagos pelo Erário em
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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razão de decisão de antecipação dos efeitos da tutela, não confirmada por ocasião do julgamento do mérito da ação, mesmo nos casos de benefícios previdenciários.
12. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA
PARTE SEGURADA. REPETIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. A Corte a
quo não analisou a controvérsia à luz dos arts. 467 a 468 do Código de Processo Civil. Desse
modo, ausente o prequestionamento. Incidência do enunciado da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça. 2. A Primeira Seção, por maioria, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, uniformizou o entendimento no sentido de que é dever do titular de direito patrimonial devolver
valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. Entendimento reafirmado sob o regime do art. 543-c do CPC, no julgamento do REsp 1.401.560/MT (acórdão
pendente de publicação). Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1416294/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe
24/03/2014).
13. Destarte, é devida a devolução dos valores recebidos em razão da tutela antecipada
concedida, tendo em vista que a medida não foi confirmada quando do julgamento do mérito da
causa.
14. Recurso do Autor improvido. Recurso do INSS provido, para condenar a parte autora na
devolução dos valores recebidos a título de antecipação de tutela. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
15. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios, pelo recorrente vencido (Autor), fixados em 10% (dez por cento)
do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio
da gratuidade de justiça, ora deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa
possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste
acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora e por maioria, dar provimento ao recurso do INSS, vencida a juíza Cristiane Pederzolli Rentzsch. .
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0060043-39.2008.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
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JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- WALESKA DE SOUSA GURGEL
MARIA JULIA OLIVEIRA SOUSA
- NPJ/CATOLICA

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. RENDA PER CAPITA FAMILIAR SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito da Autora
ao benefício de amparo assistencial ao idoso (LOAS).
2. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
3. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover
de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20,
Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o legislador não excluiu outras formas de
verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, TRF1 e TNU.
o
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EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS ECONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DECRETOS 53.831/64 E
83.080/79. LEIS 8.213/91 E 9.032/95. VIGILANTE ARMADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. PERÍODO POSTERIOR A 05/03/1997. IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CONVERSÃO. SÚMULA 50 E 55 DA TNU. RECURSOS DAS
PARTES IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. RELATÓRIO. Recursos interpostos pelo INSS e por JAIR LOURENÇO CORDEIRO contra
sentença que reconheceu "como tempo de serviço prestado sob condições especiais, fator de
conversão 1.4, a atividade de vigilante armado prestada nos períodos de 09/10/1979 a
03/03/1980; 07/07/1980 a 25/01/1982; 01/11/1981 a 30/12/1983; 02/04/1982 a 10/09/1988;
01/01/1984 a 31/10/1985; 03/11/1988 a 30/04/1989; 27/01/1989 a 10/04/1989; 01/01/1992 a
23/07/1992; 02/07/1993 a 05/03/1997, cabendo ao INSS proceder a devida averbação".
2. Em suas razões recursais, o INSS alega que o julgamento é extra petita porque condenou
a autarquia previdenciária a averbar diversos períodos laborados como atividade especial,
mediante aplicação do fator de conversão 1.4, mas o autor só postulou pedido de concessão
de benefício de aposentadoria especial, não a conversão de tempo especial em comum. No
mérito, sustenta a impossibilidade de conversão de atividade especial em comum para períodos anteriores a dezembro/1980, por ausência de previsão legal; bem como a aplicação do
fator de conversão 1.2 para os períodos anteriores a 21/7/1992, em respeito ao princípio do
tempus regit actum, já que no período anterior a Lei n. 8.213/91 o fator de acréscimo era 20%
e não 40%.
3. O autor, por sua vez, sustenta que para o período até 29/4/1995 basta o trabalhador
pertencer à categoria profissional para o reconhecimento da atividade especial. Além disso,
aduz que a Lei 7.102/83 exige porte de arma, não restando dúvida de que o recorrente sempre
trabalhou armado, em condições de risco e perigo. Requer, assim, a concessão do benefício de
aposentadoria especial, além da averbação como especial dos períodos não reconhecidos em
sentença.
4. VOTO. O INSS aborda questão processual alegando que a sentença seria extra petita,
tendo em vista que o pedido da parte autora é de concessão de aposentadoria especial e o
magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente reconhecendo o tempo de serviço
prestado pelo autor como especial. A argumentação, contudo, não prospera vez que para a
apreciação do referido pedido de aposentadoria é inexorável o reconhecimento do exercício
de atividade laborativa sob condições especiais, não havendo como dissociar as matérias.
Por conclusão lógica, a formulação do pedido de aposentadoria especial abrange, implicitamente, o reconhecimento do tempo de serviço laborado sob condições nocivas à saúde.
Precedente: Processo n. 0057316-10.2008.4.01.3400, Rel. Juiz Federal Alysson Maia Fontenele, Primeira Turma Recursal do Distrito Federal, j. 28/7/2011.
5. Avançando na análise do feito, o tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em
que efetivamente prestado. Quanto aos meios de prova, até a edição da Lei nº 9.032/95, a
comprovação do tempo de serviço prestado em atividade especial, poderia se dar de duas
maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa,
insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos 53.831/64 e 83.080/79);
ou b) através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos
aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova. A partir dessa lei, a comprovação da
atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e
preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei n.º 9.528/1997, que passou a
exigir laudo técnico.
6. A atividade de vigilante, desde que haja comprovação de que havia o uso de arma de
fogo, enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do
Anexo III do Decreto n. 53.831/64 (Ordem de Serviço nº 600/98 do INSS e Enunciado nº 26 da
Súmula da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais).
7. Todavia, não é possível reconhecer a atividade de vigilante armado como especial após a
edição do Decreto nº 2.172/97, eis que excluída do rol de atividades especiais. Foram
excluídas todas as atividades de natureza perigosa, mantendo-se apenas as atividades
insalubres, e os agentes assim considerados seriam, tão-somente, aqueles classificados
como químicos, físicos ou biológicos.. Estas, ao contrário daquelas, deterioram dia a dia a
saúde do trabalhador, a ensejar a redução do tempo para aposentadoria.
8. A TNU, uniformizando a jurisprudência, adotou o mesmo entendimento, verbis: "CONHEÇO
E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL PARA
reafirmar a tese de que entre a Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de
05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que
prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o
advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade (mediante, por exemplo,
prova do uso de arma de fogo). Todavia, no período posterior ao citado Decreto nº 2.172,

4. Destaque-se a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
5. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
6. O laudo socioeconômico aponta que o núcleo familiar é composto pela autora e seu esposo
(duas pessoas). A única renda é proveniente de benefício previdenciário recebido pelo marido,
no valor de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais). Em considerações finais, o
laudo informa, ainda, que a autora é idosa e necessita de cuidados especiais; que seu marido
tem 75 (setenta e cinco) anos e também necessita de cuidados especiais; e que a autora faz
uso de medicamentos não disponíveis nos Postos de Saúde. Conclui, por fim, que a autora
deve ser considerada hipossuficiente econômica.
7. No que diz respeito à alegação do INSS de que o artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do
Idoso, não se aplica aos benefícios de natureza previdenciária, tem-se que a mesma também
não deve prevalecer. Nesse sentido o recente entendimento do STF, "(...) 4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. O Estatuto do
Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer
membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que
se refere a LOAS. Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e
de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em
relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação
aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo.(...)"
( RE 580.963, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013,
publicado em 14/11/2013 no DJe)
8. Diante de circunstâncias peculiares do caso, verifica-se que a renda familiar não assegura à
autora meios de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência e cuidados especiais. A
requerente satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a percepção do
benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93.
9. Diante do caráter alimentar da prestação em comento, a antecipação de tutela deve ser
mantida, porque presentes os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 273, I
do CPC.
10. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
11. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0047814-13.2009.4.01.3400
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JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- ISA ROBERTA G. A. ROQUE
JAIR LOURENCO CORDEIRO
DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501307
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de 05.03.1997, o exercício da atividade de vigilante deixou de ser previsto como apto a
gerar a contagem em condições especiais" - grifos nosso. (PEDIDO 200972600004439,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DJ 09/11/2012.).
9. Em relação aos períodos de 9/10/1979 a 3/03/1980 (Empresa Juiz de Fora de Serviços
Gerais Ltda.); 7/7/1980 a 25/1/1982 (Confederal S/A Comércio e Indústria); 1/11/1981 a
30/12/1983 (Selen Serviços Técnicos Profissionais Ltda.); 2/4/1982 a 10/9/1988 (Fiança Empresa de Segurança Ltda.); 1/1/1984 a 31/10/1985 (Dinâmica Administração, Serviços e Obras
Ltda.); 3/11/1988 a 30/4/1989 (Juiz de Fora - Empresa de Vigilância Ltda.); 27/1/1989 a
10/4/1989 (Ipanema Segurança Ltda.); 1/1/1992 a 23/7/1992 (Fiança Empresa de Segurança
Ltda.); e, 2/7/1993 a 5/3/1997 (Renam Segurança Privada Ltda. - ME), o direito pleiteado deve
ser reconhecido, porquanto os Perfis Profissiográficos Previdenciários e as declarações sindicais apresentadas atestam que o autor prestou serviços de vigilância armada portando arma
calibre 38, tendo como função manter a segurança e vigiar o local de trabalho.
10. Quanto aos períodos de 12/6/1986 a 4/7/1988 (Brasília Empresa de Segurança S/A);
23/12/1988 a 31/5/1989 (Manchester-Empresa de Segurança Ltda. - ME); 24/8/1989 a
1/11/1991 (Onogás S/A Comércio e Indústria), apesar do autor ter exercido a função de
vigilante (cf. CTPS), esta não pode ser considerada especial ante a ausência de comprovação
do uso de arma de fogo.
11. Assim, os vínculos empregatícios posteriores a edição do Decreto 2.172/97 e aqueles sem
comprovação de uso de arma de fogo, conforme fundamentação supra, não podem ser computados como especial. No caso concreto, considerando o tempo de serviço reconhecido como
especial, a somatória dos períodos não alcança os 25 anos exigidos pela legislação então
vigente para a aposentadoria especial, a teor do que dispõe o art. 57, da Lei 8.213/91. Recurso
do Autor improvido.
12. É possível a conversão de atividade especial em comum de períodos laborados anteriormente a dezembro de 1980, diante das disposições contidas no art. 70 do Decreto nº
3.048/99, com as alterações que lhe foram impingidas pelo Decreto nº 4.827/03, notadamente
no que se refere à inclusão do § 2º ao referido dispositivo. Confira-se, ainda, o enunciado da
Súmula n. 50 da Turma Nacional de Uniformização, de 15/3/2012: "É possível a conversão do
tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período".
13. Não procede, ainda, o argumento da autarquia de previdenciária de que o fator de conversão em relação ao período anterior a 21/07/92 deve ser fixado em 1.2, eis que o fator a ser
aplicado deve ser o vigente na data de concessão da aposentadoria, quando se dá a conversão. Enunciado nº 55 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização - TNU. O STJ,
também, já enfrentou a questão e, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C (Recurso
Repetitivo): REsp 1151363/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
23/03/2011, DJe 05/04/2011. Diante do exposto, tratando-se de tempo de serviço especial
correspondente a 25 anos, para homem, o multiplicador será de 1.40, não assistindo razão ao
INSS também neste ponto.
14. Recurso das partes improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo
46 da Lei 9.099/95.
15. Incabível a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento aos recursos do INSS e do
Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0056165-72.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: RITA DE CASSIA FREITAS GALENO
ADVG/PROC.
: - DEFENSOR PUBLICO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS
LEGAIS. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE AO REINGRESSO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO
DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501308

1. Trata-se de recurso interposto pelo RITA DE CÁSSIA FREITAS GALENO contra sentença
que julgou improcedente o pedido inicial, negando o benefício de auxílio doença/aposentadoria
por invalidez, por entender que a doença incapacitante é pré-existente ao reingresso no Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. O cerne da questão é a condição de segurada da parte autora.
4. Com efeito, verifica-se pelo CNIS que o último vínculo empregatício da autora cessou em 25
de março de 2002 (empregador Marmoraria Esplanada Ltda.). Transcorridos mais de 6 (seis)
anos, a requerente reingressou no Regime Geral da Previdência Social, na condição de contribuinte individual, efetuando 8 (oito) contribuições, nas competências de 12/2008 a 02/2009 e
4/2009 a 08/2009, suficientes para que se pudesse computar, para fins de carência, as contribuições anteriores, a teor do art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.
5. Todavia, o laudo médico produzido em juízo, baseado em todos os exames e relatórios
médicos trazidos pela autora, aponta com clareza que a incapacidade permanente para esforços físicos severos com o membro superior esquerdo (único fator incapacitante) teve início
após o esvaziamento axilar, ocorrido em abril de 2008 (cf. laudo médico - item 3, d, quesitos do
juízo).
6. Registre-se que o laudo encontra-se baseado em todos os exames realizados pela autora,
bem como no exame clínico. Não há contradições nas conclusões.
7. Desta feita, é possível concluir que a doença é pré-existente ao reingresso da requerente no
Regime da Previdência Social. Assim, forçoso reconhecer que a parte autora não faz jus ao
benefício previdenciário pleiteado (art. 42, § 2º, primeira parte, da Lei 8.213/91), conforme
consignado na sentença a quo.
8. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
9. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0053190-77.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARISA ALCANTARA SANTANA
ADVG/PROC
: DF00016414 - CESAR ODAIR WELZEL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVOLUÇÃO
DEVIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO.
1. RELATÓRIO - Recurso interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu o direito da
Autora ao benefício de auxílio-doença desde a data de início da incapacidade em 13/01/2010.
Contudo, em razão de decisão de antecipação de tutela proferida em 24/7/2009, a autora
recebeu o benefício desde 7/8/2009, e a sentença consignou que os valores recebidos anteriores a data da concessão do benefício (13/1/2010) seriam irrepetíveis, diante do recebimento de boa-fé.
2. A autarquia previdenciária recorreu somente em relação à devolução dos valores recebidos
por força da tutela antecipada. Não há recurso da parte autora.
3. VOTO - Com a razão a autarquia previdenciária. Nos termos do novo posicionamento do
STJ, o autor deve arcar com os riscos da ação e, notadamente, do pedido de antecipação da
tutela. Afinal, aquele que requer e recebe verbas dos cofres públicos com base em título judicial
interino e precário sabe da fragilidade e provisoriedade da tutela concedida e, por força do que
dispõe o artigo 273 do Código de Processo Civil, assume o risco de restituir ao erário os
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valores pagos em caso de revogação da medida. Em respeito ao princípio da moralidade (art.
37, caput, da CF/1988) e tendo em vista tratar-se de bem público, é devida a restituição de
valores pagos pelo Erário em razão de decisão de antecipação dos efeitos da tutela, não
confirmada por ocasião do julgamento do mérito da ação, mesmo nos casos de benefícios
previdenciários.
4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA
PARTE SEGURADA. REPETIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. A Corte a
quo não analisou a controvérsia à luz dos arts. 467 a 468 do Código de Processo Civil. Desse
modo, ausente o prequestionamento. Incidência do enunciado da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça. 2. A Primeira Seção, por maioria, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, uniformizou o entendimento no sentido de que é dever do titular de direito patrimonial devolver
valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. Entendimento reafirmado sob o regime do art. 543-c do CPC, no julgamento do REsp 1.401.560/MT (acórdão
pendente de publicação). Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1416294/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe
24/03/2014).
5. Destarte, é devida a devolução dos valores recebidos em razão da tutela antecipada concedida, tendo em vista que a medida não foi confirmada quando do julgamento do mérito da
causa.
6. Recurso do INSS provido, para condenar a parte autora na devolução dos valores recebidos
a título de antecipação de tutela. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
7. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios
(Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por maioria, dar provimento ao recurso interposto pelo
INSS, nos termos do voto do Relator, vencida a juíza Cristiane Pederzolli Rentzsch..
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0048321-37.2010.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: VENCESLAU VAZ DA COSTA
ADVG/PROC.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. DIB. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. RELATÓRIO. Recurso interposto por VENCESLAU VAZ DA COSTA contra sentença que
julgou procedente o pedido, condenando o INSS a pagar as diferenças pretéritas compreendidas no período de 5/12/2008 a 9/3/2009, descontadas as parcelas pagas a título de
amparo assistencial ao idoso.
2. O Recorrente sustenta que as parcelas vencidas são devidas desde 4/9/2008.
3. VOTO. Na petição inicial, o autor apresenta como causa de pedir as seguintes razões, in
verbis: "compareceu o INSS em 05.12.2008 para requerer sua aposentadoria por idade,
entretanto, esta foi processada como 'amparo social ao idoso'. Assim, após esclarecer o
equívoco, o INSS processou corretamente o pedido do autor, entretanto, determinou como DIB
09.03.2009. Ora, deveria ter lhe sido concedido o benefício desde o primeiro requerimento administrativo, ou seja, 05.12.2008. Assim, inconformada, não vê outra alternativa
que não o ajuizamento da presente ação, haja vista que já em 05.12.2008 preenchia os
requisitos legais que autorizavam a concessão do benefício pleiteado, o que é de justiça
máxime, considerando seu caráter alimentar e a manutenção de um subsistência digna" - grifos
nossos. No pedido, requer "seja condenado o INSS a pagar os valores referentes à aposentadoria por idade ao autor, desde a época em que lhe era devida". Em nenhum trecho da
petição inicial o autor fez referência à data de 4/9/2008.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501309

4. A sentença proferida nos autos guarda perfeita correlação com o pedido deduzido na inicial
(art. 460 do CPC). O autor inova a lide em sede recursal, postulando pedido que extrapola os
termos da petição inicial.
5. Em sede recursal, não é admissível a inovação da causa de pedir e do pedido, em razão da
existência de vedação legal expressa (art. 264 do CPC), além de importar violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição (art. 515 do CPC).
6. Registre-se que não houve pedido de emenda à inicial. A petição registrada 23/2/2011, trata
da rejeição do Autor a proposta de acordo apresentada pelo INSS. E, ainda, que se admitisse
a petição como emenda, repita-se, o pedido encontraria óbice no art. 264, parágrafo único, do
CPC.
7. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058670-36.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ISIDIO CORREIA DE OLIVEIRA
ADVG/PROC.
: DF0010639E - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS
LEGAIS. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE AO REINGRESSO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO
DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo ISIDIO CORREIA DE OLIVEIRA contra sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, negando o benefício de auxílio doença/aposentadoria por
invalidez, por entender que a doença incapacitante é pré-existente ao reingresso no Regime
Geral da Previdência Social - RGPS.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. O cerne da questão é a condição de segurada da parte autora.
4. Com efeito, verifica-se pelo CNIS que o último vínculo empregatício do autor cessou em 3 de
novembro de 1993 (empregador Ermes Administração Incorporação e Construções Ltda.).
Transcorridos mais de 7 (sete) anos, o requerente reingressou no Regime Geral da Previdência
Social, como contribuinte individual, efetuando o pagamento das contribuições referentes as
competências de 4/2001 a 6/2001, 8/2002 a 5/2003 e 7/2003 a 8/2003, o suficiente para que se
pudesse computar, para fins de carência, as contribuições anteriores, a teor do art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.
5. Todavia, o laudo médico produzido em juiz, baseado em todos os exames e relatórios
médicos trazidos pelo requerente, concluiu "que, em abril de 2001, o autor já se encontrava
incapaz a sua profissão habitual, isto é, incapacidade laborativa antes do re-ingresso ao RGPS"
(cf. laudo médico).
6. Desta feita, é possível concluir que a doença é pré-existente ao reingresso do requerente no
Regime da Previdência Social e que os benefícios concedidos pelo INSS, nos períodos de
22/9/2003 a 22/10/2003 (NB 511.005.425-4) e 5/11/2003 a 3/7/2006 (NB 511.007.604-5) foram
indevidos. Assim, forçoso reconhecer que a parte autora não faz jus ao benefício previdenciário pleiteado (art. 42, § 2º, primeira parte, da Lei 8.213/91), conforme consignado na
sentença a quo.
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto
pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0055467-66.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - MARCIA NEYSA BITU ARAUJO
RECORRIDO
: RAIMUNDO OLIVEIRA FERREIRA
ADVG/PROC
: DF00010836 - BERNARDO JOSE DE SALES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. SÚMULA 29 DA TNU. RENDA PER CAPITA FAMILIAR
INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto por RAIMUNDO OLIVEIRA FERREIRA contra sentença que negou a
concessão do benefício de amparo assistencial ao portador de deficiência, ao argumento de
que o autor não atende ao requisito da incapacidade para vida independente.
2. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
3. No mérito, verifica-se, do laudo pericial médico produzido em juízo, que a parte autora é
portadora de limitação de amplitude articular, deformidade, paresia (redução da força muscular)
em cotovelo, punho e mão à direita como sequela de trauma mecânico antigo, que lhe imputa
incapacidade definitiva para a função declarada (barman /copeiro) ou qualquer outra com
semelhante exigência biomecânica, por apresentar restrição definitiva ao (à): levantamento,
sustentação e carregamento manual de carga; vibração segmentar e/ou de corpo inteiro;
elevação contínua dos membros superiores acima da linha dos ombros; postura estática prolongada em elevação anterior de ombro; repetitividade contínua para os flexos-extensores dos
punhos e dos dedos, aplicação de força manual e empunhadura contínua de ferramentas
manuais. O perito médico atesta, ainda, que o Autor se enquadra no conceito legal de deficiente físico conferido pelo Decreto n. 3.298/99 e atualizado pelo Decreto n. 5.296/04.
4. Assim, apesar de o laudo prevê a possibilidade de reabilitação em atividades leves do tipo
administrativas, as severas limitações físicas impostas pela deficiência, a baixa escolaridade
(ensino fundamental incompleto), a idade (atualmente 59 anos), a ausência de capacitação
profissional e o longo período afastado da atividade profissional (desde out/2002, cf. CNIS),
permitem concluir que é improvável sua reinserção no competitivo mercado de trabalho.
5. Ainda, a "incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos
sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade
da pessoal humana" (IUJEF n. 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).
6. Demais disso, para "os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para
a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa,
mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento" (Súmula 29 da TNU).
7. Requisito da incapacidade comprovado. O autor não tem meios de prover seu próprio
sustento.
8. Quanto ao requisito econômico, a família com renda mensal per capita inferior a ¼ do
salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou
portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o
legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes
do STJ, TRF1 e TNU.
9. Destaque-se, ainda, a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial , sem
pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo
de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e
sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MEN-

7. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0052561-69.2010.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
OSMANE DOS SANTOS
DF00024960 - ALESSANDRA DUARTE MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida na ação ajuizada por
OSMANE DOS SANTOS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
2. O recorrente insurge-se contra o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267 do Código de Processo Civil, alegando, para
tanto, que a ausência do prévio requerimento do benefício, na via administrativa, não afastaria
o interesse processual de postular em juízo.
3. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de
ação destinada à obtenção de benefício previdenciário. Todavia, esse entendimento, sintetizado
no enunciado nº 21 da súmula desta Turma Recursal, não autoriza, à evidência, a propositura
de ação judicial sem a devida comprovação - mesmo que preliminar - de resistência à pretensão deduzida pelo autor em juízo.
4. Se não há necessidade de exaurir a via administrativa, há, pelo menos, o dever de provocar
a autarquia previdenciária, levando ao seu conhecimento a pretensão. Com isso, evita-se que
o segurado que o segurado movimente a estrutura do Poder Judiciário para pleitear um
benefício que poderia ser requerido (e concedido) administrativamente.
5. Para restar configurada a pretensão resistida nas lides previdenciárias, o INSS tem que se
manifestar contra o pedido ou não apreciá-lo de forma imotivada, sob pena de o Judiciário
substituir a Administração em sua função típica e, por consequência, violar o princípio
fundamental da separação dos Poderes, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal.
6. A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por
maioria de votos, não conheceu do incidente de uniformização (Processo n° 2005630147043,
relatora Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJ de 22.01.2008) que versava sobre a
referida matéria, em face de sua natureza processual. Contudo, ressalvou que aquela corte
considera a prévia postulação administrativa condição obrigatória para propositura da lide
previdenciária.
7. Tendo em vista que a ausência de requerimento do benefício, na via administrativa, afasta o
interesse processual de postular em juízo, o processo deve ser extinto sem resolução do
mérito.
8. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
9. A parte autora, recorrente vencida, honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido
da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que
justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença
final, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501310
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2. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. O laudo médico produzido em
juízo é claro e preciso nas suas conclusões, com perfeita correlação com a doença aponta pela
autora na inicial. Os quesitos foram respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova.
3. No mérito, são requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença a qualidade de
segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze)
contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91, e a
comprovação de incapacidade temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência (art. 59 da Lei 8.213/91).
4. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou que a autora "apresenta um quadro de lombalgia crônica que não produz nenhum tipo
de incapacidade laboral".
5. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
a suspensão do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
6. A autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com os documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado o
conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência entre as
conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela parte autora
para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão.
Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a lide é
o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão sempre
a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício.
7. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
8. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade laboral.
9. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente.
10. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0004003-66.2010.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
RECORRIDO
: ANTONIO VALDIR PRADO
ADVG/PROC
: DF00024960 - ALESSANDRA DUARTE MOREIRA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por ANTONIO VALDIR PRADO contra sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, negando a concessão do benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez.

DES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
10. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
11. O laudo socioeconômico, elaborado em 5/2/2011, aponta que o núcleo familiar é composto
pelo Autor, a esposa e 5 cinco filhos, sendo dois, à época, menores de idade. A família mora
de aluguel. A única renda familiar é a proveniente do filho Júlio César, no valor de R$ 555,00
(quinhentos e cinqüenta e cinco reais), os demais membros estão desempregados e não
possuem qualificação profissional. As condições de habitalidade dão insatisfatórias e não
oferecem o mínimo de qualidade de vida para a família. O Autor conta com a ajuda esporádica
de dois irmãos, mas não é suficiente para atender as necessidades básicas. O requerente tem
custos com medicamentos, estimados em R$ 87,00 (oitenta e sete reais). Por fim, a assistente
social conclui que a situação do autor é precária e pode ser considerada como pessoa
economicamente hipossuficiente.
12. Considerando o contexto fático e que a renda per capita da família é de R$ 79,28 (setenta
e nove reais e vinte e oito centavos), muito inferior a ¼ do salário mínimo vigente a época da
realização do laudo sócio (R$ 540,00), o requisito econômico também resta comprovado.
13. Portanto, a parte autora satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurado a
percepção do benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93.
14. O STJ já firmou entendimento no sentindo de que "o benefício deve ser concedido a partir
do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação. A fixação do termo a
quo a partir da juntada do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do Instituto, visto que
o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial"
(AgRg no AREsp 298.910/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013).
15. Assim, o benefício assistencial será devido desde o requerimento administrativo, em
19/5/2009 (NB 535.660.572-9).
16. Recurso do Autor provido, para condenar o INSS na obrigação de conceder o benefício
assistencial ao portador de deficiência (LOAS) à parte autora, com data de início (DIB) em
19/5/2009; e, na obrigação de pagar as parcelas retroativas compreendidas no período entre
a DIB e a DIP. Sentença reformada.
17. O montante apurado deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora, na forma
do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
18. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso do Autor.
Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0046061-21.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: NEIDE ALVES MENDES
ADVG/PROC.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - CAROLINA SILVA MARQUES BORGES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por NEIDE ALVES MENDES contra sentença que negou a
concessão do benefício de auxílio-doença.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501311
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2. O recorrente, ajudante de pedreiro, 60 anos, ensino fundamental incompleto, pugna pela
concessão de aposentadoria por invalidez.
3. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
4. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou o "periciando é portador de dismetria de membros inferiores (perna direita mais curta
que a esquerda), porém tal quadro não o torna incapaz de realizar atividades laborais. Concluise, após realização da perícia médica, que o Periciando encontra-se capaz para exercer suas
atividades laborais".
5. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não há incapacidade para
o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência, circunstância que obsta o deferimento do benefício postulado.
6. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
7. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
8. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a parte autora está incapacitada para sua atividade laboral.
9. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
10. Recurso improvido. Sentença mantida.
11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0061941-87.2008.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: SAGRES HELENA FARIA DE PAULA
ADVG/PROC.
: DF0001554A - NIVALDO DANTAS DE CARVALHO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO ALCANÇADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto por SAGRES HELENA FARIA DE PAULA contra sentença que negou a
concessão do benefício de aposentadoria por idade.
2. A concessão do benefício da aposentadoria urbana por idade demanda a demonstração dos
seguintes requisitos: (1) implementação de idade mínima, de 60 anos, para a mulher; e 65
anos, para o homem; e, (2) cumprimento da carência. A Lei n° 10.666/03, em seu artigo 3°, §
1°, dispõe que a qualidade de segurado não será considerada para a concessão do benefício
em tela (cf. art. 102, § 1º, Lei n° 8.213/91).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501312

3. No caso vertente, a partir da análise dos documentos juntados (cf. carteira de identidade),
constata-se que o requisito etário resta preenchido, tendo em vista que a autora completou 60
(sessenta) anos de idade em 2003
4. O período de carência (segundo requisito) necessário para a aposentação é de 132 contribuições, nos termos do art. 142 da Lei n. 8.213/91 e Súmula 44 da TNU.
5. Inferem-se do CNIS e dos comprovantes de recolhimento as seguintes contribuições: janeiro/1985 a maio/1985, julho/1985 a novembro/1986, janeiro/1987, março/1987 a abril/1987,
setembro/1998 a junho/2003 e janeiro/2008 a fevereiro/2008. Somados atingem 85 (oitenta e
cinco) contribuições previdenciárias e não 116 (cento e dezesseis) como consignado na sentença de Primeiro Grau. De todo modo, o requisito da carência não foi implementado.
6. Em que pese a autora alegar que contribuiu no período de fevereiro/1981 a outubro/1984,
não há registro no CNIS e nem foram juntados os comprovantes de pagamento desse período
(art. 333, I, do CPC), pelo que inexiste prova do recolhimento. Assim, a requerente não logrou
comprovar que faz jus ao benefício pleiteado.
7. Recurso da Autora improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46
da Lei 9.099/95.
8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0056301-40.2007.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
ROSEMERE MORAIS DE OLIVEIRA
DF00018482 - ELDER DE ARAUJO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. EXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATÍCIO. NECESSIDADE DE SOBREVIVENCIA DO SEGURADO. SÚMULA N. 72 DA TNU. RECURSO
DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. RELATÓRIO: Recurso interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu o direito do
Autor ao benefício de auxílio-doença, desde a juntada do laudo médico, em 7/4/2010.
2. Em suas razões recursais, a autarquia ré sustenta que não é devido o benefício de auxílio
doença, considerando que a autora manteve vínculo empregatício, circunstância que afasta a
alegação de incapacidade laboral.
3. VOTO: No caso vertente, o laudo médico atestou que a autora é portadora de episódios
depressivos, que geram incapacidade total e temporária. Portanto, é devido o benefício de
auxílio doença.
4. O exercício de atividade laborativa no período de 7/4/2010 (DIB fixada na sentença) a
12/2010 (empregador Secretaria de Estado da Educação) não afasta a conclusão do laudo
pericial, sendo, pois, irrelevante, uma vez que se continua a trabalhar, o faz na busca de sua
subsistência em detrimento e em eventual agravamento de seu estado de saúde, demonstrando a necessidade do benefício em questão.
5. No mesmo sentido, a Súmula 72 da TNU: "É possível o recebimento de benefício por
incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou".
6. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida.
7. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
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8. Diante de circunstâncias peculiares do caso, verifica-se que a renda familiar não assegura à
autora meios de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência e cuidados especiais. A
requerente satisfaz as condições necessárias para que lhe seja assegurada a percepção do
benefício de Amparo Assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93.
9. Diante do caráter alimentar da prestação em comento, a antecipação de tutela deve ser
mantida, porque presentes os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 273, I
do CPC
10. Recurso do INSS conhecido, mas improvido. Sentença mantida.
11. Defiro a assistência judiciária gratuita.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0051510-57.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
RECORRENTE
: ZILDA SOARES DE MOURA HAYASHI
ADVG/PROC
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS
LEGAIS. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE AO INGRESSO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto por ZILDA SOARES DE MOURA HAYASHI contra sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, negando o benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez, por entender que a doença incapacitante é pré-existente ao ingresso no Regime Geral
da Previdência Social - RGPS.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. O cerne da questão é a condição de segurada da parte autora.
4. Com efeito, a parte autora não possui nenhum vínculo trabalhista em sua vida laborativa,
constando no CNIS apenas o registro de contrições como contribuinte individual no período de
9/2005 a 9/2006, período correspondente à carência do benefício pleiteado - 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91).
5. E, o laudo médico produzido em juiz, baseado em todos os exames e relatórios médicos
trazidos pela requerente, concluiu que a incapacidade teve início em fevereiro/1999 (cf.
laudo médico), data do diagnóstico do câncer de mama direita, com cirurgia radical e esvaziamento axilar. Ainda, "constatamos ao exame dos autos que a autora já ingressou no
Regime Geral da Previdência Social portadora da doença alegada como causa da incapacidade".
6. Desta feita, é possível concluir que a doença é pré-existente ao ingresso da requerente no
Regime da Previdência Social (art. 42, § 2º, da Lei n. 8.213/91).
7. A única exceção a norma mencionada encontra-se descrita na parte final do dispositivo, e diz
respeito às doenças de caráter progressivo, cujos efeitos maléficos vão se agravando com o
tempo, a ponto de tornar a vítima incapaz para o desempenho de atividade remunerada. No
entanto, na hipótese não restou demonstrada a situação em comento, o que torna inviável o
emprego da exceção ali prevista. No caso, a própria incapacidade é anterior ao ingresso no
Regime Geral da Previdência Social.

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0003487-46.2010.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: CE00017398 - VIRGINIA ARAUJO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: IVONE DOS SANTOS VIEIRA
ADVG/PROC
: DF00018812 - MARGARETH MARIA DE ALMEIDA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. RENDA PER CAPITA FAMILIAR SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu o direito da Autora
ao benefício de amparo assistencial ao idoso desde 16/05/2008.
2. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da CF,
estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
3. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover
de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20,
Lei 8.742/93). Contudo, não é o único parâmetro, o legislador não excluiu outras formas de
verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, TRF1 e TNU.
4. Destaque-se a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial , sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: "Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)"
(RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013).
5. Em linhas gerais, o Supremo entendeu que o critério está defasado para caracterizar a
situação de miserabilidade e concluiu que o Congresso deve aprovar uma nova norma para
regulamentar o direito garantido aos que não têm condições de manutenção. Como consequência da decisão, até que o Congresso aprove uma nova lei, cabe ao juiz, no caso
concreto, decidir se uma família de idoso ou deficiente preenche os requisitos para receber o
benefício.
6. O laudo socioeconômico aponta que o núcleo familiar é composto pela autora, de 74 anos,
dona de casa, pelo esposo, de 72 anos, agricultor aposentado, pelo filho, pedreiro desempregado, e pelo neto, estudante. A autora, conforme o laudo, relatou que possui hipertensão
crônica, catarata, lombalgia e alergia nas unhas, fazendo uso de medicamentos; que seu
esposo possui hipertensão, dislipidemia, lombalgia e dores nas pernas e pés, se utilizando,
também, de medicamentos; que seu filho possui glaucoma, aguardando cirurgia pela rede
pública; que seu neto possui alergias nos olhos, fazendo uso de medicamentos; que a renda
familiar é composta apenas da aposentadoria recebida pelo marido, no valor de 01 (hum)
salário mínimo. Em conclusão, a perita entendeu que a autora deve ser considerada hipossuficiente economicamente.
7. No que diz respeito à alegação do INSS de que o artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do
Idoso, não se aplica aos benefícios de natureza previdenciária, tem-se que a mesma também
não deve prevalecer. Nesse sentido o recente entendimento do STF, "(...) 4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. O Estatuto do
Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer
membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que
se refere a LOAS. Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e
de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em
relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação
aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo.(...)"
( RE 580.963, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013,
publicado em 14/11/2013 no DJe)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501313
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8. Além disso, o fato de o benefício previdenciário ter sido concedido na via administrativa à
requerente (NB 518.079.094-4) não afasta a observância dos requisitos estabelecidos em lei
para o recebimento do auxílio-doença. Patente a ocorrência de erro administrativo na concessão do benefício, o qual pode ser sanado pela própria Administração Pública, ante o
princípio da autotutela, insculpido no art. 53 da Lei nº 9.784/99 e nas súmulas 346 e 473 do
Supremo Tribunal Federal,
9. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.
10. Honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa devidamente corrigido, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o
estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF - 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0059017-69.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: - ALESSANDRA ALVES DONIAK
RECORRIDO
: IZABEL AUGUSTA DE MORAIS
ADVG/PROC
: DF00020920 - PATRICIA DUARTE FERREIRA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO
ATESTANDO INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO DEVIDO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MENSAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE SOBREVIVENCIA DO SEGURADO. SÚMULA N. 72 DA TNU. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que o condenou no "cumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do auxílio-doença desde a data indicada no
laudo pela perita, qual seja, 07/2/2009, convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir
da data do registro do laudo pericial em juízo, qual seja, 3/5/2010".
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou "A paciente possui pouca mobilidade com o MSD, com limitação de adução e abdução,
dores à compressão da coluna cervical e lombar. Marcha com lentidão e com dificuldade senil.
Tem dificuldade de vestir a roupa". Notadamente a Autora não tem a menor condição física de
desenvolver atividade laborativa que lhe assegure a subsistência, mormente considerando a
idade avançada (atualmente, 71 anos) e as severas restrições físicas. Nesse contexto, levando-se em conta as severas limitações físicas da autora, suas condições pessoais e a
finalidade social da norma, tenho ser o caso de aposentadoria por invalidez, conforme
consignado na sentença de Primeiro Grau.
4. O INSS alega que a autora continuou a exercer atividade laborativa após a realização do
laudo médico. Todavia, o que se verifica no CNIS são contribuições mensais, na qualidade de
contribuinte individual. Tais fatos comprovam que a autora realizou os recolhimentos para fins
de manutenção da qualidade de segurada, mas não indicam, por si só, a realização de
exercício laborativo. Além disso, o exercício de atividade laborativa não afasta a conclusão do
laudo pericial, sendo, pois, irrelevante, uma vez que se continua a trabalhar, o faz na busca de
sua subsistência em detrimento e em eventual agravamento de seu estado de saúde, demonstrando a necessidade do benefício em questão. No mesmo sentido, a Súmula 72 da TNU:
"É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve
exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as
atividades habituais na época em que trabalhou".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501314

5. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos
eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito
devolutivo.
6. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida.
7. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº
111/STJ).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0014822-62.2010.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC.
: AC00003211 - CYNTHIA VARGAS ARAO REVOREDO
RECORRIDO
: GESMAR TADEU CAETANO
ADVG/PROC
: DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DECRETOS 53.831/64 E 83.080/79.
LEIS 8.213/91 E 9.032/95. VIGILANTE ARMADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
USO DE ARMA DE FOGO. PERÍODO POSTERIOR A 05/03/1997. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu o direito do autor ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde 16/1/2009, computando como especial o período laborado como vigilante entre 6/4/1979 a 28/4/2005.
2. O tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado.
Quanto aos meios de prova, até a edição da Lei nº 9.032/95, a comprovação do tempo de
serviço prestado em atividade especial, poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol
expedido pelo Poder Executivo (Decretos 53.831/64 e 83.080/79); ou b) através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos,
mediante quaisquer meios de prova. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se
dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo
empregador, situação modificada com a Lei n.º 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.
3. A atividade de vigilante, desde que haja comprovação de que havia o uso de arma de
fogo, enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do
Anexo III do Decreto n. 53.831/64 (Ordem de Serviço nº 600/98 do INSS e Enunciado nº 26 da
Súmula da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais).
4. Todavia, não é possível reconhecer a atividade de vigilante armado como especial após a
edição do Decreto nº 2.172/97, eis que excluída do rol de atividades especiais. Foram
excluídas todas as atividades de natureza perigosa, mantendo-se apenas as atividades
insalubres, e os agentes assim considerados seriam, tão-somente, aqueles classificados
como químicos, físicos ou biológicos.. Estas, ao contrário daquelas, deterioram dia a dia a
saúde do trabalhador, a ensejar a redução do tempo para aposentadoria.
5. A TNU, uniformizando a jurisprudência, adotou o mesmo entendimento, verbis: "CONHEÇO
E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL PARA
reafirmar a tese de que entre a Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de
05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que
prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o
advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade (mediante, por exemplo,
prova do uso de arma de fogo). Todavia, no período posterior ao citado Decreto nº 2.172,
de 05.03.1997, o exercício da atividade de vigilante deixou de ser previsto como apto a
gerar a contagem em condições especiais" - grifos nosso. (PEDIDO 200972600004439,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DJ 09/11/2012.).
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6. Em relação aos períodos de 6/4/1979 a 30/7/1984 (SEG - Serviços Especiais de Segurança
e Transporte de Valores S/A; 14/3/1989 a 23/2/1990 (Confederal Vigilância e Transporte de
Valores Ltda.); e, 10/2/1990 a 5/3/1997 (Brasília Empresa de Segurança S/A), o direito plei
teado deve ser reconhecido, porquanto os Perfis Profissiográficos Previdenciários e a declaração sindical apresentados atestam que o autor prestou serviços de vigilância armada
portando arma calibre 38, tendo como função manter a segurança e vigiar o local de trabalho.
7. Ressalte-se, que inexiste exigência legal de que os perfis profissiográficos sejam, necessariamente, contemporâneos à prestação do trabalho, servindo como meio de prova quando atestam que as condições ambientais periciadas equivalem às existentes na época em que
o autor exerceu suas atividades. Precedentes do TRF da 1ª Região.
8. Quanto à alegada falta de habilitação profissional, o autor juntou sua Carteira Nacional de
Vigilante, expedida pelo Departamento de Polícia Federal, bem como os certificados e declarações dos cursos de formação e de reciclagem.
9. Os vínculos empregatícios posteriores a edição do Decreto 2.172/97 e aqueles sem comprovação de uso de arma de fogo, conforme fundamentação supra, não podem ser computados como especial.
10. Os períodos reconhecidos como especial e convertido em comum, nos termos do art. 70 do
Decreto 3.048/99 (fator de conversão 1.4), somados os demais vínculos constantes da Carteira
de Trabalho e CNIS - 17/1/1977 a 8/8/1978 (Cerâmica Veneza Limitada); 7/12/1978 a
15/3/1979 (Viação Araguarina Ltda.); 1/2/1987 a 18/6/1987 (Transporte Somudanças Ltda.);
8/10/1987 a 20/10/1988 (Seta Serviços de Engenharia, Terraplanagem e Administração);
15/7/1988 a 20/10/1988 (Seta Serviços de Engenharia, Terraplanagem e Administração);
13/10/1990 a 20/1/1994 (Blue Star Serviços de Segurança Ltda.); 1/1/1994 a 28/2/1994 (Juiz de
Fora - Empresa de Vigilância Ltda.); 1/3/1994 a 1/11/1999 (Ipanema Segurança Ltda.); e,
6/3/1997 a 16/11/2009 (Brasília Empresa de Segurança S/A) - alcançam 34 anos 6 meses e 25
de tempo de serviço.
11. Deste modo, o autor logrou comprovar, até a data do requerimento administrativo, por
meio da CTPS e do CNIS, 34 anos 6 meses e 25 dias de tempo de serviço, período
insuficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 201, § 7º, I, da CF. Valendo destacar, que não era
devida a aposentadoria proporcional, nos termos do art. 9º, § 1º, da EC 20/98, tendo em
vista que na data do DER o autor contava com apenas 52 anos de idade.
12. Contudo, na data da citação, em 7/5/2010, o autor completou 35 anos de tempo de serviço.
Assim, o benefício é devido, conforme conferido na sentença, mas somente a contar da
citação.
13. Recurso do INSS parcialmente provido, para reconhecer que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é devido somente a partir de 7/5/2010. Sentença parcialmente reformada.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do INSS.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0044643-77.2011.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: LUCIANA TOFANI BARBOSA
ADVG/PROC.
: DF00015682 - VICTOR MENDONCA NEIVA
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: CE00017398 - VIRGINIA ARAUJO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. SEGURADO COM DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DO
DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 20 DA LEI
Nº 10.259/2001. APLICAÇÃO DENTRO DA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA ORIGINALMENTE COMPETENTE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501315
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1. Recurso inominado da parte Autora interposto contra sentença que extinguiu o feito sem
resolução do mérito, reconhecendo a incompetência territorial.
2. A opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal,
restringe-se às causas intentadas contra a União. Esse foro concorrente não foi estendido às
demandas em que figure autarquia, fundação ou empresa pública, as quais devem ser ajuizadas de acordo com as demais normas definidoras de competência previstas na Constituição
Federal, na Lei nº 10.259/2001, na Lei nº 9.099/95 e no Código de Processo Civil, respeitada
a relação de hierarquia e subsidiariedade existente entre elas.
3. A Constituição Federal fixou regra especial sobre competência territorial, ao dispor, em
seu artigo 109, § 3º, que nas causas de natureza previdenciária, a ação pode ser ajuizada
na justiça estadual ou no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários.
4. O artigo 20 da Lei nº 10.259/2001, ainda, dispõe que "onde não houver Vara Federal, a
causa poderá ser proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no
art. 4o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo
estadual".
5. Da aplicação das regras de fixação da competência territorial para causas de natureza
previdenciária, conclui-se que, se a cidade na qual reside o autor não é sede de Vara Federal, é prerrogativa do segurado optar entre o juízo estadual da cidade onde tem domicílio,
o Juízo Federal que exerça jurisdição sobre sua cidade ou, ainda, o Juizado Federal mais
próximo de seu domicílio.
6. Destaque-se, contudo, que, considerando o disposto no artigo 86 do CPC, a regra do
artigo 20 só pode ser aplicada aos casos em que a cidade mais próxima está localizada na
unidade da federação da Seção Judiciária originalmente competente.
7. No caso vertente, a autora reside em Montes Claros/MG, cidade que atualmente é sede
de Vara Federal. Valendo ressaltar que, no período anterior a instalação da Vara Federal, a
requerente, caso optasse por não ajuizar no juízo estadual, poderia propor a ação no Juízo
Federal regimentalmente competente ou na Vara de Juizado mais próxima de seu domicílio,
desde que dentro da Seção Judiciária de Minas Gerais.
8. Incompetência territorial reconhecida. Recurso do autor improvido. Sentença mantida.
Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
9. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0057553-10.2009.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE ALDAIR PAULO MENDES
ADVG/PROC.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: - OLGA MORAES GODOY
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS.
PREVALECÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por JOSÉ ALDAIR PAULO MENDES contra sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, negando a concessão do benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
o
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3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. O médico perito
atestou que "restou demonstrado nessa analise tratar-se de um quadro Osteoartrose nas mãos
e pés com deformidades, seqüela da patologia iniciada há vários anos, sem tratamento e
agravada com a dependência química. Lesão de evolução crônica conferindo debilidade permanente com alteração locomotora em grau médio nos membros inferiores e alguns movimentos com carga das mãos. Patologia com indicação de tratamento cirúrgico para melhorar
quadro álgico e deformidades dos pés, com evidente limitação para sua atividade de locomoção, mas não é incapacitante, podendo o mesmo continuar na profissão que já
exerce há vários anos e que ainda não deixou de trabalhar" - grifos nossos.
4. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não há incapacidade para
o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência, circunstância que obsta o deferimento do benefício postulado.
5. A autora impugnou a perícia alegando que há dissonância do laudo pericial com os documentos médicos que atestam seu histórico clínico de incapacidade, devendo ser analisado o
conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 436 do CPC. Havendo divergência entre as
conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos periciais trazidos pela parte autora
para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial proceder ao deslinde da questão.
Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo como meio de se solucionar a lide é
o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas posições parciais, tenderão sempre
a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está eivado de vício.
6. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
7. A autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam concluir,
à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade laboral.
8. Além disso, ficou comprovado que o autor continua exercendo sua atividade laborativa
habitual, como comerciante. Encontrando-se em plena atividade laborativa, forçoso concluir
que a parte autora gozava de aptidão física e mental suficientes para o exercício de seu labor.
É bem verdade que "é possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período
em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava
incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou" (Súmula 72 da TNU). Todavia, na situação em análise, repise-se, não restou comprovado que o autor está incapacitado.
9. Destaco mais um trecho do laudo (item 9, quesitos do INSS): "apesar do quadro doloroso
referido, a capacidade laboral da parte autora permanece preservada. Os demais segmentos
corporais não apresentaram nenhum padrão de acometimento neuromotor. Sua cognição encontra-se inalterada. Portanto, pode continuar a exercer atividades laborais que já pratica de
atender ao clientes".
10. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0068512-69.2011.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - JULIANA MARISE SILVA
RECORRIDO
: MARIA ZENILDE DA SILVA ROCHA
ADVG/PROC
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501316

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR
DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA
PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL. DECORRÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito ao pagamento
da GDPGPE à parte autora em valor correspondente a 80% do seu valor máximo, observada
a classe e o padrão do servidor, de 1ª de janeiro de 2009 até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional.
2. Inicialmente, reconheço a existência de litispendência (art. 301, §§ 1º a 3º, do CPC) em
relação à autora Petrolina Brandão Campos, já que o seu advogado informou a existência
do processo n. 0515302-97.2011.4.05.8100, que tramita na 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (cf. petição registrada em 5/3/2012).
3. A matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.389/CE, que
consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão
que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação
- 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE 631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-062014 PUBLIC 03-06-2014)".
4. A fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos
resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos
inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo. Vale dizer que a
simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação seu caráter
genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o
processamento dos resultados.
5. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
6. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as duas
gratificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a
superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
7. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
8. Quanto à autora Petronilia Brandão Campos extingo o feito sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, V, do CPC. Em relação aos demais autores, sentença mantida.
9. Recurso do Réu improvido.
10. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
11. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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PROCESSO Nº 0063895-08.2007.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - ANA CECILIA LAPENDA FARINHA
RECORRIDO
: ANTONIO BONFIM AMBROSIO
ADVG/PROC
: DF00027766 - PEDRO ALVES MOREIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADO/PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO - GDATA, GDASST E GDPST. PONTUAÇÃO DIFERENCIADA ENTRE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 41/2003. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Recurso interposto pela União Federal em face de sentença que reconheceu o direito da
parte Autora às gratificações GDATA, GDASST e GDPST, nos mesmos moldes pagos aos
servidores ativos.
2. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal, regulada pelo Código Civil,
assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional
quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações
de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do STJ, AgRg no REsp
1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal rejeitada.
3. Assim, acolho a prescrição quanto às parcelas vencidas e não pagas anteriores ao qüinqüênio que antecede imediatamente a propositura da ação (Decreto-Lei n.º 20.910, de
06.01.32, interpretado pela Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça).
4. GDATA: Infere-se das fichas financeiras apresentadas que a GDATA foi paga aos servidores
de fevereiro/2002 a agosto/2002. Como a ação foi ajuizada em 29 de novembro de 2007, os
valores eventualmente devidos foram fulminados pela prescrição qüinqüenal.
5. GDASST: A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do
Trabalho - GDASST foi instituída pela Lei nº 10.483/02, em favor dos integrantes da
carreira da Seguridade Social e do Trabalho, tendo como pressuposto o mero exercício
dos cargos da mencionada carreira, não se tratando de retribuição pelo desempenho de
atividade específica por parte dos servidores em atividade. Evidenciado, portanto, seu
caráter genérico e impessoal.
6. Aplicável, in casu, a disposição contida no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, porquanto as vantagens pecuniárias daí advindas devem ser estendidas aos servidores inativos e pensionistas, de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para
o pessoal da ativa.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 572.052/RN acerca da matéria em questão,
dispôs que a gratificação "deve ser estendida aos inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a
partir do advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a
sua base de cálculo. Embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação das
avaliações de desempenho transmuda a GDASST em uma gratificação de natureza genérica,
extensível aos servidores inativos. Inocorrência, na espécie, de violação ao princípio da isonomia." Recurso do réu improvido, no mérito.
8. O STF não fixou pontuação expressa no que toca ao interregno compreendido entre 1º de
abril de 2002, data da instituição da GDASST, e a conclusão dos efeitos do último ciclo de
avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004.
9. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região apreciando a matéria concluiu "no período anterior
à MP 198/2004, têm direito os autores ao recebimento da GDASST seguindo os critérios
estabelecidos no art. 11 da Lei 10.483/2002, ou seja: 40 pontos a partir de abril de 2002 a abril
de 2004, tal como deferido aos ativos. A GDASST é devida até fevereiro de 2008, nos termos
do art. 39 da Lei 11.784/2008 que a extinguiu" (AC 0018078-22.2010.4.01.3300 / BA, Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, SEGUNDA TURMA, eDJF1 p.181 de 06/11/2013).
10. Desse modo, fazem jus os inativos/pensionistas ao recebimento da GDASST que deve ser
fixada no valor correspondente a 40 (quarenta) pontos (art. 11 da Lei nº. 10.483/2002) para o
período de abril de 2002 até abril de 2004, quando passaram a produzir efeitos as alterações
introduzidas pela MP nº 198/2004, posteriormente convertida na Lei nº 10.971/2004 (art. 3º,
parágrafo único), devendo, a partir de maio de 2004, ser paga no valor de 60 (sessenta)
pontos, até a supressão da gratificação pela Lei nº 11.355/2006, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 11.784/08, conforme reconhecido na sentença de Primeiro Grau.
11. GDPST: Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma
gratificação concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação
das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na
Lei nº 11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e

PROCESSO Nº 0053767-84.2011.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: DILMA GONCALVES MAIA
ADVG/PROC.
: DF00020017 - LISANGELA DE MACEDO REIS
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVG/PROC
: BA00018570 - SUZANA MARIA SILVA DE MAGALHAES
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido
inicial, negando a concessão do benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez.
2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxíliodoença a qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei
8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência (art. 42, § § 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
3. No caso vertente, acolho o laudo pericial médico produzido em juízo. A médica perita atestou
que "A autora apresenta lesões inflamatórias no membro superior direito e no membro inferior
esquerdo, porém devem ser tratadas ambulatorialmente e não causam incapacidade no momento". Em sede de conclusão informou que "Não existe incapacidade laboral".
4. A perícia médica oficial, portanto, foi conclusiva no sentido de que não havia incapacidade
para o exercício de sua atividade habitual ou de atividade que garanta sua subsistência. Assim,
o indeferimento do benefício pela autarquia previdenciária se mostrou regular.
5. A parte autora juntou relatórios médicos. No entanto, não trazem elementos que permitam
concluir, à margem de qualquer dúvida, que a autora está incapacitada para sua atividade
laboral, não servindo para infirmar as conclusões do laudo médico oficial.
6. Havendo divergência entre as conclusões da perícia realizada pelo INSS e laudos médicos
periciais trazidos pela parte autora para fundamentar o pedido, cabe à perícia médica oficial
proceder ao deslinde da questão. Quem afere a idoneidade e a instrumentalidade do laudo
como meio de se solucionar a lide é o juiz (art. 437 do CPC), não as partes, que, segundo suas
posições parciais, tenderão sempre a dizer que um resultado contrário aos seus interesses está
eivado de vício.
7. Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o julgador, via de regra, ampara a sua decisão nas conclusões da perícia médica judicial, quando inexistem, nos autos, outros elementos de prova que
possam permitir ao magistrado a formação de um juízo de valor crítico, para, convictamente,
reconhecer ou não o direito pleiteado.
8. O laudo médico produzido em juízo foi confeccionado por médica especialista em ortopedia
e traumatologia, que analisou a história clínica com exame físico, avaliou exames complementares e toda documentação. O documento é claro e preciso nas suas conclusões, com
perfeita correlação com a doença apontada pela parte autora na inicial. Os quesitos foram
respondidos de forma coesa e sem ambigüidades. Portanto, afigura-se legítimo meio de prova.
Logo, não restou demonstrado qualquer vício no laudo pericial a ensejar sua nulidade, e toda
a irresignação da autora, no particular, se resume ao mero inconformismo com as conclusões
do perito oficial.
9. Ante a ausência de comprovação de incapacidade da parte autora constatada por prova
pericial oficial, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
10. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, ora
deferida, a execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica
viabilizadora da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao
prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art.
12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501317
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2. Rejeitada a prejudicial de decadência, tendo em vista que os prazos decadenciais res
tringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva,
não se aplicando, portanto, ao presente caso, visto que o objeto do processo em análise é a
repetição de indébito (direito a uma prestação), de forma a evidenciar a natureza condenatória
da ação em questão.
3. Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que a
sentença recorrida já acolheu o aludido prazo prescricional.
4. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
5. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
6. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
7. O STJ reafirmou o entendimento em relação à incidência da taxa SELIC, esclarecendo que
após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a referida taxa desde o recolhimento indevido, ou, se
for o caso, a partir de 01/06/1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o
índice de inflação do período e a taxa de juros real. (REsp 961.368/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJ-e 12/03/2010). Juros de
mora e correção monetária devidos a contar da data de cada recolhimento indevido, exclusivamente pela taxa SELIC.
8. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
6. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0056999-70.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FRANCISCO PINHO DE MELO
ADVG/PROC.
: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que reformou a sentença de Primeiro Grau, julgando procedente o pedido formulado pela parte autora de incorporação do percentual de 13,23% aos seus vencimentos, com o pagamento das diferenças
pretéritas.

processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
12. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
13. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
14. Ainda, deve-se ter em conta que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal,
consubstanciado no REsp n. 476279/DF e no REsp 476390/DF, pressupõe a ocorrência do
instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
15. Assim, com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida
em seu artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
que estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que,
em virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade, ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na
interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões
instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a
vigência da aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais
necessários à sua fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não
tendo, assim, direito à paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das
situações que garantem o direito à paridade.
16. É incabível a aplicação da Súmula 339 do STF, posto que o caso comporta solução que
prestigia e reconhece aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente.
Por consequência, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes,
pois, em casos como este, a atuação do Judiciário tem por objetivo garantir aos autores o
direito que decorre do caput do artigo 5º e do caput e § 8º do artigo 40, todos da Constituição Federal.
17. Ausente o interesse recursal em relação aos juros de mora, tendo em vista que a sentença de Primeiro Grau determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09.
18. Recurso do Réu parcialmente provido, para reconhecer que os valores devidos a título
de GDATA foram fulminados pela prescrição qüinqüenal.
19. Sentença parcialmente reformada. Acórdão proferido de acordo com o art. 46 da Lei nº
9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do
réu.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0030131-55.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO
RECORRIDO
: ANA LUCIA KOCHEMBROGER GARSKE
ADVG/PROC
: DF00034786 - ALEXANDRE MELO SOARES
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501318
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2. O embargante alega, em síntese, a omissão do acórdão, no tocante à ofensa aos arts. 2º;
3º, III; 37, X; 61, § 1º, II, a; e 169, § 1º, da CF/88, bem como à Súmula 339/STF. Sustenta,
ainda, que o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a reiterada e pacífica
jurisprudência sobre o tema. Salienta, por fim, que a interposição dos Embargos tem por
objetivo prequestionar a tese sustentada pela ré para a interposição do recurso cabível, se for
o caso.
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do
CPC. No caso vertente, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Verifica-se da análise dos autos que o acórdão embargado entendeu ser devida a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da parte autora, expressamente consignando que: "a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal."
5. Registre-se, ainda, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos." Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
6. Por sua vez, não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da
peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao requisito do
prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei tido por
violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria" (TRF1 6ª Turma, EDAG
2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de
15.12.2008).
7. A irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do
julgado, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração apresentados
pela União.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0008123-84.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MICHEL ARRUE GOMES
ADVG/PROC
:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO DE 80% DOS VENCIMENTOS DA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. ART. 1º DECRETO-LEI Nº. 2.179/84. LEI N. 4.878/65. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o
pedido inicial de pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia Federal
durante o período do curso de formação.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou em relação ao tema nos
seguintes termos: O Princípio da Especialidade conjura a aplicação do artigo 14, da Lei n.º
9.624, de 2 de abril de 1998, regra geral que disciplina, na Administração Pública Federal, a
percepção de auxílio financeiro de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração da classe inicial
do cargo a que estiver concorrendo os candidatos durante o programa de formação, prevalecendo, in casu, a regra encartada no artigo 1º do Decreto-lei n.º 2.179, de 4 de dezembro
de 1984, que fixa o percentual de 80% (oitenta por cento). A Lei n.º 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, que trata sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal, dispõe, em artigo 8.º, verbis:Art. 8º A Academia Nacional de Polícia manEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501319
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terá, permanentemente,cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal. Consectariamente,
o Decreto-lei n.º 2.179/84, ao dispor sobre a percepção de vencimento pelos candidatos
submetidos aos cursos de formação profissional de que trata o artigo 8º da Lei n.º 4.878/65,
que instituiu o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal estabelece, no seu art. 1.º, litteris: Art. 1º Enquanto aluno do curso de formação
profissional a que alude o artigo 8º da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, realizado para
o provimento de cargos integrantes do Grupo-Policia Federal, o candidato perceberá 80%
(oitenta por cento) do vencimento fixado para a primeira referência da classe inicial da categoria funcional a que concorra. (REsp 1195611/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux,
DJe de 01/10/2010)
3. Destarte, fazem jus os participantes do Curso de Formação para ingresso na Carreira de
Policial Federal ao percentual de 80% (oitenta por cento) dos vencimentos iniciais do cargo,
nos termos do Decreto-Lei nº 2.179/84, que prevalece, por ser norma especial, sobre a previsão contida na Lei nº 9.624/98, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, compensando-se os valores já recebidos a igual título, respeitada a prescrição quinquenal.
4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
5. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora não
constituiu advogado nos autos.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0024531-53.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO
RECORRIDO
: SERGIO DE MELLO SCHNEIDER
ADVG/PROC
: DF00029547 - ADAMIR DE AMORIM FIEL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional.
2. Rejeitada a prejudicial de decadência, tendo em vista que os prazos decadenciais restringem-se aos chamados direitos potestativos, veiculados em ações de natureza constitutiva,
não se aplicando, portanto, ao presente caso, visto que o objeto do processo em análise é a
repetição de indébito (direito a uma prestação), de forma a evidenciar a natureza condenatória
da ação em questão.
3. Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que a
sentença recorrida já acolheu o aludido prazo prescricional.
4. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
5. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
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6. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
7. O STJ reafirmou o entendimento em relação à incidência da taxa SELIC, esclarecendo que
após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a referida taxa desde o recolhimento indevido, ou, se
for o caso, a partir de 01/06/1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o
índice de inflação do período e a taxa de juros real. (REsp 961.368/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJ-e 12/03/2010). Juros de
mora e correção monetária devidos a contar da data de cada recolhimento indevido, exclusivamente pela taxa SELIC.
8. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
6. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0016219-54.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: RUTE FERNANDES CABRAL ETINGER
ADVG/PROC.
: DF00008579 - JOSE DE JESUS ALENCAR MAFRA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0051349-42.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: ARIOSVALDO FERNANDES LIMA
ADVG/PROC
: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
3. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
5. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0024540-15.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE PEREIRA DA ANUNCIACAO
ADVG/PROC.
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. RETROATIVIDADE A 1º/01/2009 DEVIDA.
ART. 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR EFETUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de que os efeitos da primeira
avaliação de desempenho da parte autora relativa à Gratificação de Desempenho do Plano
Geral do Poder Executivo - GDPGPE retroagissem a 1º/01/2009.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0052297-81.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: FRANCISCO JOSE DE SOUZA
ADVG/PROC
: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
3. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
5. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0053394-19.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: LINA PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVG/PROC
: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.

2. A improcedência do pedido baseou-se no fato de que o Ministério da Agricultura, Pecuniária
e Abastecimento já efetuou o pagamento administrativo das verbas pleiteadas. O juízo de
primeiro grau condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé sob o fundamento de que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação/retroação da
pontuação apurada na 1ª avaliação, altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato
incontroverso.
3. Em seu recurso, a parte autora alegou, em suma, que a União efetuou o pagamento
administrativo, mas deixou de aplicar os consectários legais para atualização dos valores,
gerando evidentes prejuízos financeiros ao servidor. Alega, ainda, a não tipificação da conduta
de litigância de má-fé, já que a juntada dos documentos necessários para a instrução probatória da presente ação foi possível por força do comando contido no artigo 11 da Lei n.
10.259/2001.
4. Inicialmente, registre-se que, no caso concreto, a Administração cumpriu a determinação
contida no art. 7º-A, §6º da Lei nº 11.357/2006, na medida em que os efeitos financeiros da
primeira avaliação de desempenho relativa à GDPGPE retroagiram a 1º de janeiro de 2009.
5. Conforme bem asseverou a sentença recorrida, a ficha financeira do(s) autor(es) demonstra
que ele(s) vinha(m) recebendo, sob a rubrica "82701 - GDPGPE - Lei nº 11.718/2008", o valor
de R$ 993,22 equivalente a 80 pontos. No mês de novembro de 2009, manteve-se o pagamento de 993,22, com um acréscimo de R$ 248,31, equivalente a 20 pontos. Além disso,
houve o pagamento de R$ 2.573,53 a título de retroação de efeitos financeiros da GDPGPE a
janeiro de 2009. Este fato é incontroverso, já que a parte autora reconhece que houve o
pagamento administrativo.
6. Quanto à alegação do recorrente de que não foi realizada a correção monetária das
parcelas, o recurso também não tem como prosperar. Não há que se admitir que o valor pago
administrativamente tivesse que ser corrigido monetariamente, visto que não houve mora
da administração. O adimplemento foi realizado no tempo e modo determinados na lei. Ressalte-se que tais diferenças, para mais ou para menos, somente se tornaram devidas após
concluído o primeiro ciclo de avaliações, conforme expressamente determinado no art. 7º-A,
§6º da Lei nº 11.357/2006. 7. Assim, não há que se falar em decomposição do valor da moeda
a ensejar a incidência de correção monetária. Na realidade, trata-se de aferição fictícia de
desempenho do servidor e do órgão, eis que não se sabe a pontuação da época, pois não
houve avaliação no período. Por determinação legal, foi aproveitada a avaliação para período
pretérito. Como se a produtividade no período anterior tivesse sido a mesma que no período
avaliado. Verdadeira liberalidade do legislador, eis que diante de uma ficção. As diferenças não
eram devidas desde antes, a ensejar a incidência de correção monetária. A lei mandou pagar
a partir da avaliação para o período pretérito. Assim, era devida a partir daí.
8. Destaque-se que não houve mora em relação ao pagamento dos valores resultantes da
retroação dos efeitos financeiros do 1º ciclo de avaliação, já que o lapso temporal entre janeiro
e novembro de 2009 decorreu de disposição legal e foi o tempo necessário para efetivação das
avaliações, processamento dos resultados e implementação em folha.
9. Desse modo, o pedido inicial deduz pretensão já adimplida. Registre-se o pedido do autor na
sua peça exordial:
Em face do exposto, pede e requer o autor:
(...)
b) Julgamento de total procedência dos pedidos para fins de:
b.1) Declarar o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros retroativos da
pontuação aferida no primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e institucional para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE, desde 1º de janeiro de 2009 até a data em que a gratificação
passou a ser paga com base nos resultados avaliados obtidos, ou até a aposentadoria do
servidor, se anterior.
b.2) Condenar a ré ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores
efetivamente devidos a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE-, conforme explicitado no item "b.1" do pedido, tudo acrescido
de correção monetária da data do efetivo pagamento e juros incidentes até a data da expedição
da requisição de pagamento.
10. Conforme se verifica da transcrição do pedido inicial, ressalte-se que a pretensão não se
limitou ao pedido para pagamento dos consectários legais. Essa alegação foi apresentada
apenas no recurso, fato que configura inovação da lide na esfera recursal.
11. Assim, está correta a sentença ao considerar presentes os requisitos ensejadores da
litigância de má fé, já que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação com
a apuração da 1ª avaliação, retroagindo os seus efeitos, de fato, alterou a verdade dos fatos e
deduziu pretensão contra fato incontroverso.
12. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
13. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
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2. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
3. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
5. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0052768-97.2012.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
DF00029755 - ROBERTA RODRIGUES FORTUNATO DE MELO

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0056957-55.2011.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: DANILO FERREIRA DA SILVA MARTINS
ADVG/PROC.
: BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC
: - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 305/2006.
PARCELA COMPLEMENTAR AO SUBSÍDIO. PAGAMENTO PARA RESGUARDAR A GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO (ARTIGO 37, INCISO XV, CF). NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEVIDA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. VERBA INCORPORÁVEL
AOS PROVENTOS DOS INATIVOS. ARTIGO 11 DA MP 305/2006. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na ação ajuizada objetivando, em síntese, a restituição do imposto de renda e da
contribuição previdenciária recolhidos sobre a Parcela Complementar ao Subsídio.
2. Com a edição da Medida Provisória nº 305, de 29.06.2006, convertida, posteriormente, na
Lei nº 11.358, de 19.10.2006 (arts. 1º, 2º, 5º, 6º, 7º e 11) - que, dentre outras providências, fixou
o subsídio, em parcela única, como forma exclusiva de remuneração dos ocupantes dos cargos
da Carreira de Policial Rodoviário Federal -, o Poder Público deu cumprimento à obrigação
constitucional de legislar sobre o tema versado no art. 135 da Constituição Federal.
3. Conquanto as normas legais que dispõem sobre a remuneração dos servidores não sejam
imutáveis, elas devem respeitar o patamar remuneratório já conquistado por cada um deles.
4. Os valores pagos a título de "parcela complementar ao subsídio" decorrem da garantia
constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da Carta de 1988), não
havendo qualquer lesão ao patrimônio do trabalhador em face do pagamento da referida
vantagem.
5. Portanto, a parcela complementar ao subsídio é paga ao servidor que já recebia valor
superior ao subsídio fixado pela Medida Provisória nº305/2006 e tem por objetivo impedir que
a alteração legislativa acarrete violação da garantia de irredutibilidade remuneratória.
6. Diga-se, ainda, que a lei, ao transformar as vantagens recebidas por alguns policiais em uma
parcela complementar, também visou assegurar que não houvesse, para os referidos agentes
públicos, a aplicação de um regime misto de remuneração, resultante da síntese do regime
anterior à MP 305/2006 com o regime posterior à alteração legislativa promovida pela referida
norma.
7. Por fim, escorreita a sentença ao asseverar que a complementação ao subsídio é recebida
em razão de prestação laboral contínua, característica que lhe atribui incontestável natureza
remuneratória.
8. Dessa forma, conclui-se que a parcela complementar ao subsídio não constitui verba de
natureza indenizatória e, portanto, está sujeita à incidência do Imposto de Renda.
9. Aplicando-se, contrario sensu, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (processo nº 587.941/SC), conclui-se que, tratando-se a parcela complementar ao subsídio de vantagem remuneratória passível de
incorporação aos proventos de aposentadoria e pensão (nos termos do art. 11 da referida
Medida Provisória nº. 305/2006), evidentemente que tal valor caracteriza a hipótese de incidência da contribuição previdenciária.
10. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
11. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0055271-91.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: EMERSON ANDRE FARIAS DE SOUZA
ADVG/PROC
: BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME
DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial
visando à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição social
incidentes sobre os juros de mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em virtude de
decisão judicial, bem como reconheceu que o valor descontado a título de imposto de renda
sobre o montante global pago extemporaneamente deve ser calculado levando em consideração as tabelas e alíquotas próprias, vigentes às épocas a que se referiam os rendimentos
(regime de competência).
2. Afasto a prejudicial de prescrição qüinqüenal, tendo em vista que entre o recolhimento do
tributo e a data do ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos.
3. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença não está em consonância com as normas de regência da matéria, bem
como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
5. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
6. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
7. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de sua inconstitucionalidade. Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à
matéria, ao fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência
da 1ª Seção do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para
uniformizar interpretação de lei federal.
8. Em relação à incidência de contribuição para a seguridade, diga-se que os juros moratórios
não se incorporam à remuneração do servidor para fins de aposentadoria e, portanto, não
podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido: RE-AgR
389903/DF, Relator Ministro EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 05/05/2006.
9. Quanto à aplicação do regime de competência, a sentença vergastada guarda consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente
sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a
renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente." (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).
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10. Acolhe-se, ainda, a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado
"as quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais de
duções", considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
11. Diante do exposto, necessário o parcial provimento do recurso para declarar a exigibilidade do imposto de renda sobre os juros moratórios na hipótese dos autos, e, determinar
seja abatido, se for o caso, possíveis valores já ressarcidos pela restituição do IR quando da
prestação da Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física.
12. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
13. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0043973-73.2010.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - SILEIDE SIMOES SILVA
ADVG/PROC.
: - JEFFERSON CARUS GUEDESDF00021006 - JEAN PAULO
RUZZARIN
RECORRIDO
: SILEIDE SIMOES SILVA - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: DF00021006 - JEAN PAULO RUZZARIN - JEFFERSON CARUS
GUEDES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUINTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETARIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recursos inominados interpostos pela União e pelo Autor em face de sentença que a
condenou no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. De início, registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº
2.245-45/2001 e sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito
já foi reconhecido pela Administração Pública.
3. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
5. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Correção monetária nos termos do Manual de cálculos
da Justiça Federal e juros de mora, desde a data da citação válida, conforme a norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há
de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação
dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
o
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7. A inconstitucionalidade declarada foi reconhecida somente em relação à correção
monetária, os juros serão equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança (Recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Recurso do
Autor parcialmente provido.
8. Recurso do Réu improvido. Recurso do Autor parcialmente provido, para determinar
a incidência de correção monetária e dos juros de mora na forma do Manual de cálculos
da Justiça Federal, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente
atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
9. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95.
10. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, no caso a UNIÃO, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da UNIÃO
e dar parcial provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0021690-51.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSSC00032058 LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: MARIA LUCIA MARINDA DE LIMA - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501324
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PROCESSO Nº 0024054-93.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSSC00032058 LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: NAIR RODRIGUES DA COSTA - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0005236-93.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSSC00032058 LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: ARNALDO FLORIANI - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
o
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2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0018610-79.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSSC00032058 LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: INACIA PEREIRA MACHADO - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0017848-63.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSSC00032058 LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: ELOIR THEREZINHA NUNES - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0046023-04.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: ALEIX FERRAZ LEITE
ADVG/PROC
: BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
o
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME
DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial
visando à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição social
incidentes sobre os juros de mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em virtude de
decisão judicial.
2. Ressalte-se, inicialmente, que a sentença recorrida não se manifestou expressamente quanto à aplicação do regime de competência, em relação a todo o montante recebido acumulativamente. Todavia, estando o processo regularmente instruído, e sendo a matéria exclusivamente de direito, e por economia e celeridade processual, passa-se ao julgamento da
lide, aplicando-se, por analogia, o art. 515, § 3º, do CPC.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente." (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).
4. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença não está em consonância com as normas de regência da matéria, bem
como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
8. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de sua inconstitucionalidade. Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à
matéria, ao fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência
da 1ª Seção do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para
uniformizar interpretação de lei federal.
9. Em relação à incidência de contribuição para a seguridade, diga-se que os juros moratórios
não se incorporam à remuneração do servidor para fins de aposentadoria e, portanto, não
podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido: RE-AgR
389903/DF, Relator Ministro EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 05/05/2006.
10. Diante do exposto, necessário o parcial provimento do recurso do réu para declarar a
exigibilidade do imposto de renda sobre os juros moratórios na hipótese dos autos.
11. Pedido julgado procedente em relação à aplicação do regime de competência (ou seja,
deve ser considerada, no cálculo, as tabelas e alíquotas vigentes às épocas a que se referirem
os rendimentos que integraram o montante da condenação judicial em questão); e, a União fica
obrigada a restituir o tributo indevidamente pago, corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, a
partir de cada recolhimento indevido nos termos do que dispõe o art. 39, § 4.º, da Lei n.º
9.250/95, devendo ser deduzidas do montante apurado "as quantias apuradas na Declaração
de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções", considerando-se a vedação ao
enriquecimento indevido.
12. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré; e julgar procedente o pedido referente à aplicação do regime de competência.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501326
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PROCESSO Nº 0013010-77.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE HAMILTON SANTOS
ADVG/PROC.
: DF00008579 - JOSE DE JESUS ALENCAR MAFRA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0017723-95.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: DORVALINA SOUZA SIQUEIRA
ADVG/PROC.
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - FERNANDA GONZALEZ SABACK
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
o
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3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0040054-08.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: HUMBERTO ALCOFORADO LEITE
ADVG/PROC
:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR
DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA
PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE DO BENEFÍCIO. DECORRÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União Federal em face de sentença que reconheceu o direito dos
Autores ao pagamento das gratificações GDPGTAS e GDPGPE, nos mesmos moldes pagos
aos servidores ativos.
2. O recorrente impugnou somente a condenação ao pagamento da GDPGPE.
3. Não obstante a decisão do colegiado da Segunda Turma do STJ, no julgamento do Recurso
Especial nº 1.368.150 - PE (2013/0056064-4), a matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de
repercussão geral, no RE 631.389/CE, que consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06.
Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade,
implica a observância da mesma pontuação - 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE
631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014)".
4. A fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos
resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos
inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo. Vale dizer que a
simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação seu caráter
genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o
processamento dos resultados.
5. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501327
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6. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as gra
tificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência
do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
7. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
8. Quanto à alegação da existência de ação coletiva, registre-se que esta não prejudica nem
suspende as ações individuais ajuizadas se não houver requerimento expresso da parte. Nesse
caso, o autor da ação individual não se beneficiará da futura coisa julgada coletiva. Apenas no
caso de coisa julgada coletiva anteriormente ao ajuizamento da ação individual, poderia ensejar
o reconhecimento de ausência de interesse de agir do autor, eis que já dispõe de título
executivo, não sendo necessária nova ação. Todavia, no caso concreto, a União não comprovou a existência de ação coletiva, sendo, portanto, impertinente a apreciação do tema.
9. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos de
forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças
resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria condenação.
10. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
11. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora não
constituiu advogado nos autos.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0006385-27.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RAIMUNDO LAURI DOS SANTOS
SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
UNIAO FEDERAL
- MAYRA MOTTA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
o
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3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0018700-87.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - FERNANDA GONZALEZ SABACKSC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: IRACI ALVES DE OLIVEIRA - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - FERNANDA GONZALEZ SABACK
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501328
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0012964-88.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ANGELA MARIA SILVA
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - LUIZ EDUARDO CERQUEIRA COSTA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0021609-05.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: VANESSA MASSOTE PAULINELLI
ADVG/PROC
: DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
o
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4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOF
FOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1

2. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
3. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
5. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0017895-37.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
ERNANI DO AMARAL ALVES
SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
UNIAO FEDERAL
- DANIEL LEAO CARVALHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501329
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PROCESSO Nº 0018507-72.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: EVA APARECIDA DELIDONIO
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - DANIEL LEAO CARVALHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
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PROCESSO Nº 0019677-79.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - NATACHA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ISABELLE MENDES DE OLIVEIRA
ADVG/PROC
: DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional.
2. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
3. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
6. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0010985-91.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JORGE LEMES LOPES
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501330
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3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0019546-07.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
LUZIA DA SILVA CORREA
SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
UNIAO FEDERAL
- GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0024589-22.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: OTILIA TEREZINHA DA SILVA OZORIO
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - JEFFERSON CARUS GUEDES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0006439-90.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: AGENOR PEREIRA DA SILVA
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - JEFFERSON CARUS GUEDES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501331
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2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0028253-61.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ESTER GOMES MONTEIRO DE SOUSA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - FERNANDA GONZALEZ SABACK
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0028149-69.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
AMAIR MARIANO DA SILVA
SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
UNIAO FEDERAL
- GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0051908-96.2012.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL
- JEFFERSON CARUS GUEDES
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
GO00021560 - LEILA GONCALVES PEREIRA
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO-CRECHE. CUSTEIO DO BENEFICIARIO. DECRETO Nº 977/93. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI
N. 8.069/90. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou a restituir os
valores recolhidos pela parte autora a título de custeio de auxílio-creche, respeitada a prescrição quinquenal.
2. Alega, em suma, que o direito à educação não compete somente ao Estado, mas também
à família e à sociedade, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente impõe ao Estado o dever de prestar atendimento,
em creches e pré-escolas, às crianças de zero a seis anos de idade. Com o escopo de
regulamentar referido diploma legal, o Decreto nº 977/93 previu, para os dependentes dos
servidores, a assistência pré-escolar, prestada de forma direta, por meio de creche própria, ou
indireta, através de quantia paga em moeda.
4. Ocorre, porém, que "o art. 6º do Decreto nº 977/93, norma secundária ou de execução da lei
(art. 84, IV, da CF/88), é ilegal ao, extrapolando sua função regulamentar, estatuir custeio do
beneficiário, dado que, restringindo ou onerando o gozo do direito previsto na Lei nº 8.069/90
(e na CF/88), invadiu seara de lei (norma primária), contrariando-a ou mitigando seus efeitos."
Assim, "tomando-se em consideração que toda indenização tem como escopo 'ressarcir um
dano ou compensar um prejuízo" (no caso, a omissão estatal), ecoa antinomia que se pretenda
imputar "custeio" para verba que a jurisprudência afirma 'indenizatória', repartindo-se com
quem não deu causa ao dano/prejuízo o ônus de sua recomposição. E, ainda que se pudesse
admitir a instituição do ônus, tal demandaria - se e quando - lei expressa (que não há,
irrelevante a só previsão regulamentar)." Precedente do TRF da 1a Região (AC
2006.33.00.009880-9 / BA, 7a Turma, rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, e-DJF1 de
23/11/2012).
5. Dessa forma, considerando que o Decreto nº 977/93 inovou na ordem jurídica, extrapolando
o disposto na Lei nº 8.069/90, resta indevida a participação do servidor no custeio do auxíliocreche.
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei n.
9.099/95.
7. Incabíveis honorários advocatícios, visto que a parte autora não tem advogado constituído
nos autos.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0033784-31.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA IRANY DE MELO
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
o
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4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurispru
denciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0033832-87.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.

:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
BRAZ PEREIRA DA SILVA
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0019336-53.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - JOSE ANASTACIO PEREIRA
ADVG/PROC.
: - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIASC00032058 - LUIZ
PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: JOSE ANASTACIO PEREIRA - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GDPGPE. SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS REGULAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADO JULGAMENTO ULTRA PETITA. OFENSA AO ARTIGO 460 DO CPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA
CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.
1. Recursos interpostos pelas partes autora e ré em face de sentença proferida na ação
ajuizada objetivando que seja reconhecido o direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos no que tange à parcela institucional da GDPGPE a partir do
processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. A sentença reconheceu o direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos até que tenha sido expedido ato do Poder Executivo regulamentando a avaliação
de desempenho do servidor na ativa. Por sua vez, a sentença proferida registrou, expressamente, a improcedência do pedido em relação à parcela institucional.
3. No caso concreto, a petição inicial deixa claro que o pedido da parte autora está completamente dissociado da busca de paridade em relação à avaliação individual. Ao expor os
fundamentos do seu pedido, a parte autora ressalta, diversas vezes, que a busca da paridade
restringe-se à atribuição dos resultados das avaliações institucionais aos servidores inativos e
pensionistas sob o argumento de que essa parcela será sempre genérica.
4. Configura-se ultra petita a decisão que excede os limites do pedido, concedendo mais do
que foi pleiteado na inicial (artigo 460 do CPC). O julgamento ultra petita não implica em
nulidade total da sentença, pois o Juízo ad quem poderá reduzi-la aos limites do pedido.
Reconhecido, de ofício, o julgamento ultra petita, devendo ser expurgada da sentença a
condenação indevida (recálculo dos proventos da parte autora, a fim de incluir o pagamento da
GDPGPE no patamar de 80% até que seja regulamentada tal gratificação e processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional; e, pagamento de valores pretéritos).
Julgamento ultra petita reconhecido de ofício. Recurso da União prejudicado.
5. Após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em relação à
parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os
servidores ativos.
6. Apesar do pagamento da GDPGPE, assim como das demais gratificações de desempenho
de atividade do Poder Executivo, ser feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
7. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a
GDPGPE assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela institucional,
não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma pontuação em
que é paga aos servidores ativos.
o
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PROCESSO Nº 0019396-26.2013.4.01.3400

8. Reconhecida, de ofício, julgamento ultra petita e, por conseguinte, a nulidade parcial da
sentença. Recurso da União prejudicado. Recurso da parte autora improvido. Pedido improcedente. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
9. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, de ofício, excluir a condenação indevida
(julgamento ultra petita); julgar prejudicado o recurso da União; e, negar provimento ao recurso
da parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0010070-42.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
HUGO DOMINGOS DE OLIVEIRA
DF00008579 - JOSE DE JESUS ALENCAR MAFRA
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501334
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RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
JOSE SETEMBRINO PEREIRA
SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
UNIAO FEDERAL
- MAYRA MOTTA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0025732-80.2012.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
EDSON PURCINO GOMES
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. RETROATIVIDADE A 1º/01/2009 DEVIDA.
ART. 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR EFETUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de que os efeitos da primeira
avaliação de desempenho da parte autora relativa à Gratificação de Desempenho do Plano
Geral do Poder Executivo - GDPGPE retroagissem a 1º/01/2009.
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0030786-27.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: DANIEL VIEIRA DE MENEZES
ADVG/PROC.
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. RETROATIVIDADE A 1º/01/2009 DEVIDA.
ART. 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR EFETUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de que os efeitos da primeira
avaliação de desempenho da parte autora relativa à Gratificação de Desempenho do Plano
Geral do Poder Executivo - GDPGPE retroagissem a 1º/01/2009.
2. A improcedência do pedido baseou-se no fato de que o Ministério da Agricultura, Pecuniária
e Abastecimento já efetuou o pagamento administrativo das verbas pleiteadas. O juízo de
primeiro grau condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé sob o fundamento de que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação/retroação da
pontuação apurada na 1ª avaliação, altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato
incontroverso.
3. Em seu recurso, a parte autora alegou, em suma, que a União efetuou o pagamento
administrativo, mas deixou de aplicar os consectários legais para atualização dos valores,
gerando evidentes prejuízos financeiros ao servidor. Alega, ainda, a não tipificação da conduta
de litigância de má-fé, já que a juntada dos documentos necessários para a instrução probatória da presente ação foi possível por força do comando contido no artigo 11 da Lei n.
10.259/2001.
4. Inicialmente, registre-se que, no caso concreto, a Administração cumpriu a determinação
contida no art. 7º-A, §6º da Lei nº 11.357/2006, na medida em que os efeitos financeiros da
primeira avaliação de desempenho relativa à GDPGPE retroagiram a 1º de janeiro de 2009.
5. Conforme bem asseverou a sentença recorrida, a ficha financeira do(s) autor(es) demonstra
que ele(s) vinha(m) recebendo, sob a rubrica "82701 - GDPGPE - Lei nº 11.718/2008", o valor
de R$ 993,22 equivalente a 80 pontos. No mês de novembro de 2009, manteve-se o pagamento de 993,22, com um acréscimo de R$ 246,85, equivalente a 19,88 pontos. Além disso,
houve o pagamento de R$ 2.558,39 a título de retroação de efeitos financeiros da GDPGPE a
janeiro de 2009. Este fato é incontroverso, já que a parte autora reconhece que houve o
pagamento administrativo.
6. Quanto à alegação do recorrente de que não foi realizada a correção monetária das parcelas, o recurso também não tem como prosperar. Não há que se admitir que o valor pago
administrativamente tivesse que ser corrigido monetariamente, visto que não houve mora
da administração. O adimplemento foi realizado no tempo e modo determinados na lei. Ressalte-se que tais diferenças, para mais ou para menos, somente se tornaram devidas após
concluído o primeiro ciclo de avaliações, conforme expressamente determinado no art. 7º-A,
§6º da Lei nº 11.357/2006. 7. Assim, não há que se falar em decomposição do valor da moeda
a ensejar a incidência de correção monetária. Na realidade, trata-se de aferição fictícia de
desempenho do servidor e do órgão, eis que não se sabe a pontuação da época, pois não
houve avaliação no período. Por determinação legal, foi aproveitada a avaliação para período
pretérito. Como se a produtividade no período anterior tivesse sido a mesma que no período
avaliado. Verdadeira liberalidade do legislador, eis que diante de uma ficção. As diferenças não
eram devidas desde antes, a ensejar a incidência de correção monetária. A lei mandou pagar
a partir da avaliação para o período pretérito. Assim, era devida a partir daí.
8. Destaque-se que não houve mora em relação ao pagamento dos valores resultantes da
retroação dos efeitos financeiros do 1º ciclo de avaliação, já que o lapso temporal entre janeiro
e novembro de 2009 decorreu de disposição legal e foi o tempo necessário para efetivação das
avaliações, processamento dos resultados e implementação em folha.

2. A improcedência do pedido baseou-se no fato de que o Ministério da Agricultura, Pecuniária
e Abastecimento já efetuou o pagamento administrativo das verbas pleiteadas. O juízo de
primeiro grau condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé sob o fundamento de que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação/retroação da
pontuação apurada na 1ª avaliação, altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato
incontroverso.
3. Em seu recurso, a parte autora alegou, em suma, que a União efetuou o pagamento
administrativo, mas deixou de aplicar os consectários legais para atualização dos valores,
gerando evidentes prejuízos financeiros ao servidor. Alega, ainda, a não tipificação da conduta
de litigância de má-fé, já que a juntada dos documentos necessários para a instrução probatória da presente ação foi possível por força do comando contido no artigo 11 da Lei n.
10.259/2001.
4. Inicialmente, registre-se que, no caso concreto, a Administração cumpriu a determinação
contida no art. 7º-A, §6º da Lei nº 11.357/2006, na medida em que os efeitos financeiros da
primeira avaliação de desempenho relativa à GDPGPE retroagiram a 1º de janeiro de 2009.
5. Conforme bem asseverou a sentença recorrida, a ficha financeira do(s) autor(es) demonstra
que ele(s) vinha(m) recebendo, sob a rubrica "82701 - GDPGPE - Lei nº 11.718/2008", o valor
de R$ 153,60 equivalente a 80 pontos. No mês de novembro de 2009, manteve-se o pagamento de 153,60, com um acréscimo de R$ 38,40, equivalente a 20 pontos. Além disso,
houve o pagamento de R$ 384,00 a título de retroação de efeitos financeiros da GDPGPE a
janeiro de 2009. Este fato é incontroverso, já que a parte autora reconhece que houve o
pagamento administrativo.
6. Quanto à alegação do recorrente de que não foi realizada a correção monetária das parcelas, o recurso também não tem como prosperar. Não há que se admitir que o valor pago
administrativamente tivesse que ser corrigido monetariamente, visto que não houve mora
da administração. O adimplemento foi realizado no tempo e modo determinados na lei. Ressalte-se que tais diferenças, para mais ou para menos, somente se tornaram devidas após
concluído o primeiro ciclo de avaliações, conforme expressamente determinado no art. 7º-A,
§6º da Lei nº 11.357/2006. 7. Assim, não há que se falar em decomposição do valor da moeda
a ensejar a incidência de correção monetária. Na realidade, trata-se de aferição fictícia de
desempenho do servidor e do órgão, eis que não se sabe a pontuação da época, pois não
houve avaliação no período. Por determinação legal, foi aproveitada a avaliação para período
pretérito. Como se a produtividade no período anterior tivesse sido a mesma que no período
avaliado. Verdadeira liberalidade do legislador, eis que diante de uma ficção. As diferenças não
eram devidas desde antes, a ensejar a incidência de correção monetária. A lei mandou pagar
a partir da avaliação para o período pretérito. Assim, era devida a partir daí.
8. Destaque-se que não houve mora em relação ao pagamento dos valores resultantes da
retroação dos efeitos financeiros do 1º ciclo de avaliação, já que o lapso temporal entre janeiro
e novembro de 2009 decorreu de disposição legal e foi o tempo necessário para efetivação das
avaliações, processamento dos resultados e implementação em folha.
9. Desse modo, o pedido inicial deduz pretensão já adimplida. Registre-se o pedido do autor na
sua peça exordial:
Em face do exposto, pede e requer o autor:
(...)
b) Julgamento de total procedência dos pedidos para fins de:
b.1) Declarar o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros retroativos da
pontuação aferida no primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e institucional para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE, desde 1º de janeiro de 2009 até a data em que a gratificação
passou a ser paga com base nos resultados avaliados obtidos, ou até a aposentadoria do
servidor, se anterior.
b.2) Condenar a ré ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores
efetivamente devidos a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE-, conforme explicitado no item "b.1" do pedido, tudo acrescido
de correção monetária da data do efetivo pagamento e juros incidentes até a data da expedição
da requisição de pagamento.
10. Conforme se verifica da transcrição do pedido inicial, ressalte-se que a pretensão não se
limitou ao pedido para pagamento dos consectários legais. Essa alegação foi apresentada
apenas no recurso, fato que configura inovação da lide na esfera recursal.
11. Assim, está correta a sentença ao considerar presentes os requisitos ensejadores da
litigância de má fé, já que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação com
a apuração da 1ª avaliação, retroagindo os seus efeitos, de fato, alterou a verdade dos fatos e
deduziu pretensão contra fato incontroverso.
12. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
13. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501335
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9. Desse modo, o pedido inicial deduz pretensão já adimplida. Registre-se o pedido do autor na
sua peça exordial:
Em face do exposto, pede e requer o autor:
(...)
b) Julgamento de total procedência dos pedidos para fins de:
b.1) Declarar o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros retroativos da
pontuação aferida no primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e institucional para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE, desde 1º de janeiro de 2009 até a data em que a gratificação
passou a ser paga com base nos resultados avaliados obtidos, ou até a aposentadoria do
servidor, se anterior.
b.2) Condenar a ré ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores
efetivamente devidos a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE-, conforme explicitado no item "b.1" do pedido, tudo acrescido
de correção monetária da data do efetivo pagamento e juros incidentes até a data da expedição
da requisição de pagamento.
10. Conforme se verifica da transcrição do pedido inicial, ressalte-se que a pretensão não se
limitou ao pedido para pagamento dos consectários legais. Essa alegação foi apresentada
apenas no recurso, fato que configura inovação da lide na esfera recursal.
11. Assim, está correta a sentença ao considerar presentes os requisitos ensejadores da
litigância de má fé, já que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação com
a apuração da 1ª avaliação, retroagindo os seus efeitos, de fato, alterou a verdade dos fatos e
deduziu pretensão contra fato incontroverso.
12. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
13. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0020725-73.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501336
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4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0034419-12.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.

:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
ALZIRA ALVES DA SILVA
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
o
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b.1) Declarar o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros retroativos da
pontuação aferida no primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e ins titucional para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do
Poder Executivo- GDPGPE, desde 1º de janeiro de 2009 até a data em que a gratificação
passou a ser paga com base nos resultados avaliados obtidos, ou até a aposentadoria do
servidor, se anterior.
b.2) Condenar a ré ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores
efetivamente devidos a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE-, conforme explicitado no item "b.1" do pedido, tudo acrescido
de correção monetária da data do efetivo pagamento e juros incidentes até a data da expedição
da requisição de pagamento.
10. Conforme se verifica da transcrição do pedido inicial, ressalte-se que a pretensão não se
limitou ao pedido para pagamento dos consectários legais. Essa alegação foi apresentada
apenas no recurso, fato que configura inovação da lide na esfera recursal.
11. Assim, está correta a sentença ao considerar presentes os requisitos ensejadores da
litigância de má fé, já que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação com
a apuração da 1ª avaliação, retroagindo os seus efeitos, de fato, alterou a verdade dos fatos e
deduziu pretensão contra fato incontroverso.
12. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
13. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0061085-84.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: ENILSON DUARTE COSTA
ADVG/PROC
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
3. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
5. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

PROCESSO Nº 0044439-96.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: IVOHE TRINDADE FONTES
ADVG/PROC.
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. RETROATIVIDADE A 1º/01/2009 DEVIDA.
ART. 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR EFETUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de que os efeitos da primeira
avaliação de desempenho da parte autora relativa à Gratificação de Desempenho do Plano
Geral do Poder Executivo - GDPGPE retroagissem a 1º/01/2009.
2. A improcedência do pedido baseou-se no fato de que o Ministério da Agricultura, Pecuniária
e Abastecimento já efetuou o pagamento administrativo das verbas pleiteadas. O juízo de
primeiro grau condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé sob o fundamento de que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação/retroação da
pontuação apurada na 1ª avaliação, altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato
incontroverso.
3. Em seu recurso, a parte autora alegou, em suma, que a União efetuou o pagamento
administrativo, mas deixou de aplicar os consectários legais para atualização dos valores,
gerando evidentes prejuízos financeiros ao servidor. Alega, ainda, a não tipificação da conduta
de litigância de má-fé, já que a juntada dos documentos necessários para a instrução probatória da presente ação foi possível por força do comando contido no artigo 11 da Lei n.
10.259/2001.
4. Inicialmente, registre-se que, no caso concreto, a Administração cumpriu a determinação
contida no art. 7º-A, §6º da Lei nº 11.357/2006, na medida em que os efeitos financeiros da
primeira avaliação de desempenho relativa à GDPGPE retroagiram a 1º de janeiro de 2009.
5. Conforme bem asseverou a sentença recorrida, a ficha financeira do(s) autor(es) demonstra
que ele(s) vinha(m) recebendo, sob a rubrica "82701 - GDPGPE - Lei nº 11.718/2008", o valor
de R$ 993,22 equivalente a 80 pontos. No mês de novembro de 2009, manteve-se o pagamento de 993,22, com um acréscimo de R$ 248,31, equivalente a 20 pontos. Além disso,
houve o pagamento de R$ 2.325,22 a título de retroação de efeitos financeiros da GDPGPE a
janeiro de 2009. Este fato é incontroverso, já que a parte autora reconhece que houve o
pagamento administrativo.
6. Quanto à alegação do recorrente de que não foi realizada a correção monetária das parcelas, o recurso também não tem como prosperar. Não há que se admitir que o valor pago
administrativamente tivesse que ser corrigido monetariamente, visto que não houve mora
da administração. O adimplemento foi realizado no tempo e modo determinados na lei. Ressalte-se que tais diferenças, para mais ou para menos, somente se tornaram devidas após
concluído o primeiro ciclo de avaliações, conforme expressamente determinado no art. 7º-A,
§6º da Lei nº 11.357/2006. 7. Assim, não há que se falar em decomposição do valor da moeda
a ensejar a incidência de correção monetária. Na realidade, trata-se de aferição fictícia de
desempenho do servidor e do órgão, eis que não se sabe a pontuação da época, pois não
houve avaliação no período. Por determinação legal, foi aproveitada a avaliação para período
pretérito. Como se a produtividade no período anterior tivesse sido a mesma que no período
avaliado. Verdadeira liberalidade do legislador, eis que diante de uma ficção. As diferenças não
eram devidas desde antes, a ensejar a incidência de correção monetária. A lei mandou pagar
a partir da avaliação para o período pretérito. Assim, era devida a partir daí.
8. Destaque-se que não houve mora em relação ao pagamento dos valores resultantes da
retroação dos efeitos financeiros do 1º ciclo de avaliação, já que o lapso temporal entre janeiro
e novembro de 2009 decorreu de disposição legal e foi o tempo necessário para efetivação das
avaliações, processamento dos resultados e implementação em folha.
9. Desse modo, o pedido inicial deduz pretensão já adimplida. Registre-se o pedido do autor na
sua peça exordial:
Em face do exposto, pede e requer o autor:
(...)
b) Julgamento de total procedência dos pedidos para fins de:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501337
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0031286-59.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
RECORRIDO
: ILKA DO REGO BARROS FERNANDEZ
ADVG/PROC
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
9. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
11. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0029988-32.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANDREIA BRAGA
ADVG/PROC
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Eso
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pecial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
9. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
11. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501339

PROCESSO Nº 0029986-62.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ALVACIR RAMOS DA SILVA
ADVG/PROC
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
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7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
9. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
11. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0031642-54.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JOECI NAURI DE CAMPOS
ADVG/PROC
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDIT ou suas diferenças,
conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501340
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3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento com
efeitos retroativos determinado pela mencionada sentença da mencionada ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº 11.171/2005
e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
9. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento
dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período constante
do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores
recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
11. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0031638-17.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JOAO FRANCISCO LOPES JUNIOR
ADVG/PROC
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501341
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8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
9. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
11. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0061638-34.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: TEREZA MARIA SOBRAL LEITE
ADVG/PROC
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR
DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA
PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE DO BENEFÍCIO. DECORRÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito ao pagamento
da GDPGPE à parte autora em valor correspondente a 80% do seu valor máximo, observada
a classe e o padrão do servidor, de 1ª de janeiro de 2009 até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional. Registre-se que a
sentença julgou improcedente o pedido para reconhecer, a partir do processamento de tais
resultados o direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos,
no que tange à parcela institucional da referida Gratificação.
2. Não obstante a decisão do colegiado da Segunda Turma do STJ, no julgamento do Recurso
Especial nº 1.368.150 - PE (2013/0056064-4), a matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de
repercussão geral, no RE 631.389/CE, que consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06.
Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade,
implica a observância da mesma pontuação - 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE
631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014)".
3. Assim, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo.
Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
o
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3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
4. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1

5. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as duas
gratificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a
superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
6. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas
após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados ou já
preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da aludida
Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua fruição
foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à paridade.
No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que garantem o direito
à paridade.
7. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos de
forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças
resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria condenação.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
9. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
10. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
11. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0025695-53.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: HELENISE RATS CORREIA
ADVG/PROC
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que a
sentença recorrida assentou que não há utilidade prática em tal arguição, tendo em conta as
datas de recolhimento do tributo discutido e a data de ajuizamento da presente ação. Realmente, o tributo discutido foi retido a menos de cinco anos do ajuizamento da ação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501342

PROCESSO Nº 0003064-81.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS
MARIA VALDENIA FROTA DE PAIVA
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
3. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
5. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0048157-67.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ENY DE PAULA BRUM ALVES
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0049337-21.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: NORIVAL TEIXEIRA PINTO
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501343
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2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0048207-93.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
ADRIANA TORRES DE ARAUJO
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0037231-27.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FRANCISCA ALDENORA LOBO DE FARIAS
ADVG/PROC.
: DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0006320-32.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: NATALICIO LEODORO SILVEIRA
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501344
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EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0033950-63.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA ANUNCIACAO NETO ALBUQUERQUE
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
o
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5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0016220-39.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
JANETE DE ARAUJO VILA NOVA
DF00008579 - JOSE DE JESUS ALENCAR MAFRA
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501345
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PROCESSO Nº 0017320-29.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: DONATO DA COSTA ZECHINI
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0024660-24.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ROSEVANE ARAUJO DOS SANTOS
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0038315-63.2013.4.01.3400

3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0025316-78.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
SEBASTIANA PINHEIRO DUARTE CARROS
SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501346
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RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
ROSEMARY GONZAGA RIBEIRO
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0028255-31.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
ANTONIO ALVES DE SOUZA
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- FERNANDA GONZALEZ SABACK
o
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0053410-70.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVG/PROC
: BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME
DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial
visando à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição social
incidentes sobre os juros de mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em virtude de
decisão judicial, bem como reconheceu que o valor descontado a título de imposto de renda
sobre o montante global pago extemporaneamente deve ser calculado levando em consideração as tabelas e alíquotas próprias, vigentes às épocas a que se referiam os rendimentos
(regime de competência).
2. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença não está em consonância com as normas de regência da matéria, bem
como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
4. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão doq contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501347
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5. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
6. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de sua inconstitucionalidade. Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à
matéria, ao fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência
da 1ª Seção do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para
uniformizar interpretação de lei federal.
7. Em relação à incidência de contribuição para a seguridade, diga-se que os juros moratórios
não se incorporam à remuneração do servidor para fins de aposentadoria e, portanto, não
podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido: RE-AgR
389903/DF, Relator Ministro EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 05/05/2006.
8. Quanto à aplicação do regime de competência, a sentença vergastada guarda consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente
sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a
renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente." (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).
9. Acolhe-se, ainda, a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado
"as quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções", considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
10. Diante do exposto, necessário o parcial provimento do recurso para declarar a exigibilidade
do imposto de renda sobre os juros moratórios na hipótese dos autos, e, determinar seja
abatido, se for o caso, possíveis valores já ressarcidos pela restituição do IR quando da
prestação da Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física.
11. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
12. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0022981-86.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
MARIUSA CORREA DA COSTA
SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
o
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3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0026929-36.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
ANTONIO CUNHA
SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501348
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0011117-51.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: RODOLPHO ESTADLER
ADVG/PROC.
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0036383-74.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: MARIA DO SOCORRO CUNHA PEREIRA
ADVG/PROC
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional.
o
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2. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
3. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
6. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0044245-62.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE SILVA VILAS BOAS
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que reformou a sentença de Primeiro Grau, julgando procedente o pedido formulado pela parte autora de incorporação do percentual de 13,23% aos seus vencimentos, com o pagamento das diferenças
pretéritas.
2. O embargante alega, em síntese, a omissão do acórdão, no tocante à ofensa aos arts. 2º;
3º, III; 37, X; 61, § 1º, II, a; e 169, § 1º, da CF/88, bem como à Súmula 339/STF. Sustenta,
ainda, que o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a reiterada e pacífica
jurisprudência sobre o tema. Salienta, por fim, que a interposição dos Embargos tem por
objetivo prequestionar a tese sustentada pela ré para a interposição do recurso cabível, se for
o caso.
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do
CPC. No caso vertente, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Verifica-se da análise dos autos que o acórdão embargado entendeu ser devida a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da parte autora, expressamente consignando que: "a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501349

5. Registre-se, ainda, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos." Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
6. Por sua vez, não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da
peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao requisito do
prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei tido por
violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria" (TRF1 6ª Turma, EDAG
2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de
15.12.2008).
7. A irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do
julgado, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração apresentados
pela União.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0005782-51.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: MARCELA DA PAIXAO MELO
ADVG/PROC
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto de
renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela SELIC.
2. Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que a
sentença recorrida assentou que não há utilidade prática em tal arguição, tendo em conta as
datas de recolhimento do tributo discutido e a data de ajuizamento da presente ação. Realmente, o tributo discutido foi retido a menos de cinco anos do ajuizamento da ação.
3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
4. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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PROCESSO Nº 0019534-90.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSSC00032058 LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: LUCIMAR DA SILVA - UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0057021-31.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: DAISY DIAS GUIMARAES
ADVG/PROC
:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501350
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2. Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que a
sentença recorrida assentou que não há utilidade prática em tal arguição, tendo em conta as
datas de recolhimento do tributo discutido e a data de ajuizamento da presente ação. Realmente, o tributo discutido foi retido a menos de cinco anos do ajuizamento da ação.
3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
4. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
6. Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora não
constituiu advogado nos autos.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0008624-04.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: IVAN ALVES DE ABREU
ADVG/PROC
: PR00023493 - LEONARDO DA COSTA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. Afasto a prejudicial de precrição quinquenal, tendo em vista que entre a data de recolhimento
do tributo discutido e a data de ajuizamento da presente ação, não transcorreram cinco
anos.
3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
4. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
o
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0033955-85.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: HELENA ASSUNCAO SAMPAIO
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501351
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7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
o
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19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0032106-78.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: LUCIANE AMARAL DA SILVA
ADVG/PROC
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDAPEC. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS. VALOR DE 50 PONTOS.
INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº
11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da recorrente no pagamento da GDAPEC ou suas diferenças, conforme pontuação e período que discrimina.
2. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
3. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
4. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no
artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado
na forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só
garante aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no
valor de 50 pontos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501352
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5. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
6. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores
inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua
instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.
7. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento no plano
do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada
ação coletiva.
8. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDAPEC em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº
11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade, de acordo com as explanações supra - devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
9. Destarte, é devido o pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da
GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido inicial, compensando-se, por ocasião do
cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. Recurso improvido. Sentença mantida, devendo ser compensados, por ocasião do cumprimento do julgado, os valores recebidos a título de gratificação de desempenho em igual
período (GDPGTAS e GDPGPE). Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
11. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0019646-59.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: IVANILDO LOPES DA SILVA
ADVG/PROC.
: BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.627/93. DECRETO Nº 84.669/80. REQUISITOS FIXADOS POR DECRETO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM
QUE COMPLETADO O INTERSTÍCIO, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na
ação na qual a(s) parte(s) autora(s) pleiteia o afastamento da regulamentação da progressão
funcional de suas carreiras (Policiais Rodoviários Federais), que atualmente é feita com base
na Lei nº 8.627/93 e Decreto nº 84.669/80.
2. De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.627/93, até que seja aprovado o regulamento de
promoções a que se refere o art. 24 da Lei nº 8.460/92, a progressão e a promoção dos
servidores públicos civis continuam a reger-se pelos regulamentos em vigor em 31 de agosto
de 1992, observadas as equivalências previstas nos Anexos VII e VIII da mesma lei, com as
alterações constantes dos Anexos II e III a esta lei, para efeito de retribuição.
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3. Não tendo havido a aprovação do regulamento mencionado na Lei nº 8.460/92, conclui-se
que as disposições do Decreto nº 84.669/80 deveriam, pelo menos em princípio, regular a
promoção e progressão funcional dos policiais rodoviários federais.
4. O artigo 6º do Decreto nº 84.669/80 dispõe que o interstício para a progressão horizontal
será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento), e de 18 (dezoito)
meses, para os avaliados com o Conceito 2 (por antiguidade). O artigo 7º, por sua vez,
estabelece que, para efeito da progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.
5. O § 2º do artigo 10 do Decreto regulamentador estabelece que nos casos de nomeação,
admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou
movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.
6. Por fim, o artigo 19 reza que os atos de efetivação da progressão funcional observado o
cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho
e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.
7. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, importa registrar que o
Decreto nº 84.669/80 não contrariou a lei regulamentada, nem regulamentou matéria sob a
reserva legal, já que a lei não estipulou os requisitos e critérios para a progressão funcional,
delegando expressamente ao Poder Executivo competência para regulamentar a matéria.
Entretanto, o regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da
progressão funcional, mas encontra limites no respeito aos direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores.
8. O Decreto nº 84.669/80, ao impor uma data única para progressão funcional de todos os
servidores, sem análise do tempo de serviço de cada um, bem como datas restritas para o
início dos efeitos financeiros, acaba por violar o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento igual aos desiguais. Em outras palavras, o ato regulamentador confere tratamento
único a indivíduos que se encontram em situações diferentes, quando, na verdade, deveria
fixar a eficácia da progressão funcional com a observância individual de cada servidor.
9. Se aplicada a interpretação defendida pela União, dependendo da data de ingresso do
servidor no órgão, a Administração estaria autorizada a exigir um tempo de serviço maior ou
menor para que se alcance os avanços nas carreiras. Com efeito, aplicando tal entendimento,
pode-se chegar a uma situação na qual um servidor precise trabalhar quase um ano a mais do
que outro que complete os requisitos em data próxima àquela em que o ato de efetivação da
progressão funcional deve ser publicado, simplesmente pelo fato de ter preenchido os critérios
legais para progressão logo após a data em que a Administração concede a progressão
anterior.
10. Considerando que os critérios do Decreto nº 84.669/80 não atendem às situações individualizadas dos servidores que completam os requisitos para progressão em épocas distintas, tem-se que o referido regulamento não foi recepcionado pela atual ordem constitucional,
na parte em que fixa uma única data para a progressão dos servidores (art. 10 e art. 19), por
ser atentatório ao princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal.
11. Diga-se, por fim, que a despeito das considerações feitas pela União na contestação sobre
a inaplicabilidade, ao presente caso, do entendimento jurisprudencial sobre a progressão funcional de policiais federais, há de ser reconhecida a semelhança entre ambas as situações. Ao
contrário do que alegou a parte ré, também no caso das progressões dos policiais rodoviários
federais, há um desrespeito ao princípio da isonomia, razão pelo qual considera-se perfeitamente aplicável o seguinte precedente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência:
"O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão
funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos
financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira
Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos
ininterruptos de efetivo exercício" (TNU, PEDILEF 05019994820094058500, JUIZ FEDERAL
ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011).
12. Diante do exposto, os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira de Policial
Rodoviário Federal devem retroagir ao momento em cada servidor alcance os interstícios de 12
meses ou 18 meses de efetivo exercício, contados a partir do ingresso no Órgão e, assim,
sucessivamente, até que chegue ao final da carreira.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501353

13. Recurso provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido a fim de declarar
como marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais
dos autores a data de ingresso no órgão, observando-se a situação individual de cada um, bem
como para condenar a União a pagar as diferenças decorrentes, devidamente corrigidas nos
termos do Manual de Orientação e Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal.
14. Recurso provido. Sentença reformada.
15. Incabível a condenação em honorários advocatícios (inteligência do artigo 55 da Lei nº
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0049338-06.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
DALTON ALVES DE AZEVEDO
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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b.1) Declarar o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros retroativos da
pontuação aferida no primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e ins titucional para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do
Poder Executivo- GDPGPE, desde 1º de janeiro de 2009 até a data em que a gratificação
passou a ser paga com base nos resultados avaliados obtidos, ou até a aposentadoria do
servidor, se anterior.
b.2) Condenar a ré ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores
efetivamente devidos a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo- GDPGPE-, conforme explicitado no item "b.1" do pedido, tudo acrescido
de correção monetária da data do efetivo pagamento e juros incidentes até a data da expedição
da requisição de pagamento.
10. Conforme se verifica da transcrição do pedido inicial, ressalte-se que a pretensão não se
limitou ao pedido para pagamento dos consectários legais. Essa alegação foi apresentada
apenas no recurso, fato que configura inovação da lide na esfera recursal.
11. Assim, está correta a sentença ao considerar presentes os requisitos ensejadores da
litigância de má fé, já que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação com
a apuração da 1ª avaliação, retroagindo os seus efeitos, de fato, alterou a verdade dos fatos e
deduziu pretensão contra fato incontroverso.
12. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
13. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0048526-61.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JAYME CARLOS GONCALVES RODRIGUES
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

PROCESSO Nº 0028304-09.2012.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: IVO CELSO FONTES JUNIOR
ADVG/PROC.
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO
GERAL DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. RETROATIVIDADE A 1º/01/2009 DEVIDA.
ART. 7º-A, §6º, DA LEI 11.357/2006. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR EFETUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada com o objetivo de que os efeitos da primeira
avaliação de desempenho da parte autora relativa à Gratificação de Desempenho do Plano
Geral do Poder Executivo - GDPGPE retroagissem a 1º/01/2009.
2. A improcedência do pedido baseou-se no fato de que o Ministério da Agricultura, Pecuniária
e Abastecimento já efetuou o pagamento administrativo das verbas pleiteadas. O juízo de
primeiro grau condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé sob o fundamento de que o autor, ao aduzir que não se observou a devida compensação/retroação da
pontuação apurada na 1ª avaliação, altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato
incontroverso.
3. Em seu recurso, a parte autora alegou, em suma, que a União efetuou o pagamento
administrativo, mas deixou de aplicar os consectários legais para atualização dos valores,
gerando evidentes prejuízos financeiros ao servidor. Alega, ainda, a não tipificação da conduta
de litigância de má-fé, já que a juntada dos documentos necessários para a instrução probatória da presente ação foi possível por força do comando contido no artigo 11 da Lei n.
10.259/2001.
4. Inicialmente, registre-se que, no caso concreto, a Administração cumpriu a determinação
contida no art. 7º-A, §6º da Lei nº 11.357/2006, na medida em que os efeitos financeiros da
primeira avaliação de desempenho relativa à GDPGPE retroagiram a 1º de janeiro de 2009.
5. Conforme bem asseverou a sentença recorrida, a ficha financeira do(s) autor(es) demonstra
que ele(s) vinha(m) recebendo, sob a rubrica "82701 - GDPGPE - Lei nº 11.718/2008", o valor
de R$ 993,22 equivalente a 80 pontos. No mês de novembro de 2009, manteve-se o pagamento de 993,22, com um acréscimo de R$ 248,31, equivalente a 20 pontos. Além disso,
houve o pagamento de R$ 2.325,22 a título de retroação de efeitos financeiros da GDPGPE a
janeiro de 2009. Este fato é incontroverso, já que a parte autora reconhece que houve o
pagamento administrativo.
6. Quanto à alegação do recorrente de que não foi realizada a correção monetária das
parcelas, o recurso também não tem como prosperar. Não há que se admitir que o valor pago
administrativamente tivesse que ser corrigido monetariamente, visto que não houve mora
da administração. O adimplemento foi realizado no tempo e modo determinados na lei. Ressalte-se que tais diferenças, para mais ou para menos, somente se tornaram devidas após
concluído o primeiro ciclo de avaliações, conforme expressamente determinado no art. 7º-A,
§6º da Lei nº 11.357/2006. 7. Assim, não há que se falar em decomposição do valor da moeda
a ensejar a incidência de correção monetária. Na realidade, trata-se de aferição fictícia de
desempenho do servidor e do órgão, eis que não se sabe a pontuação da época, pois não
houve avaliação no período. Por determinação legal, foi aproveitada a avaliação para período
pretérito. Como se a produtividade no período anterior tivesse sido a mesma que no período
avaliado. Verdadeira liberalidade do legislador, eis que diante de uma ficção. As diferenças não
eram devidas desde antes, a ensejar a incidência de correção monetária. A lei mandou pagar
a partir da avaliação para o período pretérito. Assim, era devida a partir daí.
8. Destaque-se que não houve mora em relação ao pagamento dos valores resultantes da
retroação dos efeitos financeiros do 1º ciclo de avaliação, já que o lapso temporal entre janeiro
e novembro de 2009 decorreu de disposição legal e foi o tempo necessário para efetivação das
avaliações, processamento dos resultados e implementação em folha.
9. Desse modo, o pedido inicial deduz pretensão já adimplida. Registre-se o pedido do autor na
sua peça exordial:
Em face do exposto, pede e requer o autor:
(...)
b) Julgamento de total procedência dos pedidos para fins de:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501354
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PROCESSO Nº 0039907-45.2013.4.01.3400

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0036443-47.2012.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO DE 80% DOS VENCIMENTOS DA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. ART. 1º DECRETO-LEI Nº. 2.179/84. LEI N. 4.878/65. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o
pedido inicial de pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia Federal
durante o período do curso de formação.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou em relação ao tema nos
seguintes termos: O Princípio da Especialidade conjura a aplicação do artigo 14, da Lei n.º
9.624, de 2 de abril de 1998, regra geral que disciplina, na Administração Pública Federal, a
percepção de auxílio financeiro de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração da classe inicial
do cargo a que estiver concorrendo os candidatos durante o programa de formação, prevalecendo, in casu, a regra encartada no artigo 1º do Decreto-lei n.º 2.179, de 4 de dezembro
de 1984, que fixa o percentual de 80% (oitenta por cento). A Lei n.º 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, que trata sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal, dispõe, em artigo 8.º, verbis:Art. 8º A Academia Nacional de Polícia manterá, permanentemente,cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal. Consectariamente,
o Decreto-lei n.º 2.179/84, ao dispor sobre a percepção de vencimento pelos candidatos
submetidos aos cursos de formação profissional de que trata o artigo 8º da Lei n.º 4.878/65,
que instituiu o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal estabelece, no seu art. 1.º, litteris: Art. 1º Enquanto aluno do curso de formação
profissional a que alude o artigo 8º da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, realizado para
o provimento de cargos integrantes do Grupo-Policia Federal, o candidato perceberá 80%
(oitenta por cento) do vencimento fixado para a primeira referência da classe inicial da categoria funcional a que concorra. (REsp 1195611/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux,
DJe de 01/10/2010)
3. Destarte, fazem jus os participantes do Curso de Formação para ingresso na Carreira de
Policial Federal ao percentual de 80% (oitenta por cento) dos vencimentos iniciais do cargo,
nos termos do Decreto-Lei nº 2.179/84, que prevalece, por ser norma especial, sobre a previsão contida na Lei nº 9.624/98, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, compensando-se os valores já recebidos a igual título, respeitada a prescrição quinquenal.
4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
5. Honorários advocatícios pela parte recorrente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501355
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JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RAIMUNDO PEREIRA LIMA
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
- AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que reformou a sentença de Primeiro Grau, julgando procedente o pedido formulado pela parte autora de incorporação do percentual de 13,23% aos seus vencimentos, com o pagamento das diferenças
pretéritas.
2. O embargante alega, em síntese, a omissão do acórdão, no tocante à ofensa aos arts. 2º;
3º, III; 37, X; 61, § 1º, II, a; e 169, § 1º, da CF/88, bem como à Súmula 339/STF. Sustenta,
ainda, que o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a reiterada e pacífica
jurisprudência sobre o tema. Salienta, por fim, que a interposição dos Embargos tem por
objetivo prequestionar a tese sustentada pela ré para a interposição do recurso cabível, se for
o caso.
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do
CPC. No caso vertente, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Verifica-se da análise dos autos que o acórdão embargado entendeu ser devida a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da parte autora, expressamente consignando que: "a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal."
5. Registre-se, ainda, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos." Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
6. Por sua vez, não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da
peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao requisito do
prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei tido por
violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria" (TRF1 6ª Turma, EDAG
2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de
15.12.2008).
7. A irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do
julgado, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração apresentados
pela União.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
o
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que reformou a sentença de Primeiro Grau, julgando procedente o pedido formulado pela parte autora de incorporação do percentual de 13,23% aos seus vencimentos, com o pagamento das diferenças
pretéritas.
2. O embargante alega, em síntese, a omissão do acórdão, no tocante à ofensa aos arts. 2º;
3º, III; 37, X; 61, § 1º, II, a; e 169, § 1º, da CF/88, bem como à Súmula 339/STF. Sustenta,
ainda, que o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a reiterada e pacífica
jurisprudência sobre o tema. Salienta, por fim, que a interposição dos Embargos tem por
objetivo prequestionar a tese sustentada pela ré para a interposição do recurso cabível, se for
o caso.
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do
CPC. No caso vertente, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Verifica-se da análise dos autos que o acórdão embargado entendeu ser devida a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da parte autora, expressamente consignando que: "a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal."
5. Registre-se, ainda, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos." Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
6. Por sua vez, não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da
peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao requisito do
prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei tido por
violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria" (TRF1 6ª Turma, EDAG
2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de
15.12.2008).
7. A irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do
julgado, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração apresentados
pela União.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0034085-75.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA FERNANDES VIEIRA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.

PROCESSO Nº 0040061-63.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FRANCISCO MARQUES DA SILVA
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que reformou a sentença de Primeiro Grau, julgando procedente o pedido formulado pela parte autora de incorporação do percentual de 13,23% aos seus vencimentos, com o pagamento das diferenças
pretéritas.
2. O embargante alega, em síntese, a omissão do acórdão, no tocante à ofensa aos arts. 2º;
3º, III; 37, X; 61, § 1º, II, a; e 169, § 1º, da CF/88, bem como à Súmula 339/STF. Sustenta,
ainda, que o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a reiterada e pacífica
jurisprudência sobre o tema. Salienta, por fim, que a interposição dos Embargos tem por
objetivo prequestionar a tese sustentada pela ré para a interposição do recurso cabível, se for
o caso.
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do
CPC. No caso vertente, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Verifica-se da análise dos autos que o acórdão embargado entendeu ser devida a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da parte autora, expressamente consignando que: "a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal."
5. Registre-se, ainda, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos." Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
6. Por sua vez, não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da
peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao requisito do
prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei tido por
violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria" (TRF1 6ª Turma, EDAG
2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de
15.12.2008).
7. A irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do
julgado, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração apresentados
pela União.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0040772-68.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE REINALDO FERREIRA SAMPAIO
ADVG/PROC.
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO
: FUNASA
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501356
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2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0047754-98.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ROSILENE ALVES DO NASCIMENTO
ADVG/PROC.
: DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
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6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0033804-22.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ABILIO FERREIRA DA SILVA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO Nº 0044296-73.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ADNA CANDIDO MARTINS BATISTA
ADVG/PROC
: DF00040698 - JOAQUIM FAVRETTO

11. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
12. É incabível a aplicação da Súmula 339 do STF, posto que o caso comporta solução que
prestigia e reconhece aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente.
Por consequência, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes,
pois, em casos como este, a atuação do Judiciário tem por objetivo garantir aos autores o
direito que decorre do caput do artigo 5º e do caput e § 8º do artigo 40, todos da Constituição
Federal.
13. Ressalta-se, por fim, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos". Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
14. Recurso do Réu parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido
incida correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das
datas em que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da
citação (art. 219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009,
no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a
nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4457 e
4425.
15. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré, nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0047120-05.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA LUIZA MOREIRA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.880/CE. RECONHECIDA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao
pagamento da GDPST, no patamar de 80 pontos, a partir agosto/2008 a junho/2011, nas
mesmas condições pagas aos servidores inativos.
2. Afastada a arguição de incompetência desta Seção Judiciária para processamento e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente do
foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante resida
em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. Não há prescrição a ser pronunciada, pois a parte autora já limitou o seu pedido aos cinco
anos da data do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85/STJ.
4. Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação
concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei nº
11.784/2008. Assim, de 1º de março de 2008 até a efetivação das aludidas avaliações e
processamento de seus resultados, a parte autora faz jus ao pagamento da GDPST na mesma
pontuação paga aos servidores em atividade, ou seja, 80 pontos.
5. Destarte, a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
6. Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-082011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
7. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as gratificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência
do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
8. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
9. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos de
forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças
resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria condenação.
10. Também não merece provimento o recurso da União na parte em que aduz a necessidade
de compensação das parcelas pagas administrativamente, porquanto, também essa providência é decorrência lógica dos efeitos da condenação, constituindo mero preciosismo o
registro expresso no julgado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501358
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4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0052252-43.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: BENEVALDO DE SENA FARIAS
ADVG/PROC.
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC
: - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS GOZADAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial visando à declaração de não-incidência de IRPF sobre o terço constitucional de férias,
bem como restituição dos valores descontados sob esse título.
2. A parte recorrente alega, em suma, que o adicional de 1/3 de férias, previsto na Constituição
Federal, possui natureza indenizatória, motivo pelo qual não deve ter compor a base de cálculo
de incidência de imposto de renda.
3. No que tange à prescrição, registre-se, inicialmente, que o entendimento firmado pelo STF
no julgamento do RE nº 566.621/RS (rito do artigo 543-B do CPC - repercussão geral) é
aplicável somente quando o tributo está sujeito a lançamento por homologação (LC n.
118/2005). Todavia, no caso do Imposto de Renda retido na fonte, o lançamento é de oficio, eis
que há retenção do tributo na fonte, sem qualquer participação do contribuinte. Assim, o prazo
prescricional aplicável é quinquenal, contado de data da retenção na fonte.
4. De início, cumpre salientar, por oportuno, que o objeto do presente feito cinge-se a repetição
de indébito do valor do imposto de renda incidente sobre o terço constitucional de férias
gozadas.
5. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as férias
gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 13/10/2008, EREsp
512848/RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ-e de 20/04/2009 e REsp 1115996/RS, 2ª Turma,
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 14/10/2009).
6. Desse modo, é de se concluir que as verbas ora pleiteadas compõem a base de cálculo do
imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN, atraindo, portanto, a incidência do citado
tributo. Precedente desta Turma Recursal: Recurso nº 0020188-82.2010.4.01.3400, Relator
Juiz Rui Costa Gonçalves, julgado em 17/11/2010.
7. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº
9.099/1995.
8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501359
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0008788-66.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: POLLYANA KESSY DE LIMA E SILVA
ADVG/PROC
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES E OUTRO(S)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional.
2. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
3. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
5. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0024026-28.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: RANNIERE GUIMARES FANNI
ADVG/PROC
: DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
7. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0033900-37.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ALBERICO PEREIRA DE SANTANA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501360
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3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0017904-96.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: VALOISIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVG/PROC.
: BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.627/93. DECRETO Nº 84.669/80. REQUISITOS FIXADOS POR DECRETO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM
QUE COMPLETADO O INTERSTÍCIO, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na
ação na qual a(s) parte(s) autora(s) pleiteia o afastamento da regulamentação da progressão
funcional de suas carreiras (Policiais Rodoviários Federais), que atualmente é feita com base
na Lei nº 8.627/93 e Decreto nº 84.669/80.
2. De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.627/93, até que seja aprovado o regulamento de
promoções a que se refere o art. 24 da Lei nº 8.460/92, a progressão e a promoção dos
servidores públicos civis continuam a reger-se pelos regulamentos em vigor em 31 de agosto
de 1992, observadas as equivalências previstas nos Anexos VII e VIII da mesma lei, com as
alterações constantes dos Anexos II e III a esta lei, para efeito de retribuição.
3. Não tendo havido a aprovação do regulamento mencionado na Lei nº 8.460/92, conclui-se
que as disposições do Decreto nº 84.669/80 deveriam, pelo menos em princípio, regular a
promoção e progressão funcional dos policiais rodoviários federais.
4. O artigo 6º do Decreto nº 84.669/80 dispõe que o interstício para a progressão horizontal
será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento), e de 18 (dezoito)
meses, para os avaliados com o Conceito 2 (por antiguidade). O artigo 7º, por sua vez,
estabelece que, para efeito da progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.
5. O § 2º do artigo 10 do Decreto regulamentador estabelece que nos casos de nomeação,
admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou
movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.
6. Por fim, o artigo 19 reza que os atos de efetivação da progressão funcional observado o
cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho
e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.
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7. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, importa registrar que o
Decreto nº 84.669/80 não contrariou a lei regulamentada, nem regulamentou matéria sob a
reserva legal, já que a lei não estipulou os requisitos e critérios para a progressão funcional,
delegando expressamente ao Poder Executivo competência para regulamentar a matéria.
Entretanto, o regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da
progressão funcional, mas encontra limites no respeito aos direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores.
8. O Decreto nº 84.669/80, ao impor uma data única para progressão funcional de todos os
servidores, sem análise do tempo de serviço de cada um, bem como datas restritas para o
início dos efeitos financeiros, acaba por violar o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento igual aos desiguais. Em outras palavras, o ato regulamentador confere tratamento
único a indivíduos que se encontram em situações diferentes, quando, na verdade, deveria
fixar a eficácia da progressão funcional com a observância individual de cada servidor.
9. Se aplicada a interpretação defendida pela União, dependendo da data de ingresso do
servidor no órgão, a Administração estaria autorizada a exigir um tempo de serviço maior ou
menor para que se alcance os avanços nas carreiras. Com efeito, aplicando tal entendimento,
pode-se chegar a uma situação na qual um servidor precise trabalhar quase um ano a mais do
que outro que complete os requisitos em data próxima àquela em que o ato de efetivação da
progressão funcional deve ser publicado, simplesmente pelo fato de ter preenchido os critérios
legais para progressão logo após a data em que a Administração concede a progressão
anterior.
10. Considerando que os critérios do Decreto nº 84.669/80 não atendem às situações individualizadas dos servidores que completam os requisitos para progressão em épocas distintas, tem-se que o referido regulamento não foi recepcionado pela atual ordem constitucional,
na parte em que fixa uma única data para a progressão dos servidores (art. 10 e art. 19), por
ser atentatório ao princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal.
11. Diga-se, por fim, que a despeito das considerações feitas pela União na contestação sobre
a inaplicabilidade, ao presente caso, do entendimento jurisprudencial sobre a progressão funcional de policiais federais, há de ser reconhecida a semelhança entre ambas as situações. Ao
contrário do que alegou a parte ré, também no caso das progressões dos policiais rodoviários
federais, há um desrespeito ao princípio da isonomia, razão pelo qual considera-se perfeitamente aplicável o seguinte precedente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência:
"O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão
funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos
financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira
Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos
ininterruptos de efetivo exercício" (TNU, PEDILEF 05019994820094058500, JUIZ FEDERAL
ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011).
12. Diante do exposto, os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira de Policial
Rodoviário Federal devem retroagir ao momento em cada servidor alcance os interstícios de 12
meses ou 18 meses de efetivo exercício, contados a partir do ingresso no Órgão e, assim,
sucessivamente, até que chegue ao final da carreira.
13. Recurso provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido a fim de declarar
como marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais
dos autores a data de ingresso no órgão, observando-se a situação individual de cada um, bem
como para condenar a União a pagar as diferenças decorrentes, devidamente corrigidas nos
termos do Manual de Orientação e Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal.
14. Recurso provido. Sentença reformada.
15. Incabível a condenação em honorários advocatícios (inteligência do artigo 55 da Lei nº
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da(s) parte(s) autora(s).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501361

PROCESSO Nº 0028155-76.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRIDO
ADVG/PROC.
RECORRENTE
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
AGIVALDO ANDRADE MESQUITA
DF00008364 - MAGDA FERREIRA DE SOUZA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que a
sentença recorrida assentou que não há utilidade prática em tal arguição, tendo em conta as
datas de recolhimento do tributo discutido e a data de ajuizamento da presente ação. Realmente, o tributo discutido foi retido a menos de cinco anos do ajuizamento da ação.
3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
4. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
6. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0062613-22.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
IGOR SOUZA CARDOSO
DF00014222 - BERNARDO PEREIRA PERDIGAO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes,
com a devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos, em razão de serviços prestados a organismo internacional.
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2. No que tange à prescrição, registre-se, inicialmente, que o entendimento firmado pelo STF
no julgamento do RE nº 566.621/RS (rito do artigo 543-B do CPC - repercussão geral) é
aplicável somente quando o tributo está sujeito a lançamento por homologação (LC n.
118/2005). Todavia, no caso do Imposto de Renda retido na fonte, o lançamento é de oficio, eis
que há retenção do tributo na fonte, sem qualquer participação do contribuinte. Assim, o prazo
prescricional aplicável é quinquenal, contado de data da retenção na fonte.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Recurso provido, para declarar a inexistência de relação jurídico/tributária que obrigue a
parte autora ao pagamento de imposto de renda sobre os valores recebidos por serviços
prestados a organismos internacionais, no limite do imposto pago, e, conseqüentemente, condenar a ré à devolução da quantia indevidamente recolhida, corrigidos monetariamente desde
a data dos pagamentos indevidos exclusivamente pela taxa SELIC, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
7. Ressalto que deverá ser abatido, se for o caso, possíveis valores já ressarcidos pela
restituição do IR quando da prestação da Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa
Física.. Sentença reformada.
8. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora, nos
termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0053999-28.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: IRISMAR LUCIA DOS SANTOS
ADVG/PROC.
: DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.

2. No que tange à prescrição, registre-se, inicialmente, que o entendimento firmado pelo STF
no julgamento do RE nº 566.621/RS (rito do artigo 543-B do CPC - repercussão geral) é
aplicável somente quando o tributo está sujeito a lançamento por homologação (LC n.
118/2005). Todavia, no caso do Imposto de Renda retido na fonte, o lançamento é de oficio, eis
que há retenção do tributo na fonte, sem qualquer participação do contribuinte. Assim, o prazo
prescricional aplicável é quinquenal, contado de data da retenção na fonte.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Recurso provido, para declarar a inexistência de relação jurídico/tributária que obrigue a
parte autora ao pagamento de imposto de renda sobre os valores recebidos por serviços
prestados a organismos internacionais, no limite do imposto pago, e, conseqüentemente, condenar a ré à devolução da quantia indevidamente recolhida, corrigidos monetariamente desde
a data dos pagamentos indevidos exclusivamente pela taxa SELIC, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
7. Ressalto que deverá ser abatido, se for o caso, possíveis valores já ressarcidos pela
restituição do IR quando da prestação da Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa
Física.. Sentença reformada.
8. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora, nos
termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0057413-34.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
NATALIA D AVILA DE CASTRO BORGES
DF00034786 - ALEXANDRE MELO SOARES E OUTRO(S)
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes,
com a devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos, em razão de serviços prestados a organismo internacional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501362
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0037704-13.2013.4.01.3400

3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0034488-44.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: HERMILENE SANTOS SILVA
ADVG/PROC
: DF00016687 - LEONARDO SIADE MANZAN E OUTRO(S)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501363

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
MARIA LEONIA FALCAO VIEIRA
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0046074-78.2013.4.01.3400
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JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
CARLOS ATHAYDE VALADARES VIEGAS
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUINTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. De início, registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº
2.245-45/2001 e sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito
já foi reconhecido pela Administração Pública.
3. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
5. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
6. Recurso improvido. Sentença mantida.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da União.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0045190-49.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: TIAGO RAFAEL DA CONCEICAO
ADVG/PROC
: DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO DE 80% DOS VENCIMENTOS DA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. ART. 1º DECRETO-LEI Nº. 2.179/84. LEI N. 4.878/65. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o
pedido inicial de pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia Federal
durante o período do curso de formação.
2. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, assevere-se que lei geral não revoga
norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32
deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas
relações de direito público (Precedente do STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe
12/03/2012). Arguição de prescrição anual e bienal rejeitada.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou em relação ao tema nos
seguintes termos: O Princípio da Especialidade conjura a aplicação do artigo 14, da Lei n.º
9.624, de 2 de abril de 1998, regra geral que disciplina, na Administração Pública Federal, a
percepção de auxílio financeiro de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração da classe inicial
do cargo a que estiver concorrendo os candidatos durante o programa de formação, preEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501364
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valecendo, in casu, a regra encartada no artigo 1º do Decreto-lei n.º 2.179, de 4 de dezembro
de 1984, que fixa o percentual de 80% (oitenta por cento). A Lei n.º 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, que trata sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal, dispõe, em artigo 8.º, verbis:Art. 8º A Academia Nacional de Polícia manterá, permanentemente,cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal. Consectariamente,
o Decreto-lei n.º 2.179/84, ao dispor sobre a percepção de vencimento pelos candidatos
submetidos aos cursos de formação profissional de que trata o artigo 8º da Lei n.º 4.878/65,
que instituiu o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal estabelece, no seu art. 1.º, litteris: Art. 1º Enquanto aluno do curso de formação
profissional a que alude o artigo 8º da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, realizado para
o provimento de cargos integrantes do Grupo-Policia Federal, o candidato perceberá 80%
(oitenta por cento) do vencimento fixado para a primeira referência da classe inicial da categoria funcional a que concorra. (REsp 1195611/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux,
DJe de 01/10/2010)
4. Destarte, fazem jus os participantes do Curso de Formação para ingresso na Carreira de
Policial Federal ao percentual de 80% (oitenta por cento) dos vencimentos iniciais do cargo,
nos termos do Decreto-Lei nº 2.179/84, que prevalece, por ser norma especial, sobre a previsão contida na Lei nº 9.624/98, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, compensando-se os valores já recebidos a igual título, respeitada a prescrição quinquenal.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
6. Honorários advocatícios pela parte recorrente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0059306-60.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA DIVA BEZERRA SEVERIANO
ADVG/PROC.
: DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
o
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6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058566-05.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: GUIOMAR DA SILVA LIMA ROZA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que reformou a sentença de Primeiro Grau, julgando procedente o pedido formulado pela parte autora de incorporação do percentual de 13,23% aos seus vencimentos, com o pagamento das diferenças
pretéritas.
2. O embargante alega, em síntese, a omissão do acórdão, no tocante à ofensa aos arts. 2º;
3º, III; 37, X; 61, § 1º, II, a; e 169, § 1º, da CF/88, bem como à Súmula 339/STF. Sustenta,
ainda, que o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a reiterada e pacífica
jurisprudência sobre o tema. Salienta, por fim, que a interposição dos Embargos tem por
objetivo prequestionar a tese sustentada pela ré para a interposição do recurso cabível, se for
o caso.
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do
CPC. No caso vertente, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Verifica-se da análise dos autos que o acórdão embargado entendeu ser devida a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da parte autora, expressamente consignando que: "a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal."
5. Registre-se, ainda, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos." Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
6. Por sua vez, não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da
peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao requisito do
prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei tido por
violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria" (TRF1 6ª Turma, EDAG
2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de
15.12.2008).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501365

7. A irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do
julgado, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração apresentados
pela União.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058501-10.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ANIZIO PEREIRA DA SILVA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL DA LEI 10.698/2003.
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela União contra o acórdão que reformou a sentença de Primeiro Grau, julgando procedente o pedido formulado pela parte autora de incorporação do percentual de 13,23% aos seus vencimentos, com o pagamento das diferenças
pretéritas.
2. O embargante alega, em síntese, a omissão do acórdão, no tocante à ofensa aos arts. 2º;
3º, III; 37, X; 61, § 1º, II, a; e 169, § 1º, da CF/88, bem como à Súmula 339/STF. Sustenta,
ainda, que o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a reiterada e pacífica
jurisprudência sobre o tema. Salienta, por fim, que a interposição dos Embargos tem por
objetivo prequestionar a tese sustentada pela ré para a interposição do recurso cabível, se for
o caso.
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do
CPC. No caso vertente, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Verifica-se da análise dos autos que o acórdão embargado entendeu ser devida a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da parte autora, expressamente consignando que: "a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos federais
não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis que,
neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de servidores,
mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal."
5. Registre-se, ainda, que "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos." Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL,
DJ de 14/08/2000.
6. Por sua vez, não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da
peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao requisito do
prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei tido por
violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria" (TRF1 6ª Turma, EDAG
2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, e-DJF1 de
15.12.2008).
7. A irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do
julgado, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.
8. Embargos de declaração rejeitados.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração apresentados
pela União.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0048316-10.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA JOSE MARANHAO NABATE MIRANDA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058499-40.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: AGENOR SILVA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
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2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0068760-64.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FLORISVALDA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0057599-57.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: TEREZINHA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADVG/PROC.
: DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0059765-62.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRIDO
: DAVID MEDEIROS ROSA DE MELO
ADVG/PROC.
: DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional.
2. Afasto a prejudicial de prescrição qüinqüenal, tendo em vista que entre o recolhimento do
tributo e a data do ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0066895-06.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
NADIA OLIVEIRA BARBOSA
DF00008579 - JOSE DE JESUS ALENCAR MAFRA
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
4. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fun
damentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
5. Embargos de declaração rejeitados.
6. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0033806-89.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
JULIA EVANGELINA SIQUEIRA
DF00019283 - ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDPGPE. PAGAMENTO DEVIDO NO PATAMAR
DE 80% DO SEU VALOR MÁXIMO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA
PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE DO BENEFÍCIO. DECORRÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que reconheceu o direito ao pagamento
da GDPGPE à parte autora em valor correspondente a 80% do seu valor máximo, observada
a classe e o padrão do servidor, de 1ª de janeiro de 2009 até que a primeira avaliação seja
efetivamente realizada.
2. Não obstante a decisão do colegiado da Segunda Turma do STJ, no julgamento do Recurso
Especial nº 1.368.150 - PE (2013/0056064-4), a matéria já foi apreciada pelo STF, em sede de
repercussão geral, no RE 631.389/CE, que consignou: "GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE - LEI Nº 11.357/06.
Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade,
implica a observância da mesma pontuação - 80 - no tocante a inativos e pensionistas. (RE
631389, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014)".
3. Assim, a fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos inativos e pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo.
Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da gratificação
seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização das avaliações e o processamento dos resultados.
4. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
5. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as gratificações, consubstanciado no RE n. 476279/DF e no RE 476390/DF, pressupõe a ocorrência
do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente
previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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6. Com o advento da EC nº 41/03, instituiu-se, em face da regra de transição contida em seu
artigo 7º, três categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os que
estavam em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003) e que, em
virtude disso, possuem direito à paridade quanto à remuneração dos servidores em atividade,
ou 2) aqueles que também possuem direito à paridade, entretanto, com fundamento na interpretação acima explicitada do art. 3º e art. 7º da EC 41/2003, inclusive as pensões instituídas após a publicação da EC nº 41/03, cujos instituidores já se encontravam aposentados
ou já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria em data anterior a vigência da
aludida Emenda, e, ainda, 3) as pensões e proventos cujos requisitos legais necessários à sua
fruição foram preenchidos após a publicação da referida Emenda, não tendo, assim, direito à
paridade. No caso em tela, a parte autora está enquadrada em uma das situações que
garantem o direito à paridade.
7. Para efeito de observância na fase de cumprimento do julgado, consigne-se que as gratificações devidas aos aposentados e pensionistas que tiverem seus benefícios instituídos de
forma proporcional devem ser pagas na mesma proporção, assim como eventuais diferenças
resultantes da procedência do pedido. Tal conclusão decorre logicamente da própria condenação.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI nº 4357 e 4425.14.
9. Recurso do Réu parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido incida
correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das datas
em que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação
(art. 219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009, no
entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4457 e
4425.
10. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré, nos termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0065066-87.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CICERO MEDICI
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
o
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8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058939-36.2013.4.01.3400

5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0046872-39.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: AIRTON JOSE CECCHIN
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501369

RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
MARIA APARECIDA SALES DA SILVA
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0048129-02.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: EMILIA ROSA RAMOS DE SOUSA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Ressalta que a 1ª Turma Recursal tem proferido
decisões antagônicas sobre a mesma matéria, impondo-se a uniformidade e estabilidade das
mesmas. Sustenta, ainda, a contradição do julgado, pois enquanto o voto dá provimento ao
recurso o acórdão nega.
3. De início, é importante notar que não há qualquer contradição do julgado, tendo em vista ter
restado consignado tanto no voto vencedor quanto no acórdão a negativa de provimento ao
recurso.
4. Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente
para o julgamento, não sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento da solução da lide.
5. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
6. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0073888-65.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: RUBENS JACOB
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501370
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EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. AUSENCIA DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração apresentados pela parte autora contra o acórdão da 1ª Turma
Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação aos
vencimentos do reajuste de 13,23%.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante ao disposto no artigo 37, X, da
CF/88, e que as Leis 10.697/03 e 10.698/03 acabaram por conceder revisão geral aos servidores, porém com distinção de índices. Apresenta, ainda, precedente da 1ª Turma Recursal
reconhecendo o direito ao reajuste pleiteado.
3. O acórdão embargado amparou-se em fundamentação suficiente para o julgamento, não
sendo necessária a utilização das alegações ora trazidas pela Embargante para o esgotamento
da solução da lide.
4. Demais disso, o fato de as razões dos Embargos reportarem-se a precedentes jurisprudenciais com entendimentos diversos dos fundamentos do julgado, não implica que haja omissão, obscuridade ou contraditoriedade no acórdão, mas sim mera irresignação com a solução
dada à lide.
5. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de manifestação expressa quanto aos fundamentos da peça recursal para efeito de prequestionamento, eis que "para se atender ao
requisito do prequestionamento, irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de
lei tido por violado, por isso que suficiente a discussão e apreciação da matéria". (TRF1 6ª
Turma, EDAG 2006.01.00.006614-3/PI, Rel.Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, eDJF1 de 15.12.2008)".
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração
apresentados pela parte autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - DF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0054810-85.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: ADEMILSON JOSEMAR ZAMBONI
ADVG/PROC
: DF00029139 - CARLOS TADEU DE CARVALHO MOREIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
5. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
o
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3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0001230-09.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: JOAO ROSA DA SILVA
ADVG/PROC
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0061103-71.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
MARCELO LUCAS NOGUEIRA
DF00014222 - BERNARDO PEREIRA PERDIGAO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional.
2. Afasto a prejudicial de prescrição qüinqüenal, tendo em vista que entre o recolhimento do
tributo e a data do ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos.
3. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
5. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0001252-67.2014.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS
JOSE ANTONIO DA SILVA
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501371
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EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0000754-68.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: CARLOS RUBEN MORAES
ADVG/PROC
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0000616-04.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: CLEUZO CORDEIRO MACHADO
ADVG/PROC
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501372
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2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0000732-10.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: CARLOS CECIL BATISTA
ADVG/PROC
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
o
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0000844-76.2014.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS
LUIZ ALBERTO DE ARAUJO NUNES
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0000800-57.2014.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS
LUIS ANTONIO DE CARVALHO
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501373
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EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0000224-64.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: GESIEL FERREIRA PEREIRA
ADVG/PROC
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
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4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0000725-18.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: CLOVES JOSE DE SOUSA DIAS
ADVG/PROC
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501374
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PROCESSO Nº 0002896-45.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: EDMILSON FERREIRA
ADVG/PROC
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0001262-14.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: JOSE CARLOS CASTRO DO LAGO
ADVG/PROC
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0001944-66.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: RAIMUNDO NONATO VIANA SANTOS
ADVG/PROC
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501375
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0001946-36.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: RAIMUNDO PEREIRA LIMA
ADVG/PROC
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0001950-73.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: SEBASTIAO CRUZ DOS SANTOS
ADVG/PROC
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
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1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0001601-70.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
ADVG/PROC
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501376
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5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0001603-40.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: MARIA JOSE DA PAZ MEDEIROS
ADVG/PROC
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Verifica-se que as insurgências aduzidas destinam-se apenas a obter o pronunciamento
expresso desta Turma sobre os dispositivos legais e constitucionais afetos às suas razões
recursais, para o fim de prequestionamento.
2. Em sede recursal, os embargos de declaração têm por objetivo a integração de acórdão que
contenha omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535 do CPC e artigo 48 da Lei nº
9.099/95), sendo rejeitados os recursos opostos para se obter o reexame da matéria ou com o
único objetivo de que o colegiado manifeste-se expressamente acerca de dispositivos legais ou
constitucionais invocados a título de prequestionamento.
3. Para o fim de prequestionamento, não há necessidade de serem refutados, um a um, os
argumentos deduzidos na discussão da causa. "O juiz não está obrigado a mencionar e a
analisar, isoladamente, todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes no
debate suscitado nos autos, nem, tampouco, a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos na discussão da causa, mas, apenas, a resolvê-la de acordo com seu convencimento."
(TRF 1ª Região - EDAC 200434000405621, Rel. Des. Catão Alves, E-DJF1 28/10/2011, pg.
798).
4. Remanescendo o interesse recursal, pode a parte interpor o competente recurso, posto que
a oposição de embargos de declaração satisfaz a exigência estabelecida pelo enunciado nº
356 da Súmula do STF ainda que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade não venha(m)
a ser suprida(s) pelo Tribunal a quo. Nesse sentido: (AI 553928 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJ-e-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-022010 EMENT VOL-02391-08 PP-01841).
5. Assim, ausente no acórdão vergastado qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso,
rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0051987-41.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: ROBERTA FERNANDES E SOUZA
ADVG/PROC
: CE00023954 - MARCIO BERNARDINO CAVALCANTE
o
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058440-52.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: TEOCLE DALL OCA MIAN
ADVG/PROC
: DF00037226 - NILMAR DA SILVA ANDRADE
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. Afasto a prejudicial de precrição quinquenal, tendo em vista que entre a data de recolhimento
do tributo discutido e a data de ajuizamento da presente ação, não transcorreram cinco
anos.
3. No mérito, a sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente." (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501377

4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
5. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0002085-85.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: NOEMIA DE SOUZA LIMA
ADVG/PROC
: DF00039564 - LUCIA DE MIRANDA BARBIERI ESTEVAM
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
7. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
8. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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11. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
12. Note-se que a inconstitucionalidade declarada foi reconhecida somente em relação à
correção monetária, os juros serão equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança (Recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC: REsp 1270439/PR, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
Recurso parcialmente provido no ponto.
13. O pedido de compensação não guarda pertinência temática com a matéria debatida nos
presentes autos. Nada impede, todavia, quando da ocasião do cumprimento do julgado, a
compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa, relativos às verbas pleiteadas neste feito.
14. Recurso parcialmente provido, para determinar que sobre o montante devido incida
correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal a contar das datas
em que devidas cada uma das parcelas e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação
(art. 219 do CPC), conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 30/06/2009, no
entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4457 e
4425. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
15. Incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do art. 55 da Lei n.
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0061872-79.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: RAQUEL LEITE SILVA
ADVG/PROC
: DF00014222 - BERNARDO PEREIRA PERDIGAO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
5. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

PROCESSO Nº 0076430-56.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: HELIO RICARDO GOLINELLI COELHO
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal ou trienal, regulada pelo Código
Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo
prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do
STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal ou trienal
rejeitadas.
5. Quanto ao mérito, registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à
incorporação de parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº
2.245-45/2001 e sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito
já foi reconhecido pela Administração Pública.
6. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
8. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
9. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
10. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178). Registre-se ainda que
a correção monetária tem como termo inicial a data em que o pagamento deveria ter sido
efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 127550 / RS, 2ª
Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe de 19/04/2012).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501378
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES APOSENTADOS DO DNER. REENQUADRAMENTO NO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. DIREITO AO PAGAMENTO DA GDIT. GRATIFICAÇÃO PAGA AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
21 DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 50 PONTOS. INTERESSE PROCESSUAL NO PAGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 16-G DA LEI Nº 11.171/2005. VALOR DE 80 PONTOS.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que improcedente o pedido inicial
em ação que postula a condenação da União no pagamento da GDIT ou suas diferenças desde
o seu reenquadramento no plano especial de cargos do DNIT até a publicação do resultado da
avaliação individual em 29.10.2010 (conforme portaria referente ao primeiro ciclo de avaliação
publicada no Boletim nº 043/2010).
2. Em seu recurso, sustenta que seu direito surgiu por força de decisão judicial transitada em
julgado, proferida na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. Argumenta que na ficha financeira da recorrente não houve lançamento da rubrica GDIT, porque o trânsito em julgado da
referida Ação Coletiva operou-se apenas em 2009 e o novo plano especial do DNIT fora
implantado no Ministério dos Transportes na competência de julho/2011.
3. Afasto qualquer alegação no sentido da ausência de interesse processual em razão da coisa
julgada formada na Ação Coletiva nº 2006.34.00.006627-7/DF. As duas ações possuem objetos
completamente distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial foi formulado a fim de garantir aos
aposentados e pensionistas do extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à
União, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT, com a consequente
percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido plano, bem como o pagamento,
a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que
deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e o que efetivamente receberam desde
a edição da Lei nº 11.171/2005. Em julgamento realizado no dia 17/03/2008, na ação coletiva
mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido
concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que
seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada
autarquia".
4. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade no DNIT desde
o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando processado o
primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação.
5. Nos termos da Lei nº 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o
parágrafo único do art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, todos os servidores que fizerem jus a GDIT perceberão a gratificação em valor
correspondente a 57 pontos até a edição da Lei nº 11.907, de 2009 (artigo 16-G), que alterou
o valor da gratificação para 80 (oitenta) pontos.
Percebe-se, assim, que embora a GDIT seja uma das vantagens financeiras previstas no artigo
3º da Lei nº 11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na
forma do artigo 21 da Lei nº 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante
aos associados da ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de
50 pontos.
6. Diante do exposto, remanesce íntegro o interesse processual dos autores de buscar, com
base na paridade remuneratória, a diferença entre a pontuação a que teriam direito (80 pontos)
e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos). Ressalte-se que esse pedido não foi feito na
ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e negado, a coisa julgada coletiva não inibe as
ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus.
7. No mérito, registre-se que, a jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia,
consolidou o entendimento no sentido de que a GDIT deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDIT possui
caráter genérico, não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos
servidores ativos e a maneira como é paga aos inativos e pensionistas.

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0063224-72.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: VERA LUCIA XAVIER DE SALES CALCADO
ADVG/PROC
: DF00014222 - BERNARDO PEREIRA PERDIGAO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
7. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0074440-30.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: IRENE LOPES MARCAL PRESTES
ADVG/PROC.
: DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501379
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8. Ressalte-se que no período vindicado na inicial o autor percebeu as gratificações
GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras colacionadas aos autos, visto que em
tal período não havia ainda o reconhecimento do direito ao reenquadramento com
efeitos retroativos determinado pela mencionada sentença da mencionada ação coletiva.
9. Assim, uma vez determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao
percebimento da GDIT em 80 pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei nº 11.171/2005
e 30 pontos em conseqüência do direito a paridade de acordo com as explanações supra devendo ser compensados os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS.
10. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial para condenar a União no pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDIT, 80 pontos, no período
constante do pedido inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e
GDPGTAS.
11. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de
mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta no art. 219 do
CPC c/c artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos o percentual
de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
12. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
13. Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da
Lei nº 9.099/95.
14. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0001278-65.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: JOSE DE RIBAMAR ANDRADE SERRA
ADVG/PROC
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA SOBRE
PAGAMENTOS DE VALORES EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE
DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. No que tange à prescrição, registre-se, inicialmente, que o entendimento firmado
pelo STF no julgamento do RE nº 566.621/RS (rito do artigo 543-B do CPC - repercussão geral) é aplicável somente quando o tributo está sujeito a lançamento por
homologação (LC n. 118/2005). Todavia, no caso do Imposto de Renda retido na fonte,
o lançamento é de oficio, eis que há retenção do tributo na fonte, sem qualquer participação do contribuinte. Assim, o prazo prescricional aplicável é quinquenal, contado
de data da retenção na fonte.
3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501380
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deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a prescrição das
parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Sentença parcialmente reformada.
5. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Incabível a condenação em honorários.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0008869-78.2014.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
DF00037851 - GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes,
com a devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos, em razão de serviços prestados a organismo internacional.
2. No que tange à prescrição, registre-se, inicialmente, que o entendimento firmado pelo STF
no julgamento do RE nº 566.621/RS (rito do artigo 543-B do CPC - repercussão geral) é
aplicável somente quando o tributo está sujeito a lançamento por homologação (LC n.
118/2005). Todavia, no caso do Imposto de Renda retido na fonte, o lançamento é de oficio, eis
que há retenção do tributo na fonte, sem qualquer participação do contribuinte. Assim, o prazo
prescricional aplicável é quinquenal, contado de data da retenção na fonte.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Recurso provido, para declarar a inexistência de relação jurídico/tributária que obrigue a
parte autora ao pagamento de imposto de renda sobre os valores recebidos por serviços
prestados a organismos internacionais, no limite do imposto pago, e, conseqüentemente, condenar a ré à devolução da quantia indevidamente recolhida, corrigidos monetariamente desde
a data dos pagamentos indevidos exclusivamente pela taxa SELIC, respeitada a prescrição
qüinqüenal.
o
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7. Ressalto que deverá ser abatido, se for o caso, possíveis valores já ressarcidos pela
restituição do IR quando da prestação da Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa
Física.. Sentença reformada.
8. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora, nos
termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0046906-14.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: FERMAR LOBAO ALVES DIAS FILHO
ADVG/PROC
: DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO DE 80% DOS VENCIMENTOS DA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. ART. 1º DECRETO-LEI Nº. 2.179/84. LEI N. 4.878/65. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o
pedido inicial de pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia Federal
durante o período do curso de formação.
2. Afastada a alegação de incompetência absoluta do JEF. De fato, nos termos do art. 3º, § 1º,
III, da Lei nº 10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as
causas que visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de
natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo, no caso, a parte autora não requer a
anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas apenas pleiteia a declaração de seu
direito ao pagamento de 80% da remuneração do cargo efetivo da Polícia Federal durante o
período do curso de formação.
3. Afastada a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento
e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante
resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, assevere-se que lei geral não revoga
norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32
deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas
relações de direito público (Precedente do STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe
12/03/2012). Arguição de prescrição anual e bienal rejeitada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou em relação ao tema nos
seguintes termos: O Princípio da Especialidade conjura a aplicação do artigo 14, da Lei n.º
9.624, de 2 de abril de 1998, regra geral que disciplina, na Administração Pública Federal, a
percepção de auxílio financeiro de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração da classe inicial
do cargo a que estiver concorrendo os candidatos durante o programa de formação, prevalecendo, in casu, a regra encartada no artigo 1º do Decreto-lei n.º 2.179, de 4 de dezembro
de 1984, que fixa o percentual de 80% (oitenta por cento). A Lei n.º 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, que trata sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal, dispõe, em artigo 8.º, verbis:Art. 8º A Academia Nacional de Polícia manterá, permanentemente,cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal. Consectariamente,
o Decreto-lei n.º 2.179/84, ao dispor sobre a percepção de vencimento pelos candidatos
submetidos aos cursos de formação profissional de que trata o artigo 8º da Lei n.º 4.878/65,
que instituiu o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal estabelece, no seu art. 1.º, litteris: Art. 1º Enquanto aluno do curso de formação
profissional a que alude o artigo 8º da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, realizado para
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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o provimento de cargos integrantes do Grupo-Policia Federal, o candidato perceberá 80%
(oitenta por cento) do vencimento fixado para a primeira referência da classe inicial da categoria funcional a que concorra. (REsp 1195611/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux,
DJe de 01/10/2010)
6. Destarte, fazem jus os participantes do Curso de Formação para ingresso na Carreira de
Policial Federal ao percentual de 80% (oitenta por cento) dos vencimentos iniciais do cargo,
nos termos do Decreto-Lei nº 2.179/84, que prevalece, por ser norma especial, sobre a previsão contida na Lei nº 9.624/98, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, compensando-se os valores já recebidos a igual título, respeitada a prescrição quinquenal.
7. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº
9.099/95.
8. Honorários advocatícios pela parte recorrente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0047439-07.2012.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
ALONSO MATA TRINDADE
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.627/93. DECRETO Nº 84.669/80. REQUISITOS FIXADOS POR DECRETO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM
QUE COMPLETADO O INTERSTÍCIO, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação na qual a(s) parte(s) autora(s) pleiteia o afastamento da regulamentação da
progressão funcional de suas carreiras (Policiais Rodoviários Federais), que atualmente é feita
com base na Lei nº 8.627/93 e Decreto nº 84.669/80.
2. Afastada a alegação de incompetência. De fato, nos termos do art. 3º, § 1º, III, da Lei nº
10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as causas que
visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo, no caso, a parte autora não requer a anulação ou
cancelamento de ato administrativo, mas apenas pleiteia a declaração de seu direito à progressão funcional desde a data em que completados os requisitos legais e o consequente
pagamento das diferenças salariais decorrentes de tal reconhecimento. Além disso, de acordo
com o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, as causas de menor complexidade são da
competência dos Juizados Especiais Federais, razão pela qual se deve dar interpretação ao
art. 3°, §1°, III, da Lei n° 10.259/2001 que o harmonize com o referido dispositivo constitucional.
3. Afastada também a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência
concorrente do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o
demandante resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode
ser infirmada partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
o
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4. No mérito, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.627/93, até que seja aprovado o re
gulamento de promoções a que se refere o art. 24 da Lei nº 8.460/92, a progressão e a
promoção dos servidores públicos civis continuam a reger-se pelos regulamentos em vigor em
31 de agosto de 1992, observadas as equivalências previstas nos Anexos VII e VIII da mesma
lei, com as alterações constantes dos Anexos II e III a esta lei, para efeito de retribuição.
5. Não tendo havido a aprovação do regulamento mencionado na Lei nº 8.460/92, conclui-se
que as disposições do Decreto nº 84.669/80 deveriam, pelo menos em princípio, regular a
promoção e progressão funcional dos policiais rodoviários federais.
6. O artigo 6º do Decreto nº 84.669/80 dispõe que o interstício para a progressão horizontal
será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento), e de 18 (dezoito)
meses, para os avaliados com o Conceito 2 (por antiguidade). O artigo 7º, por sua vez,
estabelece que, para efeito da progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.
7. O § 2º do artigo 10 do Decreto regulamentador estabelece que nos casos de nomeação,
admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou
movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.
8. Por fim, o artigo 19 reza que os atos de efetivação da progressão funcional observado o
cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho
e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.
9. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, importa registrar que o
Decreto nº 84.669/80 não contrariou a lei regulamentada, nem regulamentou matéria sob a
reserva legal, já que a lei não estipulou os requisitos e critérios para a progressão funcional,
delegando expressamente ao Poder Executivo competência para regulamentar a matéria.
10. Entretanto, o regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da
progressão funcional, mas encontra limites no respeito aos direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores.
11. O Decreto nº 84.669/80, ao impor uma data única para progressão funcional de todos os
servidores, sem análise do tempo de serviço de cada um, bem como datas restritas para o
início dos efeitos financeiros, acaba por violar o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento igual aos desiguais. Em outras palavras, o ato regulamentador confere tratamento
único a indivíduos que se encontram em situações diferentes, quando, na verdade, deveria
fixar a eficácia da progressão funcional com a observância individual de cada servidor.
12. Se aplicada a interpretação defendida pela União, dependendo da data de ingresso do
servidor no órgão, a Administração estaria autorizada a exigir um tempo de serviço maior ou
menor para que se alcance os avanços nas carreiras. Com efeito, aplicando tal entendimento,
pode-se chegar a uma situação na qual um servidor precise trabalhar quase um ano a mais do
que outro que complete os requisitos em data próxima àquela em que o ato de efetivação da
progressão funcional deve ser publicado, simplesmente pelo fato de ter preenchido os critérios
legais para progressão logo após a data em que a Administração concede a progressão
anterior.
13. Considerando que os critérios do Decreto nº 84.669/80 não atendem às situações individualizadas dos servidores que completam os requisitos para progressão em épocas distintas, tem-se que o referido regulamento não foi recepcionado pela atual ordem constitucional,
na parte em que fixa uma única data para a progressão dos servidores (art. 10 e art. 19), por
ser atentatório ao princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal.
14. Diga-se, por fim, que a despeito das considerações feitas pela União na contestação sobre
a inaplicabilidade, ao presente caso, do entendimento jurisprudencial sobre a progressão funcional de policiais federais, há de ser reconhecida a semelhança entre ambas situações. Ao
contrário do que alegou a parte ré, também no caso das progressões dos policiais rodoviários
federais, há um desrespeito ao princípio da isonomia, razão pela qual se considera perfeitamente aplicável o seguinte precedente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência:
"O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão
funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos
financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira
Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos
ininterruptos de efetivo exercício." (TNU, PEDILEF 05019994820094058500, JUIZ FEDERAL
ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501382

15. Diante do exposto, os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira de Policial
Rodoviário Federal devem retroagir ao momento em cada servidor alcance os interstícios de 12
meses ou 18 meses de efetivo exercício, contados a partir do ingresso no Órgão e, assim,
sucessivamente, até que chegue ao final da carreira.
16. Registre-se, por fim, que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ (EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, MINISTRO VICENTE LEAL,
DJ 14/08/2000).
17. Recurso improvido. Sentença mantida.
18. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.627/93. DECRETO Nº 84.669/80. REQUISITOS FIXADOS POR DECRETO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM
QUE COMPLETADO O INTERSTÍCIO, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação na qual a(s) parte(s) autora(s) pleiteia o afastamento da regulamentação da
progressão funcional de suas carreiras (Policiais Rodoviários Federais), que atualmente é feita
com base na Lei nº 8.627/93 e Decreto nº 84.669/80.
2. Afastada a alegação de incompetência. De fato, nos termos do art. 3º, § 1º, III, da Lei nº
10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as causas que
visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo, no caso, a parte autora não requer a anulação ou
cancelamento de ato administrativo, mas apenas pleiteia a declaração de seu direito à progressão funcional desde a data em que completados os requisitos legais e o consequente
pagamento das diferenças salariais decorrentes de tal reconhecimento. Além disso, de acordo
com o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, as causas de menor complexidade são da
competência dos Juizados Especiais Federais, razão pela qual se deve dar interpretação ao
art. 3°, §1°, III, da Lei n° 10.259/2001 que o harmonize com o referido dispositivo constitucional.
3. No mérito, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.627/93, até que seja aprovado o regulamento de promoções a que se refere o art. 24 da Lei nº 8.460/92, a progressão e a
promoção dos servidores públicos civis continuam a reger-se pelos regulamentos em vigor em
31 de agosto de 1992, observadas as equivalências previstas nos Anexos VII e VIII da mesma
lei, com as alterações constantes dos Anexos II e III a esta lei, para efeito de retribuição.
4. Não tendo havido a aprovação do regulamento mencionado na Lei nº 8.460/92, conclui-se
que as disposições do Decreto nº 84.669/80 deveriam, pelo menos em princípio, regular a
promoção e progressão funcional dos policiais rodoviários federais.
5. O artigo 6º do Decreto nº 84.669/80 dispõe que o interstício para a progressão horizontal
será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento), e de 18 (dezoito)
meses, para os avaliados com o Conceito 2 (por antiguidade). O artigo 7º, por sua vez,
estabelece que, para efeito da progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.
6. O § 2º do artigo 10 do Decreto regulamentador estabelece que nos casos de nomeação,
admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou
movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.
7. Por fim, o artigo 19 reza que os atos de efetivação da progressão funcional observado o
cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho
e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.
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8. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, importa registrar que o
Decreto nº 84.669/80 não contrariou a lei regulamentada, nem regulamentou matéria sob a
reserva legal, já que a lei não estipulou os requisitos e critérios para a progressão funcional,
delegando expressamente ao Poder Executivo competência para regulamentar a matéria.
9. Entretanto, o regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da
progressão funcional, mas encontra limites no respeito aos direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores.
10. O Decreto nº 84.669/80, ao impor uma data única para progressão funcional de todos os
servidores, sem análise do tempo de serviço de cada um, bem como datas restritas para o
início dos efeitos financeiros, acaba por violar o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento igual aos desiguais. Em outras palavras, o ato regulamentador confere tratamento
único a indivíduos que se encontram em situações diferentes, quando, na verdade, deveria
fixar a eficácia da progressão funcional com a observância individual de cada servidor.
11. Se aplicada a interpretação defendida pela União, dependendo da data de ingresso do
servidor no órgão, a Administração estaria autorizada a exigir um tempo de serviço maior ou
menor para que se alcance os avanços nas carreiras. Com efeito, aplicando tal entendimento,
pode-se chegar a uma situação na qual um servidor precise trabalhar quase um ano a mais do
que outro que complete os requisitos em data próxima àquela em que o ato de efetivação da
progressão funcional deve ser publicado, simplesmente pelo fato de ter preenchido os critérios
legais para progressão logo após a data em que a Administração concede a progressão
anterior.
12. Considerando que os critérios do Decreto nº 84.669/80 não atendem às situações individualizadas dos servidores que completam os requisitos para progressão em épocas distintas, tem-se que o referido regulamento não foi recepcionado pela atual ordem constitucional,
na parte em que fixa uma única data para a progressão dos servidores (art. 10 e art. 19), por
ser atentatório ao princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal.
13. Diga-se, por fim, que a despeito das considerações feitas pela União na contestação sobre
a inaplicabilidade, ao presente caso, do entendimento jurisprudencial sobre a progressão funcional de policiais federais, há de ser reconhecida a semelhança entre ambas situações. Ao
contrário do que alegou a parte ré, também no caso das progressões dos policiais rodoviários
federais, há um desrespeito ao princípio da isonomia, razão pela qual se considera perfeitamente aplicável o seguinte precedente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência:
"O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão
funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos
financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira
Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos
ininterruptos de efetivo exercício." (TNU, PEDILEF 05019994820094058500, JUIZ FEDERAL
ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011).
14. Diante do exposto, os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira de Policial
Rodoviário Federal devem retroagir ao momento em cada servidor alcance os interstícios de 12
meses ou 18 meses de efetivo exercício, contados a partir do ingresso no Órgão e, assim,
sucessivamente, até que chegue ao final da carreira.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.

1383

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser de
terminante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501384
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
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9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501385

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
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: PAULO JOEL DANTAS DE BRITO
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
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7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501386

18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
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17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0025586-68.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CIDALIA MARIA DE VASCONCELOS SILVA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.

6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501387

1387

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501388

16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0068761-49.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
ROGERIO SCUCATO
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
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4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501389

15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0058574-79.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JOSE BELTRANO DE MENDONCA
ADVG/PROC
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
1. Recurso interposto pela União Federal em face de sentença que reconheceu o direito da
Autora à incorporar aos seus vencimentos o percentual de 13,23%, bem como a condenação
da ré no pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização
monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
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3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501390

14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso do réu improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei
nº 9.099/95.
18. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0025579-76.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ENEAS PIRES
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
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4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501391

15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0024115-17.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FRANCISCO JOSE GONCALVES LEAL
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU.
1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento do auxílio alimentação no mesmo valor
pago aos servidores do TCU, sob fundamento de não ser dado ao Judiciário imiscuir-se na
função do legislador para determinar a majoração da verba, ainda que tenha caráter indenizatório, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
2. Recurso do (a) Autor (a): o auxílio alimentação tem por finalidade expressa indenizar os
servidores com os gastos efetuados, pelo que sua equiparação aos servidores do TCU não
implica aumento vencimental, não infringindo o teor da Súmula 339/STF; o Decreto n.
3.887/2001 permite a variação do valor do auxílio alimentação de acordo com as diferenças de
custo por unidade da Federação, mas a Administração estabeleceu valores diferenciados, com
base no órgão ao qual o servidor está vinculado; Lei n. 8.112/1990 assegura isonomia; sobrestamento até decisão final no RE 710293/SC, STF, sob o rito do art. 543-B, do CPC.
3. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da
Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações em que
figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no
artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que,
no caso, a presença da União na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária.
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PROCESSO Nº 0022333-72.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES LIMA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.

4. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois muito embora a parte autora pertença atualmente
aos quadros no Ministério da Saúde (União), o pedido de pagamento isonômico do auxílioalimentação abrange também o período em que pertencia aos quadros funcionais da FUNASA,
sendo esta Fundação a responsável pelo pagamento do auxílio em questão.
5. Sobrestamento: indeferido, pois não se inclui dentre as atribuições do Relator, no exercício
da atividade tipicamente jurisdicional, determinar o sobrestamento do feito, antecipando-se às
partes, quanto ao interesse de apresentar impugnação contra o acórdão, bem assim ao Presidente da Turma Recursal, quanto ao juízo de admissibilidade de eventual Incidente de
Uniformização ou Recurso Extraordinário. Precedente desta Turma Recursal (Embargos no
Recurso nº 0001954-52.2010.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves, Julgado
em 01/09/2011).
6. Preliminar de impossibilidade jurídica: Rejeitada, visto que o pedido formulado pela
parte não encontra expressa vedação legal.
7. Prescrição: aplica-se ao caso o disposto no Decreto nº 20.910/32, encontrando-se prescritas as parcelas vencidas antes do qüinqüênio que antecede o ajuizamento da ação.
8. Auxilio alimentação: tem natureza indenizatória, conforme preceitua o art. 22 da Lei n.
8.460/1992. Por sua vez, o art. 41, § 4º, da Lei n. 8.112/1990 somente garante isonomia de
vencimentos, de forma que não serve de fundamento para se estabelecer a equiparação de
auxílio-alimentação, verba com natureza indenizatória. Além disso, o art. 37, inciso XIII, da
Constituição, proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
9. Mas não há equívoco no fundamento do PEDILEF 0502844-72.2012.4.05.8501/SJSE, Relator Juiz Federal Rogério Moreira Alves, julgado em 12/06/2013 (Turma Nacional de Uniformização). Um item da ementa daquele julgado invoca o teor da Súmula n. 339/STF, com a
ressalva expressa de que "o auxílio-alimentação não tem natureza de vencimentos, mas as
razões da súmula são mesmo assim aplicáveis para repelir a revisão do valor dessa vantagem
com fundamento na isonomia".
10. Ou seja, não se aplica o teor literal da Súmula n. 339/STF ao caso da equiparação do valor
do auxílio-alimentação, mas sim se estendem as razões subjacentes mais gerais do enunciado
ao problema posto em julgamento. Dentre essas razões, aquela segundo a qual, "em matéria
de vantagens de servidores públicos, cumpre ao legislador, e não ao Poder Judiciário, dar-lhe
concretização", ao princípio da isonomia. Ou, para ser mais exato, em matéria de vantagens de
servidores públicos, cumpre à Administração Pública, mediante os procedimentos apropriados,
inclusive o procedimento legislativo (art. 37, X, CF 1988), dar concretização ao princípio da
isonomia, e não ao Judiciário.
11. Destarte, o fato de não ser necessário editar lei formal para determinação do patamar do
auxílio-alimentação não afasta a conclusão, pois "o Judiciário não pode aqui se substituir ao
Administrador - não o Legislador, bem entendido - e fixar simplesmente o AA no maior patamar,
isto é, no valor fixado pelo TCU. Isto representaria uma intervenção aguda no orçamento e nos
critérios que devem ser próprios do Administrador. Com efeito, o juiz não deve, por não ser a
sua função, estabelecer um valor para auxílio alimentação, seja para aumentá-lo, seja para
diminuí-lo" (2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, Processo
n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em
18.06.2014).
12. Se não fossem suficientes esses argumentos, ainda cumpre afirmar que "os servidores do
Tribunal de Contas da União estão submetidos ao Poder Legislativo e aos critérios ali delineados para o pagamento da verba indenizatória sob análise. Já os critérios do Decreto n.
3.887/2001, que regulamenta a Lei n. 8.460/1992, destinam-se aos órgãos do Poder Executivo
e não se estendem aos servidores de outros Poderes" (2ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais do Distrito Federal, Processo n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz
Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em 18.06.2014).
13. Conclusão: não provimento do recurso. Sentença mantida.
14. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, em
favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto
perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a
dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501392
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9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501393

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0057288-66.2013.4.01.3400
JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
- SERGIO DINIZ LINS
SHIRLEY CASTRO LEAL
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
7. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0064711-77.2013.4.01.3400
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JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
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o
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.627/93. DECRETO Nº 84.669/80. REQUISITOS FIXADOS POR DECRETO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM
QUE COMPLETADO O INTERSTÍCIO, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação na qual a(s) parte(s) autora(s) pleiteia o afastamento da regulamentação da
progressão funcional de suas carreiras (Policiais Rodoviários Federais), que atualmente é feita
com base na Lei nº 8.627/93 e Decreto nº 84.669/80.
2. Afastada a arguição de incompetência absoluta em razão de anulação de ato administrativo.
Com efeito, nos termos do art. 3º, § 1º, III, da Lei nº 10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as causas que visem à anulação ou a cancelamento de
ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo,
no caso, a parte autora não requer a anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas
apenas pleiteia a declaração de seu direito à progressão funcional desde a data em que
completados os requisitos legais e o consequente pagamento das diferenças salariais decorrentes de tal reconhecimento.
3. Afastada também a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência
concorrente do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o
demandante resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode
ser infirmada partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
4. No mérito, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.627/93, até que seja aprovado o regulamento de promoções a que se refere o art. 24 da Lei nº 8.460/92, a progressão e a
promoção dos servidores públicos civis continuam a reger-se pelos regulamentos em vigor em
31 de agosto de 1992, observadas as equivalências previstas nos Anexos VII e VIII da mesma
lei, com as alterações constantes dos Anexos II e III a esta lei, para efeito de retribuição.
5. Não tendo havido a aprovação do regulamento mencionado na Lei nº 8.460/92, conclui-se
que as disposições do Decreto nº 84.669/80 deveriam, pelo menos em princípio, regular a
promoção e progressão funcional dos policiais rodoviários federais.
6. O artigo 6º do Decreto nº 84.669/80 dispõe que o interstício para a progressão horizontal
será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento), e de 18 (dezoito)
meses, para os avaliados com o Conceito 2 (por antiguidade). O artigo 7º, por sua vez,
estabelece que, para efeito da progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.
7. O § 2º do artigo 10 do Decreto regulamentador estabelece que nos casos de nomeação,
admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou
movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.
8. Por fim, o artigo 19 reza que os atos de efetivação da progressão funcional observado o
cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho
e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.
9. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, importa registrar que o
Decreto nº 84.669/80 não contrariou a lei regulamentada, nem regulamentou matéria sob a
reserva legal, já que a lei não estipulou os requisitos e critérios para a progressão funcional,
delegando expressamente ao Poder Executivo competência para regulamentar a matéria.
10. Entretanto, o regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da
progressão funcional, mas encontra limites no respeito aos direitos e garantias constitucionais,
hierarquicamente superiores.
11. O Decreto nº 84.669/80, ao impor uma data única para progressão funcional de todos os
servidores, sem análise do tempo de serviço de cada um, bem como datas restritas para o
início dos efeitos financeiros, acaba por violar o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento igual aos desiguais. Em outras palavras, o ato regulamentador confere tratamento
único a indivíduos que se encontram em situações diferentes, quando, na verdade, deveria
fixar a eficácia da progressão funcional com a observância individual de cada servidor.
12. Se aplicada a interpretação defendida pela União, dependendo da data de ingresso do
servidor no órgão, a Administração estaria autorizada a exigir um tempo de serviço maior ou
menor para que se alcance os avanços nas carreiras. Com efeito, aplicando tal entendimento,
pode-se chegar a uma situação na qual um servidor precise trabalhar quase um ano a mais do
que outro que complete os requisitos em data próxima àquela em que o ato de efetivação da
progressão funcional deve ser publicado, simplesmente pelo fato de ter preenchido os critérios
legais para progressão logo após a data em que a Administração concede a progressão
anterior.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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13. Considerando que os critérios do Decreto nº 84.669/80 não atendem às situações in
dividualizadas dos servidores que completam os requisitos para progressão em épocas distintas, tem-se que o referido regulamento não foi recepcionado pela atual ordem constitucional,
na parte em que fixa uma única data para a progressão dos servidores (art. 10 e art. 19), por
ser atentatório ao princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal.
14. Diga-se, por fim, que a despeito das considerações feitas pela União na contestação sobre
a inaplicabilidade, ao presente caso, do entendimento jurisprudencial sobre a progressão funcional de policiais federais, há de ser reconhecida a semelhança entre ambas situações. Ao
contrário do que alegou a parte ré, também no caso das progressões dos policiais rodoviários
federais, há um desrespeito ao princípio da isonomia, razão pela qual se considera perfeitamente aplicável o seguinte precedente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência:
"O regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão
funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos
financeiros da progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação individual de cada servidor. Uniformizado o entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira
Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco anos
ininterruptos de efetivo exercício." (TNU, PEDILEF 05019994820094058500, JUIZ FEDERAL
ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011).
15. Diante do exposto, os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira de Policial
Rodoviário Federal devem retroagir ao momento em cada servidor alcance os interstícios de 12
meses ou 18 meses de efetivo exercício, contados a partir do ingresso no Órgão e, assim,
sucessivamente, até que chegue ao final da carreira.
16. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
17. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
18. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
19. Registre-se, por fim, que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ (EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, MINISTRO VICENTE LEAL,
DJ 14/08/2000).
20. Recurso improvido. Sentença mantida.
21. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília/DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
o
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PROCESSO Nº 0051497-19.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: CARLOS AMERICO DO NASCIMENTO
ADVG/PROC
: DF00008364 - MAGDA FERREIRA DE SOUZA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC.
2. No mérito, a sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente." (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).
3. O STJ reafirmou o entendimento em relação à incidência da taxa SELIC, esclarecendo que
após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a referida taxa desde o recolhimento indevido, ou, se
for o caso, a partir de 01/06/1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o
índice de inflação do período e a taxa de juros real. (REsp 961.368/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJ-e 12/03/2010). Juros de
mora e correção monetária devidos a contar da data de cada recolhimento indevido, exclusivamente pela taxa SELIC.
4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
5. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator
1
PROCESSO Nº 0011914-90.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: SILVIA DE FATIMA FERDANDES PIRES
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos e decorrem da norma inserta no art. 219 do CPC c/c artigo
1º-F da Lei n. 9.494/1997 e sucessivas alterações.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0079266-02.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: PAULO CESAR CASTRO MAGALHAES MARTINEZ
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
o
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4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos e decorrem da norma inserta no art. 219 do CPC c/c artigo
1º-F da Lei n. 9.494/1997 e sucessivas alterações.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0017618-84.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA SOARES
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501396
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4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos e decorrem da norma inserta no art. 219 do CPC c/c artigo
1º-F da Lei n. 9.494/1997 e sucessivas alterações.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0022015-89.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ANTONIO FREIRE DE LIMA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
o
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2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501397

13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0010054-54.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
:
RECORRIDO
: MARILSON OLIVEIRA DA SILVA
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
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3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos e decorrem da norma inserta no art. 219 do CPC c/c artigo
1º-F da Lei n. 9.494/1997 e sucessivas alterações.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
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1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.

12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da FUNASA, pois, muito embora
a parte autora pertença atualmente aos quadros no Ministério da Saúde (União), o pedido de
pagamento abrange também o período em que pertencia aos quadros funcionais da FUNASA,
sendo esta Fundação a responsável pelo pagamento desse período em questão.
3. Quanto à incompetência absoluta da Seção Judiciária do DF para julgar a presente lide, temse que a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição
Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia,
Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser
ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº
9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. No caso dos autos, a presença
da União na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária.
4. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
5. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
6. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
7. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
8. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
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9. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
10. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
11. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
12. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
13. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
14. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
15. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
16. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
17. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
18. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
19. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
FUNASA e União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501401

20. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
21. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
22. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
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17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0077567-73.2013.4.01.3400

6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501402
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UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
JANAINA CAVALCANTE DA LUZ
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
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8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos e decorrem da norma inserta no art. 219 do CPC c/c artigo
1º-F da Lei n. 9.494/1997 e sucessivas alterações.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0021829-66.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501403
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Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
o
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que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0070606-19.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FLAVIO CORDEIRO ALMEIDA
ADVG/PROC.
: DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR DA
DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle
de Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de que a
gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, bem
como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças remuneratórias
decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
2. Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado sempre
que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor desta.
3. A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
4. A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor fixado
inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no importe
de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A, incluído
pela Lei nº 12.778/12.
5. Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando
normativo nesse sentido.
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6. Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será
reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
7. Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico
remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
8. Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos vencimentos da parte demandante,
quando da instituição da GACEN.
9. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
10. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0070602-79.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CRISTIANO DE ALMEIDA SOBRAL
ADVG/PROC.
: DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR DA
DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle
de Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de que a
gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, bem
como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças remuneratórias
decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
2. Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado sempre
que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor desta.
3. A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
4. A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor fixado
inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no importe
de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A, incluído
pela Lei nº 12.778/12.
5. Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando
normativo nesse sentido.
6. Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será
reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
o
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7. Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico
remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
8. Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos vencimentos da parte demandante,
quando da instituição da GACEN.
9. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
10. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0069810-28.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: GABRIEL NOGIMO DA SILVA
ADVG/PROC.
: DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO
: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR DA
DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle
de Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de que a
gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, bem
como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças remuneratórias
decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
2. Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado sempre
que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor desta.
3. A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
4. A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor fixado
inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no importe
de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A, incluído
pela Lei nº 12.778/12.
5. Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando
normativo nesse sentido.
6. Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será
reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
7. Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico
remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501405
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8. Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos vencimentos da parte demandante,
quando da instituição da GACEN.
9. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
10. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0069660-47.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FRANCISCO STENIO DA SILVA BARRETO
ADVG/PROC.
: DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR DA
DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle
de Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de que a
gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, bem
como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças remuneratórias
decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
2. Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado sempre
que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor desta.
3. A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
4. A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor fixado
inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no importe
de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A, incluído
pela Lei nº 12.778/12.
5. Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando
normativo nesse sentido.
6. Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será
reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
7. Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico
remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
8. Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos vencimentos da parte demandante,
quando da instituição da GACEN.
o
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9. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
10. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0026347-02.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE SANTIAGO FAUSTINO DE OLIVEIRA
ADVG/PROC.
: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501406
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6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
o
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6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0011680-11.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: GUIMUALDO BARBOSA DE FARIAS
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.

16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0007956-96.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: PLINIO DE ALMEIDA NETO
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501407
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5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0021132-45.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO PAES E SILVA
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501408

1408

5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos e decorrem da norma inserta no art. 219 do CPC c/c artigo
1º-F da Lei n. 9.494/1997 e sucessivas alterações.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0022529-42.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ANTONIA PEREIRA BRAGA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
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3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501409

14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0013543-02.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: PEDRO LOPES DA SILVA
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
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2. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da FUNASA, pois, muito embora
a parte autora pertença atualmente aos quadros no Ministério da Saúde (União), o pedido de
pagamento abrange também o período em que pertencia aos quadros funcionais da FUNASA,
sendo esta Fundação a responsável pelo pagamento desse período em questão.
3. Quanto à incompetência absoluta da Seção Judiciária do DF para julgar a presente lide, temse que a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição
Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia,
Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser
ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº
9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. No caso dos autos, a presença
da União na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária.
4. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
5. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
6. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
7. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
8. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
9. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
10. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
11. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
12. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501410

13. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
14. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
15. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
16. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
17. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
18. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
19. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
FUNASA e União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.
20. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
21. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
22. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0014668-05.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MELO
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.

PROCESSO Nº 0018238-96.2014.4.01.3400
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JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501411
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ROBERTA MARIA PESSOA DA FONSECA
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0026496-95.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: IOLANDA MARIA VIANA FIGUEIREDO
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501412
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0074420-39.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: FRANCISCA PALMERINO DE ARRUDA
ADVG/PROC.
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição social incidentes sobre os juros de
mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em virtude de decisão judicial, negando,
contudo, o pedido de não incidência de imposto de renda sobre a aludida.
2. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença está em consonância com as normas de regência da matéria, bem como
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
4. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
5. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
6. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de inconstitucionalidade.
Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à matéria, ao
fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção
do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para uniformizar
interpretação de lei federal.
7. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo
46 da Lei nº 9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0074453-29.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: SONIA MARIA NOGUEIRA GUEDES
ADVG/PROC.
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501413

EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição social incidentes sobre os juros de
mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em virtude de decisão judicial, negando,
contudo, o pedido de não incidência de imposto de renda sobre a aludida.
2. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença está em consonância com as normas de regência da matéria, bem como
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
4. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
5. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
6. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de inconstitucionalidade.
Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à matéria, ao
fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção
do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para uniformizar
interpretação de lei federal.
7. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo
46 da Lei nº 9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0068451-43.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CONCEICAO LOPES QUEIROZ
ADVG/PROC.
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição social incidentes sobre os juros de
mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em virtude de decisão judicial, negando,
contudo, o pedido de não incidência de imposto de renda sobre a aludida.
2. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença está em consonância com as normas de regência da matéria, bem como
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
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4. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
5. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
6. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de inconstitucionalidade.
Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à matéria, ao
fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção
do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para uniformizar
interpretação de lei federal.
7. Recurso do Autor improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo
46 da Lei nº 9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a
execução do julgado fica na dependência de superveniente condição econômica viabilizadora
da satisfação da sucumbência, e limitada essa possibilidade de execução ao prazo de 5 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado deste acórdão (Lei 1.060/1950, art. 12).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Autor.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0069152-04.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: ANA OLIVIA MANSOLELLI
ADVG/PROC
: CE00023954 - MARCIO BERNARDINO CAVALCANTE
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional.
2. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
3. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
4. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
6. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501414

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0013542-17.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CORNELIA CHAGAS MACIEL
ADVG/PROC.
: DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
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7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501415

18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0018672-85.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: EUVALDO CARDOZO SENA
ADVG/PROC.
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU.
1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento do auxílio alimentação no mesmo valor
pago aos servidores do TCU, sob fundamento de não ser dado ao Judiciário imiscuir-se na
função do legislador para determinar a majoração da verba, ainda que tenha caráter indenizatório, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
2. Recurso do (a) Autor (a): o auxílio alimentação tem por finalidade expressa indenizar os
servidores com os gastos efetuados, pelo que sua equiparação aos servidores do TCU não
implica aumento vencimental, não infringindo o teor da Súmula 339/STF; o Decreto n.
3.887/2001 permite a variação do valor do auxílio alimentação de acordo com as diferenças de
custo por unidade da Federação, mas a Administração estabeleceu valores diferenciados, com
base no órgão ao qual o servidor está vinculado; Lei n. 8.112/1990 assegura isonomia; sobrestamento até decisão final no RE 710293/SC, STF, sob o rito do art. 543-B, do CPC.
3. Auxilio alimentação: tem natureza indenizatória, conforme preceitua o art. 22 da Lei n.
8.460/1992. Por sua vez, o art. 41, § 4º, da Lei n. 8.112/1990 somente garante isonomia de
vencimentos, de forma que não serve de fundamento para se estabelecer a equiparação de
auxílio-alimentação, verba com natureza indenizatória. Além disso, o art. 37, inciso XIII, da
Constituição, proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
4. Mas não há equívoco no fundamento do PEDILEF 0502844-72.2012.4.05.8501/SJSE, Relator Juiz Federal Rogério Moreira Alves, julgado em 12/06/2013 (Turma Nacional de Uniformização). Um item da ementa daquele julgado invoca o teor da Súmula n. 339/STF, com a
ressalva expressa de que "o auxílio-alimentação não tem natureza de vencimentos, mas as
razões da súmula são mesmo assim aplicáveis para repelir a revisão do valor dessa vantagem
com fundamento na isonomia".
5. Ou seja, não se aplica o teor literal da Súmula n. 339/STF ao caso da equiparação do valor
do auxílio-alimentação, mas sim se estendem as razões subjacentes mais gerais do enunciado
ao problema posto em julgamento. Dentre essas razões, aquela segundo a qual, "em matéria
de vantagens de servidores públicos, cumpre ao legislador, e não ao Poder Judiciário, dar-lhe
concretização", ao princípio da isonomia. Ou, para ser mais exato, em matéria de vantagens de
servidores públicos, cumpre à Administração Pública, mediante os procedimentos apropriados,
inclusive o procedimento legislativo (art. 37, X, CF 1988), dar concretização ao princípio da
isonomia, e não ao Judiciário.
6. Destarte, o fato de não ser necessário editar lei formal para determinação do patamar do
auxílio-alimentação não afasta a conclusão, pois "o Judiciário não pode aqui se substituir ao
Administrador - não o Legislador, bem entendido - e fixar simplesmente o AA no maior patamar,
isto é, no valor fixado pelo TCU. Isto representaria uma intervenção aguda no orçamento e nos
critérios que devem ser próprios do Administrador. Com efeito, o juiz não deve, por não ser a
sua função, estabelecer um valor para auxílio alimentação, seja para aumentá-lo, seja para
diminuí-lo" (2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, Processo
n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em
18.06.2014).
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7. Se não fossem suficientes esses argumentos, ainda cumpre afirmar que "os servidores do
Tribunal de Contas da União estão submetidos ao Poder Legislativo e aos critérios ali delineados para o pagamento da verba indenizatória sob análise. Já os critérios do Decreto n.
3.887/2001, que regulamenta a Lei n. 8.460/1992, destinam-se aos órgãos do Poder Executivo
e não se estendem aos servidores de outros Poderes" (2ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais do Distrito Federal, Processo n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz
Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em 18.06.2014).
8. Conclusão: não provimento do recurso. Sentença mantida.
9. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, em
favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto
perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a
dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0013596-80.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MIZAEL GOMES LOPES
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC
:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU.
1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento do auxílio alimentação no mesmo valor
pago aos servidores do TCU, sob fundamento de não ser dado ao Judiciário imiscuir-se na
função do legislador para determinar a majoração da verba, ainda que tenha caráter indenizatório, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
2. Recurso do (a) Autor (a): o auxílio alimentação tem por finalidade expressa indenizar os
servidores com os gastos efetuados, pelo que sua equiparação aos servidores do TCU não
implica aumento vencimental, não infringindo o teor da Súmula 339/STF; o Decreto n.
3.887/2001 permite a variação do valor do auxílio alimentação de acordo com as diferenças de
custo por unidade da Federação, mas a Administração estabeleceu valores diferenciados, com
base no órgão ao qual o servidor está vinculado; Lei n. 8.112/1990 assegura isonomia; sobrestamento até decisão final no RE 710293/SC, STF, sob o rito do art. 543-B, do CPC.
3. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois muito embora a parte autora pertença atualmente
aos quadros no Ministério da Saúde (União), o pedido de pagamento isonômico do auxílioalimentação abrange também o período em que pertencia aos quadros funcionais da FUNASA,
sendo esta Fundação a responsável pelo pagamento do auxílio em questão.
4. Sobrestamento: indeferido, pois não se inclui dentre as atribuições do Relator, no exercício
da atividade tipicamente jurisdicional, determinar o sobrestamento do feito, antecipando-se às
partes, quanto ao interesse de apresentar impugnação contra o acórdão, bem assim ao Presidente da Turma Recursal, quanto ao juízo de admissibilidade de eventual Incidente de
Uniformização ou Recurso Extraordinário. Precedente desta Turma Recursal (Embargos no
Recurso nº 0001954-52.2010.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves, Julgado
em 01/09/2011).
5. Preliminar de impossibilidade jurídica: Rejeitada, visto que o pedido formulado pela
parte não encontra expressa vedação legal.
6. Prescrição: aplica-se ao caso o disposto no Decreto nº 20.910/32, encontrando-se prescritas as parcelas vencidas antes do qüinqüênio que antecede o ajuizamento da ação.
7. Auxilio alimentação: tem natureza indenizatória, conforme preceitua o art. 22 da Lei n.
8.460/1992. Por sua vez, o art. 41, § 4º, da Lei n. 8.112/1990 somente garante isonomia de
vencimentos, de forma que não serve de fundamento para se estabelecer a equiparação de
auxílio-alimentação, verba com natureza indenizatória. Além disso, o art. 37, inciso XIII, da
Constituição, proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501416

8. Mas não há equívoco no fundamento do PEDILEF 0502844-72.2012.4.05.8501/SJSE, Re
lator Juiz Federal Rogério Moreira Alves, julgado em 12/06/2013 (Turma Nacional de Uniformização). Um item da ementa daquele julgado invoca o teor da Súmula n. 339/STF, com a
ressalva expressa de que "o auxílio-alimentação não tem natureza de vencimentos, mas as
razões da súmula são mesmo assim aplicáveis para repelir a revisão do valor dessa vantagem
com fundamento na isonomia".
9. Ou seja, não se aplica o teor literal da Súmula n. 339/STF ao caso da equiparação do valor
do auxílio-alimentação, mas sim se estendem as razões subjacentes mais gerais do enunciado
ao problema posto em julgamento. Dentre essas razões, aquela segundo a qual, "em matéria
de vantagens de servidores públicos, cumpre ao legislador, e não ao Poder Judiciário, dar-lhe
concretização", ao princípio da isonomia. Ou, para ser mais exato, em matéria de vantagens de
servidores públicos, cumpre à Administração Pública, mediante os procedimentos apropriados,
inclusive o procedimento legislativo (art. 37, X, CF 1988), dar concretização ao princípio da
isonomia, e não ao Judiciário.
10. Destarte, o fato de não ser necessário editar lei formal para determinação do patamar do
auxílio-alimentação não afasta a conclusão, pois "o Judiciário não pode aqui se substituir ao
Administrador - não o Legislador, bem entendido - e fixar simplesmente o AA no maior patamar,
isto é, no valor fixado pelo TCU. Isto representaria uma intervenção aguda no orçamento e nos
critérios que devem ser próprios do Administrador. Com efeito, o juiz não deve, por não ser a
sua função, estabelecer um valor para auxílio alimentação, seja para aumentá-lo, seja para
diminuí-lo" (2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, Processo
n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em
18.06.2014).
11. Se não fossem suficientes esses argumentos, ainda cumpre afirmar que "os servidores do
Tribunal de Contas da União estão submetidos ao Poder Legislativo e aos critérios ali delineados para o pagamento da verba indenizatória sob análise. Já os critérios do Decreto n.
3.887/2001, que regulamenta a Lei n. 8.460/1992, destinam-se aos órgãos do Poder Executivo
e não se estendem aos servidores de outros Poderes" (2ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais do Distrito Federal, Processo n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz
Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em 18.06.2014).
12. Conclusão: não provimento do recurso. Sentença mantida.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, em
favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto
perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a
dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0025538-12.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CELIO AUGUSTO NUNES ZACARIAS
ADVG/PROC.
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
RECORRIDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVG/PROC
: - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU.
1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento do auxílio alimentação no mesmo valor
pago aos servidores do TCU, sob fundamento de não ser dado ao Judiciário imiscuir-se na
função do legislador para determinar a majoração da verba, ainda que tenha caráter indenizatório, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
2. Recurso do (a) Autor (a): o auxílio alimentação tem por finalidade expressa indenizar os
servidores com os gastos efetuados, pelo que sua equiparação aos servidores do TCU não
implica aumento vencimental, não infringindo o teor da Súmula 339/STF; o Decreto n.
3.887/2001 permite a variação do valor do auxílio alimentação de acordo com as diferenças de
custo por unidade da Federação, mas a Administração estabeleceu valores diferenciados, com
base no órgão ao qual o servidor está vinculado; Lei n. 8.112/1990 assegura isonomia; sobrestamento até decisão final no RE 710293/SC, STF, sob o rito do art. 543-B, do CPC.
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PROCESSO Nº 0060942-61.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: JAIR SOUZA DE ANDRADE
ADVG/PROC
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial
visando à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição social
incidentes sobre os juros de mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em virtude de
decisão judicial.
2. A recorrente argúi a prescrição qüinqüenal e, no mérito, pugna pela incidência do imposto de
renda.
3. Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que os
valores pleiteados compreendem-se no qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da presente
ação.
4. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença não está em consonância com as normas de regência da matéria, bem
como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
8. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de sua inconstitucionalidade. Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à
matéria, ao fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência
da 1ª Seção do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para
uniformizar interpretação de lei federal.
9. Diante do exposto, necessário o parcial provimento do recurso para declarar a exigibilidade
do imposto de renda sobre os juros moratórios na hipótese dos autos.
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
11. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0020494-12.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARILDA BARREIROS PEREIRA
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR

3. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois muito embora a parte autora pertença atualmente
aos quadros no Ministério da Saúde (União), o pedido de pagamento isonômico do auxílioalimentação abrange também o período em que pertencia aos quadros funcionais da FUNASA,
sendo esta Fundação a responsável pelo pagamento do auxílio em questão.
4. Sobrestamento: indeferido, pois não se inclui dentre as atribuições do Relator, no exercício
da atividade tipicamente jurisdicional, determinar o sobrestamento do feito, antecipando-se às
partes, quanto ao interesse de apresentar impugnação contra o acórdão, bem assim ao Presidente da Turma Recursal, quanto ao juízo de admissibilidade de eventual Incidente de
Uniformização ou Recurso Extraordinário. Precedente desta Turma Recursal (Embargos no
Recurso nº 0001954-52.2010.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves, Julgado
em 01/09/2011).
5. Preliminar de impossibilidade jurídica: Rejeitada, visto que o pedido formulado pela
parte não encontra expressa vedação legal.
6. Prescrição: aplica-se ao caso o disposto no Decreto nº 20.910/32, encontrando-se prescritas as parcelas vencidas antes do qüinqüênio que antecede o ajuizamento da ação.
7. Auxilio alimentação: tem natureza indenizatória, conforme preceitua o art. 22 da Lei n.
8.460/1992. Por sua vez, o art. 41, § 4º, da Lei n. 8.112/1990 somente garante isonomia de
vencimentos, de forma que não serve de fundamento para se estabelecer a equiparação de
auxílio-alimentação, verba com natureza indenizatória. Além disso, o art. 37, inciso XIII, da
Constituição, proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
8. Mas não há equívoco no fundamento do PEDILEF 0502844-72.2012.4.05.8501/SJSE, Relator Juiz Federal Rogério Moreira Alves, julgado em 12/06/2013 (Turma Nacional de Uniformização). Um item da ementa daquele julgado invoca o teor da Súmula n. 339/STF, com a
ressalva expressa de que "o auxílio-alimentação não tem natureza de vencimentos, mas as
razões da súmula são mesmo assim aplicáveis para repelir a revisão do valor dessa vantagem
com fundamento na isonomia".
9. Ou seja, não se aplica o teor literal da Súmula n. 339/STF ao caso da equiparação do valor
do auxílio-alimentação, mas sim se estendem as razões subjacentes mais gerais do enunciado
ao problema posto em julgamento. Dentre essas razões, aquela segundo a qual, "em matéria
de vantagens de servidores públicos, cumpre ao legislador, e não ao Poder Judiciário, dar-lhe
concretização", ao princípio da isonomia. Ou, para ser mais exato, em matéria de vantagens de
servidores públicos, cumpre à Administração Pública, mediante os procedimentos apropriados,
inclusive o procedimento legislativo (art. 37, X, CF 1988), dar concretização ao princípio da
isonomia, e não ao Judiciário.
10. Destarte, o fato de não ser necessário editar lei formal para determinação do patamar do
auxílio-alimentação não afasta a conclusão, pois "o Judiciário não pode aqui se substituir ao
Administrador - não o Legislador, bem entendido - e fixar simplesmente o AA no maior patamar,
isto é, no valor fixado pelo TCU. Isto representaria uma intervenção aguda no orçamento e nos
critérios que devem ser próprios do Administrador. Com efeito, o juiz não deve, por não ser a
sua função, estabelecer um valor para auxílio alimentação, seja para aumentá-lo, seja para
diminuí-lo" (2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, Processo
n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em
18.06.2014).
11. Se não fossem suficientes esses argumentos, ainda cumpre afirmar que "os servidores do
Tribunal de Contas da União estão submetidos ao Poder Legislativo e aos critérios ali delineados para o pagamento da verba indenizatória sob análise. Já os critérios do Decreto n.
3.887/2001, que regulamenta a Lei n. 8.460/1992, destinam-se aos órgãos do Poder Executivo
e não se estendem aos servidores de outros Poderes" (2ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais do Distrito Federal, Processo n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz
Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em 18.06.2014).
12. Conclusão: não provimento do recurso. Sentença mantida.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, em
favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto
perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a
dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501417
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EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
11. Note-se que a inconstitucionalidade declarada foi reconhecida somente em relação à
correção monetária, os juros serão equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança
(Recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). A sentença de
Primeiro Grau observou as alterações.
12. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501418
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0020446-53.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARCUS VINICIUS LIMA CORTES
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
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11. Note-se que a inconstitucionalidade declarada foi reconhecida somente em relação à
correção monetária, os juros serão equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança
(Recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). A sentença de
Primeiro Grau observou as alterações.
12. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0077670-80.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JOAO CARLOS QUARESMA
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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10. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
11. Note-se que a inconstitucionalidade declarada foi reconhecida somente em relação à
correção monetária, os juros serão equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança
(Recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). A sentença de
Primeiro Grau observou as alterações.
12. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0077580-72.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: EUGENIO LUIZ CARVALHO SILVA
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
o
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4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0028883-83.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: REJANE MENDONCA DE BRITTO DANTAS
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.

7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
11. Note-se que a inconstitucionalidade declarada foi reconhecida somente em relação à
correção monetária, os juros serão equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança
(Recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). A sentença de
Primeiro Grau observou as alterações.
12. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0027985-70.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ANA MARIA CAVALCANTI VIANA
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501420
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4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0032033-72.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: LUCIENE BARBOSA DE MELO
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501421

4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores públicos
o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da
Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF, no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0030025-25.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE CARLOS CHAVES
ADVG/PROC.
: DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
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2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501422

13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0080064-60.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVG/PROC
: DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
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2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Acolhe-se a alegação no sentido de que devem ser deduzidas do montante apurado "as
quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções",
considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido. Recurso provido neste ponto.
7. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim,
como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação
em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0028530-43.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CELIA MARIA DE MATTOS FIGUEIREDO
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501423
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3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
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14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0028898-52.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: JOSENI ANDRADE GODOI
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501424
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2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0006602-36.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO AMARAL JUNQUEIRA
ADVG/PROC
: DF00019569 - RICARDO DAVID RIBEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501425

3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
7. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
8. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0004454-52.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: LILIA BRAGA CASTELO BRANCO
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal ou trienal, regulada pelo Código
Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo
prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do
STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal ou trienal
rejeitadas.
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5. Registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de
parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº 2.245-45/2001 e
sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito já foi reconhecido
pela Administração Pública.
6. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
8. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
9. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
11. Registre-se, por fim, que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ (EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, MINISTRO VICENTE LEAL,
DJ 14/08/2000).
12. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0004520-32.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: NEUSA RODRIGUES LIMA
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501426

2. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal ou trienal, regulada pelo Código
Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo
prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do
STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal ou trienal
rejeitadas.
5. Registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de
parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº 2.245-45/2001 e
sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito já foi reconhecido
pela Administração Pública.
6. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
8. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
9. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
11. Registre-se, por fim, que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ (EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, MINISTRO VICENTE LEAL,
DJ 14/08/2000).
12. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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PROCESSO Nº 0007187-88.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: BERNADETE NOGUEIRA RIBEIRO
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir, pois, apesar do reconhecimento
da dívida, a Administração ainda não pagou o montante referente às parcelas pretéritas de
quintos, e disso justificando-se a provocação jurisdicional para superar a inércia do devedor.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Quanto ao mérito, cabe esclarecer que o objeto dos autos não é o reconhecimento do direito
à incorporação dos quintos, mas sim o recebimento dos "atrasados" decorrentes do reconhecimento administrativo da referida incorporação.
6. Não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar valores devidos
aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o fato de não haver
aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda mais quando aquela
incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a certo e determinado
setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não cabendo aos demais
servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela providência, e que, a
rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei 8429/92, art. 11, II).
7. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
8. Por outro lado, a atualização monetária nada mais expressa do que a correção do valor da
moeda em razão de sua diminuição decorrente da inflação. Não se trata de aumento daquele
valor, mas da sua recuperação. Corrigir o valor devido, assim, nada mais é do que providência
a se resguardar o montante do crédito, evitando-se, inclusive, o enriquecimento indevido do
devedor.
9. Por isso é que, seja em sede judicial, seja em sede administrativa, deve incidir a correção
monetária sobre os valores pagos com atraso, não representando tal incidência qualquer
acréscimo do valor, pois "não constituindo um "plus" mas mera atualização da moeda aviltada
pela inflação, a correção monetária se impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para
coibir o enriquecimento sem causa." (RSTJ 23/307 e STJ - RT 673/178).
10. Os juros de mora são devidos e decorrem da norma inserta no art. 219 do CPC c/c artigo
1º-F da Lei n. 9.494/1997 e sucessivas alterações.
11. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
12. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501427
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PROCESSO Nº 0000761-60.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: SOFIA MENDES MARINHO
ADVG/PROC
: DF00013946 - SONIA MARA MENDES MARINHO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a recorrente na devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela autora, em
razão de serviços prestados a organismo internacional, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Ausente o interesse recursal no que tange à compensação de eventuais parcelas apuradas
na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, visto que a sentença
recorrida já determinou tal compensação.
7. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
8. A União (Fazenda Nacional), recorrente vencida, pagará honorários advocatícios no valor de
10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte
ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0080900-33.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARCELO DE PAULA ALVIM
ADVG/PROC
: DF00034563 - VITOR PAULO INACIO VIEIRA E OUTRO(S)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES
EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto
de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - regime de competência, bem como
o
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determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela
SELIC, respeitada a prescrição qüinqüenal.
2. Ausente o interesse recursal em relação à prejudicial de mérito, tendo em vista que a
sentença de Primeiro Grau reconheceu a prescrição qüinqüenal.
3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no
sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente."
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2010, DJe 14/05/2010).
4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
5. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0011254-96.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARIA DO SOCORRO LIMA
ADVG/PROC
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial
visando à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição social
incidentes sobre os juros de mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em virtude de
decisão judicial.
2. A recorrente argúi a prescrição qüinqüenal e, no mérito, pugna pela incidência do imposto de
renda.
3. Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que os
valores pleiteados compreendem-se no qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da presente
ação.
4. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença não está em consonância com as normas de regência da matéria, bem
como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
8. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de sua inconstitucionalidade. Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à
matéria, ao fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência
da 1ª Seção do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para
uniformizar interpretação de lei federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501428
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9. Diante do exposto, necessário o parcial provimento do recurso para declarar a exigibilidade
do imposto de renda sobre os juros moratórios na hipótese dos autos.
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
11. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte ré.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0012504-67.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: EUNICE DOS SANTOS SILVA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
o
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17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0075279-55.2013.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA CLAUDIA CANTO CABRAL
ADVG/PROC.
: DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC
: - SERGIO DINIZ LINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ORGANISMO INTERNACIONAL. PERITO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
inicial, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes,
com a devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos, em razão de serviços prestados a organismo internacional.
2. No que tange à prescrição, registre-se, inicialmente, que o entendimento firmado pelo STF
no julgamento do RE nº 566.621/RS (rito do artigo 543-B do CPC - repercussão geral) é
aplicável somente quando o tributo está sujeito a lançamento por homologação (LC n.
118/2005). Todavia, no caso do Imposto de Renda retido na fonte, o lançamento é de oficio, eis
que há retenção do tributo na fonte, sem qualquer participação do contribuinte. Assim, o prazo
prescricional aplicável é quinquenal, contado de data da retenção na fonte.
3. No que tange ao mérito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter
especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos
de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50." (REsp 1159379, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
08/06/2011, publicado em 27/06/2011).
4. Em igual sentido, julgado submetido ao regime de recursos repetitivos de que trata o art.
543-C do CPC: REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
5. Tendo prestado serviço para organismo internacional na condição de assistência técnica, a
parte autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos, em
conformidade com o art. 6º, 19ª Seção, "b" do Decreto nº 52.288/63 c/c o art. V, 1, "b" do
Decreto n.º 59.308/66.
6. Recurso provido, para declarar a inexistência de relação jurídico/tributária que obrigue a
parte autora ao pagamento de imposto de renda sobre os valores recebidos por serviços
prestados a organismos internacionais, no limite do imposto pago, e, conseqüentemente, condenar a ré à devolução da quantia indevidamente recolhida, corrigidos monetariamente desde
a data dos pagamentos indevidos exclusivamente pela taxa SELIC, respeitada a prescrição
qüinqüenal.

6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501429
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7. Destarte, o fato de não ser necessário editar lei formal para determinação do patamar do
auxílio-alimentação não afasta a conclusão, pois "o Judiciário não pode aqui se substituir ao
Administrador - não o Legislador, bem entendido - e fixar simplesmente o AA no maior patamar,
isto é, no valor fixado pelo TCU. Isto representaria uma intervenção aguda no orçamento e nos
critérios que devem ser próprios do Administrador. Com efeito, o juiz não deve, por não ser a
sua função, estabelecer um valor para auxílio alimentação, seja para aumentá-lo, seja para
diminuí-lo" (2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, Processo
n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em
18.06.2014).
8. Se não fossem suficientes esses argumentos, ainda cumpre afirmar que "os servidores do
Tribunal de Contas da União estão submetidos ao Poder Legislativo e aos critérios ali delineados para o pagamento da verba indenizatória sob análise. Já os critérios do Decreto n.
3.887/2001, que regulamenta a Lei n. 8.460/1992, destinam-se aos órgãos do Poder Executivo
e não se estendem aos servidores de outros Poderes" (2ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais do Distrito Federal, Processo n. 0030413-59.2013.4.01.3400, Relator Juiz
Federal Márcio Flávio Mafra Leal, julgamento em 18.06.2014).
9. Conclusão: não provimento do recurso. Sentença mantida.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, em
favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0033471-36.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARLUCIO BITTENCOURT
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.

7. Ressalto que deverá ser abatido, se for o caso, possíveis valores já ressarcidos pela
restituição do IR quando da prestação da Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa
Física.. Sentença reformada.
8. Como consequência, determino ainda a anulação de todos os créditos tributários lançados,
que sejam relativos às verbas acima.
9. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora, nos
termos do voto do Relator.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0021969-03.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MIGUEL ROSA
ADVG/PROC.
: DF00027846 - SILVIA DE SOUSA MARÇAL
RECORRIDO
: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
ADVG/PROC
: - MARIA JOSE MARINHO ROCHA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TCU.
1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento do auxílio alimentação no mesmo valor
pago aos servidores do TCU, sob fundamento de não ser dado ao Judiciário imiscuir-se na
função do legislador para determinar a majoração da verba, ainda que tenha caráter indenizatório, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
2. Recurso do (a) Autor (a): o auxílio alimentação tem por finalidade expressa indenizar os
servidores com os gastos efetuados, pelo que sua equiparação aos servidores do TCU não
implica aumento vencimental, não infringindo o teor da Súmula 339/STF; o Decreto n.
3.887/2001 permite a variação do valor do auxílio alimentação de acordo com as diferenças de
custo por unidade da Federação, mas a Administração estabeleceu valores diferenciados, com
base no órgão ao qual o servidor está vinculado; Lei n. 8.112/1990 assegura isonomia; sobrestamento até decisão final no RE 710293/SC, STF, sob o rito do art. 543-B, do CPC.
3. Ilegitimidade do INCRA: afastada, tendo em vista que o vínculo estatutário da parte autora
se dá com o réu, autarquia federal dotada de personalidade jurídica e de patrimônio próprios,
sendo, portanto, a responsável pelo pagamento do auxílio em questão.
4. Auxilio alimentação: tem natureza indenizatória, conforme preceitua o art. 22 da Lei n.
8.460/1992. Por sua vez, o art. 41, § 4º, da Lei n. 8.112/1990 somente garante isonomia de
vencimentos, de forma que não serve de fundamento para se estabelecer a equiparação de
auxílio-alimentação, verba com natureza indenizatória. Além disso, o art. 37, inciso XIII, da
Constituição, proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
5. Mas não há equívoco no fundamento do PEDILEF 0502844-72.2012.4.05.8501/SJSE, Relator Juiz Federal Rogério Moreira Alves, julgado em 12/06/2013 (Turma Nacional de Uniformização). Um item da ementa daquele julgado invoca o teor da Súmula n. 339/STF, com a
ressalva expressa de que "o auxílio-alimentação não tem natureza de vencimentos, mas as
razões da súmula são mesmo assim aplicáveis para repelir a revisão do valor dessa vantagem
com fundamento na isonomia".
6. Ou seja, não se aplica o teor literal da Súmula n. 339/STF ao caso da equiparação do valor
do auxílio-alimentação, mas sim se estendem as razões subjacentes mais gerais do enunciado
ao problema posto em julgamento. Dentre essas razões, aquela segundo a qual, "em matéria
de vantagens de servidores públicos, cumpre ao legislador, e não ao Poder Judiciário, dar-lhe
concretização", ao princípio da isonomia. Ou, para ser mais exato, em matéria de vantagens de
servidores públicos, cumpre à Administração Pública, mediante os procedimentos apropriados,
inclusive o procedimento legislativo (art. 37, X, CF 1988), dar concretização ao princípio da
isonomia, e não ao Judiciário.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501430
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6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0036103-35.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CLAUDIA CRISTINA BARASNEVICIUS
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501431

6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0036425-55.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA APARECIDA DIOGENES COTRIM
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
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6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0036457-60.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: DENISE YUKIE NAKASHIMA YAMAUCHI
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501432

6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0037103-70.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: NYRLA GARCIA RABELO RAULINO
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
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6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0037339-22.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ROSENEIDE DE MIRANDA MARQUES NEGRINI
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501433

6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0037767-04.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: KATIA MARIA MARTINS RIBEIRO
ADVG/PROC.
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. No mérito propriamente dito, constatado o reconhecimento pela própria Administração de
valores devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais
para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
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5. Deste modo, o estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por
intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do
adimplemento da obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir verdadeira moratória em
favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta maiores
digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido direito. A duas,
tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do
STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Destarte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à
parte autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às
parcelas dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº
9.624/98 e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera
administrativa a igual título.
8. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Recurso provido. Sentença reformada.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0037239-04.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
EUNICE CALADO BRITO
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
- SERGIO DINIZ LINS
EMENTA

TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido
inicial visando à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição
social incidentes sobre os juros de mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em
virtude de decisão judicial.
2. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença está em consonância com as normas de regência da matéria, bem como
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501434
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3. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
4. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
5. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
6. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de sua inconstitucionalidade. Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à matéria, ao fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª
Seção do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para
uniformizar interpretação de lei federal.
7. Em relação à incidência de contribuição para a seguridade, diga-se que os juros moratórios
não se incorporam à remuneração do servidor para fins de aposentadoria e, portanto, não
podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido: RE-AgR
389903/DF, Relator Ministro EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 05/05/2006.
8. Diante do exposto, necessário o parcial provimento do recurso para declarar a inexigibilidade
do PSS sobre os juros moratórios na hipótese dos autos; e, condenar a ré a restituir o tributo
indevidamente pago.
9. Sobre o valor ressarcido incide unicamente a taxa SELIC (sem a incidência de qualquer
outro índice de correção monetária), a partir de cada recolhimento indevido nos termos do que
dispõe o art. 39, § 4.º, da Lei n.º 9.250/95.
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
11. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0019115-36.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: CARLOS MAURICIO BARBOSA DE FARIAS
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
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2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501435

13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0021591-47.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: GASTAO CERQUINHA DA FONSECA
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
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SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501436

12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0021633-96.2014.4.01.3400
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
o
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0007456-35.2011.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA JOSE DA SILVA
ADVG/PROC.
: DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE.
PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso interposto pela parte Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido
inicial visando à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda incidentes sobre
os juros de mora decorrentes de diferenças salariais recebidas em virtude de decisão judicial.
2. Afasto a prejudicial de prescrição, visto que os valores pleiteados compreendem-se no
qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação.
3. No que se refere à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, o entendimento
adotado na sentença está em consonância com as normas de regência da matéria, bem como
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o caput e o § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
5. Para o STJ, só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por ocasião
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já isenta de IR,
posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
6. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IR, aplicase a regra geral constante do artigo 16 da Lei nº 4.506/64 também aos juros de mora.
7. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IR exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, em face de sua inconstitucionalidade. Todavia, assevere-se que o STF não admitiu Recurso Extraordinário relativo à
matéria, ao fundamento de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência
da 1ª Seção do STJ deve ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência para
uniformizar interpretação de lei federal.
8. Recurso do Autor parcialmente provido, somente para afastar a prejudicial de prescrição
qüinqüenal, mas, no mérito, manter a improcedência do pedido.
9. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que em parte mínima. Assim, como a
recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da
parte Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília - DF, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0040462-28.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ADEMAR CARVALHO ROSSINI
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0007202-57.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANA MARIA MATTA MACHADO DINIZ
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. DIREITO
RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUINTOS.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou no pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. Afastada a arguição de incompetência territorial desta Seção Judiciária para processamento
e julgamento do feito, visto que a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
do foro do Distrito Federal para causas intentadas contra a União, ainda que o demandante
resida em outra unidade da Federação (art. 109, §2º, da CF). Tal regra não pode ser infirmada
partindo-se da interpretação de normas infraconstitucionais, em razão da supremacia da Constituição Federal em nosso ordenamento jurídico.
3. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. No mérito, registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº
2.245-45/2001 e sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito
já foi reconhecido pela Administração Pública.
6. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
8. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
9. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501439
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EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
o
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PROCESSO Nº 0031452-57.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: ANTONIA DE FRANCA REGO
ADVG/PROC.
: DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501441
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9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
o
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ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0031680-32.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: STELA DE MENEZES TAVARES
ADVG/PROC.
: DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501442
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7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
o
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8. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
9. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
11. Registre-se, por fim, que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ (EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, MINISTRO VICENTE LEAL,
DJ 14/08/2000).
12. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0010486-73.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JUDAS TADEU FELIX DE SOUZA
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal ou trienal, regulada pelo Código
Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo
prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do
STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal ou trienal
rejeitadas.

18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0010496-20.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANA CLAUDIA VIANA MACHADO
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
2. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal ou trienal, regulada pelo Código
Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo
prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do
STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal ou trienal
rejeitadas.
5. Registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de
parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº 2.245-45/2001 e
sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito já foi reconhecido
pela Administração Pública.
6. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501443
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2. No que tange à arguição de prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias
pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no
artigo 4º do Decreto nº 20.910.32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal ou trienal, regulada pelo Código
Civil, assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo
prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do
STJ, AgRg no REsp 1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Arguição de prescrição bienal ou trienal
rejeitadas.
5. Registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de
parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº 2.245-45/2001 e
sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito já foi reconhecido
pela Administração Pública.
6. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
8. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
9. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
11. Registre-se, por fim, que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ (EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, MINISTRO VICENTE LEAL,
DJ 14/08/2000).
12. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1

5. Registre-se que a parte autora não postula no presente feito o direito à incorporação de
parcelas relacionadas aos quintos/décimos, tendo em vista a edição da MP nº 2.245-45/2001 e
sim o pagamento de verbas decorrentes da aludida incorporação, cujo direito já foi reconhecido
pela Administração Pública.
6. Nesse contexto, a discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos, travada
no recurso ora em análise, já não comporta maiores digressões. A uma, porque a própria
Administração já reconheceu o aludido direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais, a exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos
repetitivos: REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012.
7. Além disso, não pode a Administração postergar indefinidamente a obrigação de pagar
valores devidos aos servidores sob a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois o
fato de não haver aquela prévia dotação não pode chancelar ofensas à Constituição, ainda
mais quando aquela incumbência de programação orçamentária impõe-se especificamente a
certo e determinado setor da Administração Pública, por seus específicos dirigentes, não
cabendo aos demais servidores, portanto, suportar os efeitos da falta ou insuficiência daquela
providência, e que, a rigor, resta por avançar na seara da improbidade administrativa (Lei
8429/92, art. 11, II).
8. Tendo a própria União reconhecido o direito da parte autora de receber os valores ora
pleiteados, afigura-se devido o pagamento do montante devido.
9. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de
ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando-se a nova redação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º, proferida nas ADI n. 4357 e 4425.
10. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
11. Registre-se, por fim, que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos. Precedente do STJ (EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, MINISTRO VICENTE LEAL,
DJ 14/08/2000).
12. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.
13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidos pela União.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da
UNIÃO.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0010088-29.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARIA SILVIA DE BRITO BARBOSA
ADVG/PROC
: DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGA. QUINTOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1. Recurso interposto pela UNIÃO insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento das parcelas devidas a título de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de
função, conforme reconhecido pela Administração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501444
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PROCESSO Nº 0069602-44.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

:
:
:
:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
FLAVIO BRANDAO DE FARIAS
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR DA
DIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência proferida em
ação ajuizada objetivando o percebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle
de Endemias - GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária, ao fundamento de que a
gratificação em questão substituiu a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, bem
como a condenação da FUNASA e da União no pagamento das diferenças remuneratórias
decorrentes do período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da presente ação.
2. Argumenta a parte recorrente que diante da previsão legal de que a gratificação em questão
substitui para todos os efeitos a indenização de campo, o seu valor deve ser reajustado sempre
que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87% do valor desta.
3. A GACEN foi instituída pela Lei nº 11.784/08, sendo devida, a partir de 01º de março de
2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
4. A referida gratificação substituiu para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §7º do art. 55 da Lei nº 11.784/08, tendo seu valor fixado
inicialmente em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), sendo atualmente devida no importe
de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o anexo XLIX-A, incluído
pela Lei nº 12.778/12.
5. Todavia, dos dispositivos legais ora delineados não é possível concluir que a GACEN guarde
com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua
natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando
normativo nesse sentido.
6. Pelo contrário, dispõe o § 5º do citado art. 55 da lei de regência que a GACEN será
reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
7. Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido
pelos demais tribunais pátrios de que não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico
remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
8. Desse modo, a pretensão da parte autora não encontra qualquer amparo jurídico, mormente
quando não restou demonstrada qualquer redução dos vencimentos da parte demandante,
quando da instituição da GACEN.
9. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei
nº 9.099/95.
10. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência
que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do (a)
Autor (a).
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501445
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PROCESSO Nº 0003285-30.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: VALDECI RAIMUNDO DA SILVA
ADVG/PROC
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto em face da sentença que condenou a União a restituir à parte autora os
valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias,
observando a prescrição qüinqüenal.
2. A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal que, em sede de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (processo nº
587.941/SC), reafirmou seu entendimento no sentido da não incidência de contribuição social
sobre o adicional de um terço (1/3) a que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição
Federal. (RE 587941 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em
30/09/2008, DJ-e. 222 Divulgado em 20.11.2008; Publicado em 21.11.2008; EMENT VOL02342-20 PP-04027), tendo em vista que não pode ser incorporado à remuneração do servidor
para fins de aposentadoria.
3. Já a Primeira Seção do STJ, ao "apreciar a Petição 7.296/PE (Rel. Min. Eliana Calmon),
acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência para afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. Entendimento que se aplica
inclusive aos empregados celetistas contratados por empresas privadas" (STJ, AgRg no EREsp
957.719/SC, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ de 16/11/2010).
4. O STJ reafirmou o entendimento em relação à incidência da taxa SELIC, esclarecendo que
após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a referida taxa desde o recolhimento indevido, ou, se
for o caso, a partir de 01/06/1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o
índice de inflação do período e a taxa de juros real. (REsp 961.368/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJ-e 12/03/2010). Juros de
mora e correção monetária devidos a contar da data de cada recolhimento indevido, exclusivamente pela taxa SELIC.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido de acordo com o art. 46 da Lei nº
9.099/95.
6. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0003191-82.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO
: ANTONIO RODRIGUES FILHO
ADVG/PROC
: PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto em face da sentença que condenou a União a restituir à parte autora os
valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias,
observando a prescrição qüinqüenal.
2. A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal que, em sede de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (processo nº
587.941/SC), reafirmou seu entendimento no sentido da não incidência de contribuição social
sobre o adicional de um terço (1/3) a que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição
Federal. (RE 587941 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em
30/09/2008, DJ-e. 222 Divulgado em 20.11.2008; Publicado em 21.11.2008; EMENT VOLo
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02342-20 PP-04027), tendo em vista que não pode ser incorporado à remuneração do servidor
para fins de aposentadoria.
3. Já a Primeira Seção do STJ, ao "apreciar a Petição 7.296/PE (Rel. Min. Eliana Calmon),
acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência para afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. Entendimento que se aplica
inclusive aos empregados celetistas contratados por empresas privadas" (STJ, AgRg no EREsp
957.719/SC, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ de 16/11/2010).
4. O STJ reafirmou o entendimento em relação à incidência da taxa SELIC, esclarecendo que
após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a referida taxa desde o recolhimento indevido, ou, se
for o caso, a partir de 01/06/1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o
índice de inflação do período e a taxa de juros real. (REsp 961.368/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJ-e 12/03/2010). Juros de
mora e correção monetária devidos a contar da data de cada recolhimento indevido, exclusivamente pela taxa SELIC.
5. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido de acordo com o art. 46 da Lei nº
9.099/95.
6. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal - SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0026857-15.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVG/PROC.
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: VALQUIRIA PERILO SANDOVAL BATISTA
ADVG/PROC
: DF00026778 - VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE E OUTRO(S)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto em face da sentença que condenou a União a restituir à parte autora os
valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias,
observando a prescrição qüinqüenal.
2. A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal que, em sede de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (processo nº
587.941/SC), reafirmou seu entendimento no sentido da não incidência de contribuição social
sobre o adicional de um terço (1/3) a que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição
Federal. (RE 587941 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em
30/09/2008, DJ-e. 222 Divulgado em 20.11.2008; Publicado em 21.11.2008; EMENT VOL02342-20 PP-04027), tendo em vista que não pode ser incorporado à remuneração do servidor
para fins de aposentadoria.
3. Já a Primeira Seção do STJ, ao "apreciar a Petição 7.296/PE (Rel. Min. Eliana Calmon),
acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência para afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. Entendimento que se aplica
inclusive aos empregados celetistas contratados por empresas privadas" (STJ, AgRg no EREsp
957.719/SC, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ de 16/11/2010).
4. Recurso improvido. Sentença mantida. Acórdão proferido de acordo com o art. 46 da Lei nº
9.099/95.
5. Honorários advocatícios pela recorrente, fixados em 10% sobre o valor da condenação, de
acordo com o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501446

PROCESSO Nº 0054656-67.2013.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE/RECORRIDO
ADVG/PROC.
RECORRIDO/RECORRENTE
ADVG/PROC

:
:

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA

:
:

AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
FRANCISCO PAULO DE SOUSA

:

PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
1. Recursos interpostos pela parte autora e pela União Federal em face de sentença que
reconheceu a ilegitimidade passiva da FUNASA e condenou a União a incorporar aos vencimentos do Autor o percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das
parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da FUNASA, pois, muito embora
a parte autora pertença atualmente aos quadros no Ministério da Saúde (União), o pedido de
pagamento abrange também o período em que pertencia aos quadros funcionais da FUNASA,
sendo esta Fundação a responsável pelo pagamento desse período em questão.
3. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
4. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
5. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
6. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
7. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
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8. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
9. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
10. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
11. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
12. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
13. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
14. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
15. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
16. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
17. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
18. Os juros de mora são devidos desde a data da citação válida e decorrem da norma inserta
no art. 219 do CPC c/c artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o qual fixou para os servidores
públicos o percentual de 0,5% ao mês. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às
alterações da Lei nº 11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição
pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501447

19. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, considerando-se a nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, ressalvandose, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º,
proferida nas ADI nº 4357 e 4425.
20. Tendo o juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância ao
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o referido Manual encontra-se devidamente atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
21. Recurso do Autor provido, para reconhecer a legitimidade da FUNASA; e condenar a
FUNASA e a União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
Recurso da União improvido. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. A União, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora e negar provimento ao recurso do réu.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0012521-06.2014.4.01.3400
RELATOR
: JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES VIEIRA
ADVG/PROC.
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO
: UNIAO FEDERAL
ADVG/PROC
: - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
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5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501448

16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reco
nheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Para o deferimento da justiça gratuita é necessário que a parte interessada afirme, de
próprio punho ou por intermédio de advogado legalmente constituído, que não tem condições
de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 4º
da Lei 1.060/1950). De tal afirmação resultaria presunção juris tantum de miserabilidade jurídica a qual, para ser afastada, necessita de prova inequívoca em sentido contrário. No caso,
o benefício deve ser concedido.
18. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003. Defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
19. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0020427-47.2014.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
ADALBERTO RODRIGUES DE MAGALHAES
DF00022386 - SEVERINO DE AZEVEDO DANTAS
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
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3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501449

14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz Carlos Eduardo Castro Martins
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
PROCESSO Nº 0021696-24.2014.4.01.3400
RELATOR
RECORRENTE
ADVG/PROC.
RECORRIDO
ADVG/PROC

JUIZ CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
EDINA EURIPEDES DE OLIVEIRA
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
- KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO SIMULTÂNEO DA CHAMADA "VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL". AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL.
CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES
DISTINTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA RESTRITA À
INICIATIVA DE LEI VOLTADA À REVISÃO GERAL PARA OS SERVIDORES DOS TRÊS
PODERES. CONCESSÃO DA VPI COM VERBA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA A REVISÃO ANUAL. FINALIDADE REVISIONAL DA VANTAGEM EXPLÍCITA NA ORIGEM DE
SUA NORMA INSTITUIDORA. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL PARA OS DEMAIS
SERVIDORES. REAJUSTE DE 13,23%. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
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1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da ação ajuizada objetivando a incorporação aos vencimentos do percentual de 13,23%, bem como a condenação da ré no pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros de mora e de atualização monetária.
2. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se
ao Decreto nº 20.910/32 para fins de aferição da prescrição. É aplicável ao caso o enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu à propositura da ação.
3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão geral de
vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por sua
vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º
estabelece que "as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão
revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões."
4. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, e da regulamentação do
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331, de 18.12.2001, foi
reconhecido constitucionalmente o direito subjetivo dos servidores públicos federais civis e
militares à revisão anual de vencimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa do
Presidente da República, de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. E,
ainda, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional nº 19/98, assegura isonomia entre os servidores públicos quanto aos
índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração.
5. Em 02 de julho de 2003, foram sancionadas as Leis nº 10.697 e nº 10.698, que concederam,
a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a
partir de janeiro de 2003, e a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), a partir de maio de 2003, respectivamente.
6. Depreende-se de comunicado encaminhado aos servidores, em 26 de abril de 2003, que o
Governo Federal optou por conceder, a título de revisão geral no ano de 2003, reajuste
diferenciado aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações. Infere-se, do referido documento, que o maior índice de reajustamento
concedido no ano de 2003 aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, foi de 13,23%,
reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do reajuste de 1% e da vantagem pecuniária
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
7. Com efeito, a Lei nº 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual para todas as
categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações públicas federais,
na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no ano de 2003, o que
implicou em ganho real diferenciado entre estas categorias.
8. O Presidente da República somente tem atribuição para conceder aumento aos servidores
do Poder Executivo, uma vez que o acréscimo na remuneração dos servidores do Legislativo
e do Judiciário depende de lei cuja iniciativa é dos respectivos Poderes, nos termos do disposto
no artigo 51, inciso IV, no artigo 52, inciso XIII, e no artigo 96, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal.
9. O processo legislativo da Lei nº 10.698/2003 foi iniciado pelo Presidente da República, que
detém iniciativa privativa somente em caso de revisões remuneratórias gerais. Portanto, se a lei
de iniciativa do Presidente da República previu tal acréscimo aos servidores de todos os três
Poderes, é porque esse acréscimo reveste-se da natureza de revisão geral.
10. A denominação dada à vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), concedida ao funcionalismo público federal, não deve ser determinante para que se estabeleça a natureza da referida vantagem. Nesse sentido, em que
pese a Administração Pública ter nominado o aumento concedido aos servidores da União,
inclusive das autarquias e fundações públicas federais, como vantagem pecuniária individual,
deve-se perquirir a real natureza da referida vantagem levando-se em conta a finalidade da Lei
n. 10.698/2003, qual seja a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União,
de acordo com manifestação do próprio Governo Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501450

11. A fixação do termo a quo da eficácia financeira da Lei n. 10.698 para 1º de maio de 2003
não afasta a natureza de revisão geral complementar da vantagem concedida aos servidores
públicos federais, uma vez que não há óbice para a concessão de mais de um reajuste dentro
do mesmo ano. À União somente é vedado conceder reajustes em periodicidade superior à
data limite para revisão anual.
12. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remu
neração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional.
13. Portanto, a vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinqüenta
e sete centavos), concedida por meio da Lei nº 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão
geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003, e promoveu ganho real diferenciado entre os
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e
fundações públicas federais, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os
servidores que percebiam menor remuneração.
14. Desse modo, com supedâneo no princípio constitucional insculpido no artigo 37, inciso X,
da Lei Maior, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis nºs 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais.
15. Registre-se que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, eis
que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de remuneração de
servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto
no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo STF não pode
servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo
que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso
da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos.
16. A Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais,
sufragando o entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora
Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC
2007.34.00.041467-0/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de 22/06/2012).
17. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a União
a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
18. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária quando há provimento do recurso. Assim, como a recorrente obteve êxito
com a interposição do recurso, incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte
Autora.
2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal/SJDF. Brasília, 13/8/2014.
Juiz CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
2ª Turma Recursal - JEF/SJDF
Relator 1
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:

CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH

PROCESSO Nº 0049724-12.2008.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : BANCO CENTRAL DO BRASIL
ADVOGADO : DF00020033 - ERITON BITTENCOURT DE OLIVEIRA ROZENDO RECORRIDO(S) : EDUARDO VICTOR PONTES CARNEIRO
ADVOGADO : DF00019700 - RAQUEL ROCHA SAFE CARNEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS ENTRE
A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/1998 E A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-45/2001.
POSSSIBILIDADE. 1. Sentença: condenação do Banco Central do Brasil a incorporar na
remuneração do autor um quinto da função por ele ocupada, transformada em décimo e depois
em VPNI, bem como a pagar-lhe as diferenças decorrentes. 2. Recurso do BACEN: impossibilidade jurídica do pedido; Súmula 339/STF; prescrição; extinção do direito à incorporação de gratificações; a MP n. 2.225-45/2001 não autorizou a incorporação de gratificação
entre 8.4.1998 a 5.09.2001; fato superveniente ao ajuizamento da ação que modificou o
suposto direito do recorrido, pois a Lei n. 11.890/2008 instituiu a partir de 1º/07/2008 o pagamento de vencimentos aos servidores do Banco Central por parcela única, ficando vedada a
cumulação de subsídio com outras vantagens adicionais de qualquer natureza. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no
que tange ao pleito autoral. 4. Prescrição: havendo o reconhecimento do direito às verbas
remuneratórias pretéritas pela própria Administração Pública, mas pendente o seu pagamento,
incide o disposto no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, "não corre a prescrição durante a
demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida,
tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em igual sentido:
STJ, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 14/10/2010. TNU,
PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ
28/09/2012. 5. Com o advento do art. 3º da Medida Provisória n. 2.225-45/2001, conclui-se que
houve a revogação tácita do art. 15 da Lei n. 9.527/1997, que também tratava acerca da
transformação em VPNI dos quintos/décimos devidos pelo exercício de função comissionada.
Nessa senda, restou certo que a edição de aludida MP, que começou a vigorar em 04/09/2001
e possibilitou a incorporação da vantagem de quintos/décimos até a data em questão. Dessa
forma, tem a autora o direito à incorporação e, portanto, ao pagamento de parcelas pretéritas
a título de quintos, respeitando a prescrição qüinqüenal, como restou observado na sentença.
6. Ademais, já "É pacífico o reconhecimento do direito à parcela dos quintos referente ao
exercício de função comissionada no período de 08.04.1998 a 05.09.2001, ou seja, desde a
vigência da Lei nº 9.624/98 até a superveniência da Medida Provisória nº 2.225-45/2001.
Precedentes do STJ (AgRg
no REsp 942.868/DF; AgRg no REsp 1007960/RS; EDcl nos EDcl no REsp 1083179/RJ; e
AgRg no REsp 1077474/RS) e da TNU (PEDILEF 20073500706845)". 7. Fato superveniente:
não altera o direito já adquirido pela parte, pelo que, também nesse particular, a sentença não
merece ser reformada. 8. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao caso, pois a
hipótese comporta solução que prestigia e reconhece o direito à incorporação de quintos, mas
que a Administração deixou de promover a sua devida concretização. 9. Conclusão: não
provimento do recurso. 10. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCESSO Nº 0060327-13.2009.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : IEDA MARIA DIMAS BRANDAO
ADVOGADO : DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL ADVOGADO : SP00276712 - MELINA BORDONE DE
SIQUEIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da GDPGPE, nos
mesmos moldes dos servidores em atividade. 2. Recurso do Autor(a): a sentença deve ser
reformada para que a GDPGPE seja paga em paridade como os Servidores em Atividade, até
regulamentação e processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional. 3. GDPGPE: apesar de ter sido instituída com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, à medida que dispõe
que a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo,
observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada,
bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 4. Assim
sendo, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores/recorrentes que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do
seu valor máximo, pois quando ocorre a atribuição de pontuação específica aos servidores
ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado
o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que seja regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Portanto, comprovada
a existência de paridade, a gratificação em tela deve ser paga nas mesmas condições dos
servidores em atividade, observando-se o disposto na regra de transição criada pela EC nº
41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas,
quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à
remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de
publicação da EC nº 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente os recorrentes que
passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em
que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005. 6. Início das avaliações: não afasta o direito da parte autora
ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria,
não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de genérica para pro labore
(TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY,
DOU 30/09/2011).
7. De outra banda, não há direito à continuidade do pagamento da GDPGPE no mesmo
percentual depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a
pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional
deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas. 8. Conclusão: provimento do recurso para condenar a união a incluir no pagamento da parte recorrente a GDPGPE, no percentual de 80% de
seu valor máximo, a contar de 01/01/2009 até que haja regulamentação e sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 9. Pagar as diferenças daí decorrentes, limitando-se os valores devidos até o ajuizamento da ação ao máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerando ser esta a alçada dos Juizados Especiais Federais, que
delimita sua competência absoluta. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o
Manual de Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor,
inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito
do JEF, previsão legal para arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do
recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
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PROCESSO Nº 0059421-23.2009.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE FONSECA BARBOSA
ADVOGADO : - DEFENSORIA PUBLICA
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : BA00021563 - LUCAS MOREIRA PINTO

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0051434-67.2008.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : SP00209490 - FABIANA CAVINATTO SALIBE VENZEL
RECORRIDO(S) : JACY GOMES CARDOSO SILVA ADVOGADO : DF00026621 - ALINE DE
CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE
- GDPGTAS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. 1. Sentença: condenação da Ré na obrigação
de pagar a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte GDPGTAS, no patamar de 80%, desde sua instituição até o pagamento final da gratificação
(dezembro/2008), com acolhimento dos cálculos de liquidação da contadoria. 2. Recurso da
Ré: discorda dos valores homologados na sentença recorrida, uma vez que apresenta excesso
de execução, pois o contador judicial não aplicou a cota-parte no percentual de 50% em
relação à CONCEIÇÃO ALMINDA GONÇALVES DE ASSIS, além de não ter utilizado a correta
pontuação referente à classe padrão do seu instituidor, pelo que requer sejam acolhidos os
cálculos apresentados no parecer técnico. 3. Contrarrazões da parte Autora: não procede a
impugnação da Ré, pois é aposentada pelo Ministério das Comunicações SIAPE n. 1048392,
e pensionista do Ministério dos Transportes, SIAPE n. 04790537, sendo que de acordo com a
documentação inicial, visa o recebimento das diferenças a título de GDPGTAS da sua aposentadoria e não como pensionista. Contudo, a União apresenta documentos pertinentes ao
instituidor da pensão. Além disso, os cálculos levaram em conta as fichas financeiras apresentadas na inicial e não as que foram juntadas pela Ré, em sua impugnação. 4. Razão não
assiste à União, pois os documentos apresentados no parecer técnico, referem-se à aposentadoria percebida pela Recorrida CONCEIÇÃO ALMINDA GONÇALVES DE ASSIS, decorrente do instituidor da pensão ERNESTO MESSIAS DE ASSIS, ao passo que os documentos trazidos com a inicial se referem à sua própria aposentadoria. Ademais, formula
pedido como aposentada e não como pensionista. Logo, o que se discute no recurso não tem
relação com o objeto deste feito, pelo que a sentença deve ser mantida. 5. Conclusão: não
provimento do recurso. 6. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados
em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

E M E N TA
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Pedido: concessão do auxílio doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez. 2. Sentença: improcedência do pedido por não restar demonstrada
a qualidade de segurado, pois se trata de incapacidade preexistente ao reingresso ao RGPS.
3. Recurso do autor: condição de incapacidade definitiva comprovada pela pericial judicial, com
a confirmação, ainda, da necessidade de terceiros para realização dos atos da vida diária
independente; o laudo pericial não precisou a data de início da doença, muito menos da
incapacidade, logo, não é possível considerar que a parte autora não tinha qualidade de
segurado na data do requerimento administrativo do benefício junto ao INSS; caso sejam
vencidos os argumentos para concessão do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez,
estão presentes os fundamentos jurídicos para o enquadramento da parte autora na hipótese
de concessão do benefício assistencial ao deficiente, sendo este pedido subsidiariamente. 4.
Incapacidade: a perícia médica judicial atestou que "o autor demonstra quadro sequelar de
acidente vascular cerebral, o que traz grandes limitações motoras ao autor. Por esta razão, o
periciando necessita de terceiros para a realização de muitos atos diários de vida independente" (p. 2 do laudo pericial registrado em 05/05/2010), confirmando, assim, a presença de
incapacidade total e permanente. Além do mais, o laudo pericial alega não ser objetivamente
possível determinar a data de início da incapacidade, somente diz que "os relatos são de que
o evento apoplético ocorreu em 09/06/2007" (p. 3 idem). 5. Data de início da incapacidade: a
perícia médica judicial não fixou a data de início da incapacidade, apenas se reportou à data de
ocorrência do acidente vascular cerebral que gerou sequelas incapacitantes do ponto de vista
laboral ao autor. Por isso, diante da imprecisão do laudo pericial, cabe recorrer aos diversos
documentos juntados ao processo para formação do entendimento desta Turma Recursal
acerca da data de início da incapacidade. 6. Com a análise da documentação inicial, registrada
em 25/11/2009, extrai-se dos exames médicos que a incapacidade laboral do autor só foi
atestada em novembro de 2007 (p. 68). Antes dessa data, somente se sabe que o autor sofrera
o AVC em junho de 2007 e foi submetido à fisioterapia por conta das sequelas em outubro de
2007 (p. 67). Ao passo que a incapacidade definitiva só foi constatada por exame médico em
abril de 2009 (p. 72).
7. Dessa forma, a perícia médica judicial não foi enfática em estipular a data de início da
incapacidade, deixando margem para uma conclusão diversa da dela,não é possível concluir
que a incapacidade laboral se deu no exato momento em que ocorreu o AVC, em junho de
2007, mas, segundo relatório médico preciso, somente partir de novembro de 2007.
8. Ademais, no caso de eventuais divergências quanto a possíveis interpretações ou à valoração de provas, impõe-se ao aplicador do direito optar pelo entendimento mais favorável à
parte hipossuficiente (aplicação do princípio in dubio pro misero), mormente nas hipóteses em
que o cidadão alega encontrar-se em estado de incapacidade laborativa, observado o princípio
do livre convencimento motivado ou persuasão racional. 9. Incapacidade preexistente ao reingresso no RGPS: conforme exposto, sem razão o juízo a quo, pois, quando demonstrada
incapacidade, o autor já gozava da qualidade de segurado. 10. Termo inicial para concessão do
benefício: se a prova pericial judicial atesta que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício de auxílio-doença (STJ, AGA
200802299030, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/03/2010; TRF 1ª Região,
AC 2003.01.99.012334-0/MG, Rel. Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, 2ª Turma
Suplementar, e-DJF1 05/11/2012, p. 146). 11. Tutela antecipada: presença dos requisitos do
art. 273 do CPC. A verossimilhança das alegações decorre da fundamentação supra e o
periculum in mora é evidente, diante do estado de vulnerabilidade social e do caráter alimentar
da prestação. 12. Conclusão: provimento do recurso para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio doença, desde data do requerimento administrativo, 04/05/2009, bem como convertê-lo em aposentadoria por invalidez, com DIB na
data da citação da autarquia ré, com antecipação da tutela e desconto dos valores já pagos à
parte autora a esse título. 13. Sobre os valores atrasados incidirão juros e correção monetária
de acordo com os parâmetros definidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para
Cálculos na Justiça Federal, incidindo a última desde o momento em que cada prestação se
tornou devida (jurisprudência do TRF 1ª Região e do STJ). 14. Honorários advocatícios:
incabíveis (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501452

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0040777-32.2009.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : FRANCISCO RODRIGUES FILHO
ADVOGADO :
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS ADVOGADO :
E M E N TA
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Pedido: restabelecimento do auxílio doença, desde a
data da cessação indevida em 31/10/2008. 2. Sentença: improcedência do pedido por não
restar demonstrada a incapacidade laboral. 3. Recurso do autor: é um equívoco afirmar a
inexistência de incapacidade laborativa, haja vista que o recorrente encontra-se acometido por
transtornos motores que o impossibilitam de exercer suas habituais atividades laborativas. 4.
Incapacidade: a perícia médica judicial concluiu que "restou demonstrado nessa analisa tratarse de um quadro doloroso difuso sem correlação objetiva com doença ou lesão do aparelho
locomotor. O padrão de acometimento guarda relação com alterações degenerativas típicas da
idade. Não há elementos para se enquadrar as alegações dentro dos planos de benefícios
previdenciários" (p. 4 do laudo pericial registrado em 02/06/2009). 5. Muito embora atestados
médicos juntados pela parte autora declarem que a recorrente estaria impossibilitada de exercer as atividades laborais, certo é que a prova pericial é taxativa em não reconhecer a
incapacidade. Ademais, verifica-se que os procedimentos periciais foram feitos a partir da
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avaliação dos exames complementares e laudos médicos juntados ao processo pelo autor. 6.
Deve-se ressaltar que a produção da prova pericial em Juízo, de cunho médico, tem por fim
esclarecer a situação funcional do segurado, quanto à saúde, no contexto de um procedimento
em contraditório e imparcial, devendo prevalecer sobre documentos unilateralmente juntados
por uma das partes. Somente no caso de a prova pericial judicial ser dúbia ou incompleta é que
documentos juntados unilateralmente podem ser usados para suprir a falta ou a dubiedade da
prova pericial judicial, o que não é o caso. 7. Além do mais, os benefícios previdenciários por
incapacidade dependem da situação funcional do momento (assim como estão as coisas), do
ponto de vista da saúde, pelo que a não concessão agora não impede a concessão depois, se
a avaliação médica assim indicar, ainda que em virtude da mesma enfermidade. Afinal, uma
enfermidade pode ou não resultar em incapacidade, e a situação variável desta configura
mudança dos fatos, ou seja, da causa de pedir. 8. Conclusão: não provimento do recurso. 9.
Assistência judiciária gratuita: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto
perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a
dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Brasília/DF,
13/08/2014
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0043343-51.2009.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - WALESKA DE SOUSA GURGEL - DEFENSOR PUBLICO DA UNIAO RECORRIDO(S) : ALUISIO DE SOUZA CAMPOS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - DEFENSOR PUBLICO DA UNIAO - WALESKA DE SOUSA GURGEL
EMENTA
CONSTITUCIONAL. ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ALTERAÇÃO DA DIB. 1. Pedido: restabelecimento do Benefício Assistencial de Prestação Continuada ao Idoso, desde a data do
requerimento administrativo. 2. Sentença: condenação do INSS a implantar o benefício de
prestação continuada, desde a data da dissolução da união estável (28/09/2010), antecipandose os efeitos da tutela. 3. Recurso do INSS: não preenchimento do requisito hipossuficiência
econômica, pois não é crível que o autor não auxilie, nem se beneficie da renda de um bar que
funciona em sua própria residência, ou em endereço contíguo; a ex-cônjuge e também os filhos
(o autor possui cinco filhos maiores e capazes) tem a obrigatoriedade de assisti-lo através de
alimentos e hospedagem, por expressa determinação legal. No caso em apreço, três filhos
maiores têm renda comprovada; o correto termo a quo para o benefício deve corresponder à
data de juntada aos autos do último laudo pericial, seja ele médico ou socioeconômico; a
litigância de má-fé é manifesta, de modo que deve ser condenada a parte a pagar multa de 1%
(um por cento) sobre o valor da causa e a indenizar a Autarquia-Ré no valor de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, sanções previstas no artigo 18 e seus respectivos parágrafos do
CPC. 4. Recurso do autor: a perícia judicial já havia comprovado a hipossuficiência econômica
do recorrente, a DIB deve ser a data de sua produção, em 09/03/2010, ou, subsidiariamente,
a data da sua juntada aos autos, em 16/04/2010. 5. Contrarrazões do autor: constam nos autos
diversos documentos que comprovam o atual estado civil do Recorrido, inclusive sentença que
homologou judicialmente a dissolução de sua união estável e o acordo de alimentos em favor
de seu filho menor; o Recorrido e sua então companheira se desfizeram da sociedade comercial em que integravam como únicos sócios, no dia 09 de agosto de 2007, ou seja, em data
pretérita ao cancelamento administrativo de iniciativa do INSS; resta evidente que as rendas da
ex-companheira e dos três filhos maiores do recorrido não podem ser consideradas no cálculo
da renda per capita, uma vez que não são dependentes previdenciários, nos termos do art. 16,
da Lei 8.213/91, não residindo com o Recorrido e possuindo seus próprios núcleos familiares.
6. Necessidade econômica: a perícia socioeconômica judicial atesta que "de acordo com a
visita domiciliar realizada, pautada nos instrumentais: entrevista e observação foi evidenciado
que o
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501453
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requerente possui situação de hipossuficiência econômica, pois encontra-se em situação
de vulnerabilidade pessoal e social" (p. 3 do laudo pericial registrado em 06/05/2010). 7. Consta
do laudo pericial que o autor vive só; desta forma, o núcleo familiar do autor se resume a ele,
uma vez que a lei 8.742/93, no seu artigo 20, § 1º, afirma que os filhos e enteados solteiros só
compõem o grupo familiar quando compartilham com o requerente o domicílio, o que não é o
caso. Ademais, a união estável em que se encontrava o autor foi reconhecida e dissolvida em
28/09/2010. 8. A alegação do INSS de que a parte autora se beneficia economicamente dos
lucros do bar não merece prosperar, uma vez que o estabelecimento fora transferido à mãe de
seu neto e ao neto. Quanto à mãe de seu neto, esta não tem obrigação de lhe prover o
sustento do autor, uma vez que por ser casada possui obrigações próprias. Ademais, mãe e
filho formam núcleo familiar diverso do que o autor constitui. 9. Por fim, verifica-se que o autor
não possui renda, de acordo com o laudo pericial; o filho do autor paga seu aluguel, bem como
energia elétrica e água. As próprias refeições do autor são feitas na casa de seu filho. Não
cabe ao filho suportar as despesas do pai com alimentação, uma vez que aquele constituiu seu
próprio núcleo familiar; assim resta evidente sua situação de necessidade econômica. 10. DIB:
Com razão o juízo sentenciante, ao fixar a DIB a partir de 28/09/2010, data da dissolução da
união estável, visto que até esse momento sua ex-companheira podia provê-lo. Desta forma
não prospera o pedido de modificação da DIB. 11. Conclusão: Não provimento dos recursos.
12. Honorários advocatícios: Incabíveis, em face da sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos. Brasília/DF,
27/08/2014
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0051811-38.2008.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - ALESSANDRA ALVES DONIAK
RECORRIDO(S) : FUMIYA AZUMA
ADVOGADO : DF00027766 - PEDRO ALVES MOREIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM PESSOAL DA ATIVA ENQUANTO PAGAS DE FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação do INSS a rever os proventos de
FUMIYA AZUMA e FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS, a fim de observar a
paridade com o pessoal da ativa no que se referente à GDAP e revisão dos proventos dos
autores para incluir a GDASS, bem como pagamento das diferenças pretéritas, respeitada à
prescrição qüinqüenal. 2. Recurso do INSS: prescrição bienal; impossibilidade de extensão das
gratificações em tela no mesmo percentual dos servidores em atividade aos aposentados e
pensionistas, uma vez que o critério diferenciador foi estabelecido pela lei e o objetivo de tais
gratificações foi estimular o desempenho e produtividade do servidor; Súmula 339/STF; limitação do pagamento das parcelas atrasadas da GDASS até abril/2009, quando passou a ter
caráter específico, em face do 1º ciclo de avaliação. 3. Prescrição: a sentença pronunciou a
prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da data do ajuizamento da ação,
pelo que falece interesse recursal quanto a esse ponto. E consoante jurisprudência do STJ, a
prescrição da pretensão de direito material em face da Fazenda Pública, seja ela Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal, tem prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da lesão, nos
termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, independentemente da natureza da relação jurídica
estabelecida entre a Administração Pública e o particular (AgRg no Recurso Especial nº
1.006.937/AC, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.04.2008, DJ 30.06.2008).
4. GDAP: instituída pela Lei nº 10.355/2001 com o objetivo de premiar o bom desempenho
funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos
os servidores em atividade, conforme se infere do seguinte dispositivo: "Art. 9o Até 31 de
março de 2002 e até que seja editado o ato referido no art. 6o, a GDAP será paga aos
servidores ocupantes de cargos efetivos ou cargos e funções comissionadas e de confiança,
que a ela fazem jus, nos valores correspondentes a 60 (sessenta) pontos por servidor".
5. GDASS: instituída pela Lei nº 10.855/2004 com o objetivo de premiar o bom desempenho
funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos
os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação, conforme se infere do art.
11, § 11, expresso nesses exatos termos: "A partir de 1o de março de 2007 até 29 de fevereiro
de 2008 e até que sejam regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das avaliações de desempenho individual e institucional, e processados os resultados da 1a (primeira)
avaliação de desempenho, para fins de atribuição da GDASS, o valor devido de pagamento
mensal por servidor ativo será de 80 (oitenta) pontos, observados os respectivos níveis e
classes. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)" 2
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6. Com efeito, no período de transição todos os servidores da ativa passaram a receber as
gratificações (GDAP e GDASS) igualmente e sem qualquer distinção. Logo, o caráter idealizado pela norma restou descaracterizado, ante a transmutação de pro labore faciendo para
geral. Nesse contexto, ocorreu injustificada afronta ao direito à paridade, assegurado aos
aposentados e pensionistas pela EC 41/2003 e 47/2005. 7. Restando evidenciado o caráter
genérico e impessoal de determinada gratificação, esta deve ser estendida aos servidores
inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme entendimento da Suprema Corte nos RE nº 476579
e RE nº 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente,
ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam a ostentar
caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores, inclusive
inativos e pensionistas, como bem decidiu o juízo sentenciante. 8. Paridade: com o advento a
EC nº 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 9. Súmula 339/STF: inaplicável ao acaso, posto
que a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente, mas que, todavia, não foi promovida a devida concretização. 10. Limitação de pagamento dos atrasados até abril/2009: não há necessidade de
fixar tal prazo, pois a sentença já delimitou o marco para fim da paridade ao consignar que a
GDASS seria paga no patamar de 80 pontos até regulamentação e processados os resultados
da primeira avaliação individual e institucional. Portanto, se houver demonstração de que em
abril/2009, referida gratificação deixou de ostentar o caráter genérico, não mais haverá necessidade de observância à paridade e, nesse aspecto, discussão a esse título não tem
utilidade nem efeito prático. 11. Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência:
honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art.
55 da Lei n. 9.099/1995). 13. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Brasília/DF,
13/08/2014.

pericial judicial ser dúbia ou incompleta é que documentos juntados unilateralmente podem ser
usados para suprir a falta ou a dubiedade da prova pericial judicial, o que não é o caso. 7. Além
do mais, os benefícios previdenciários por incapacidade dependem da situação funcional do
momento (assim como estão as coisas), do ponto de vista da saúde, pelo que a não concessão
agora não impede a concessão depois, se a avaliação médica assim indicar, ainda que em
virtude da mesma enfermidade. Afinal, uma enfermidade pode ou não resultar em incapacidade, e a situação variável desta configura mudança dos fatos, ou seja, da causa de pedir. 8.
Conclusão: não provimento do recurso.
9. Assistência judiciária gratuita: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto
perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a
dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Brasília/DF,
13/08/2014
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0059678-82.2008.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : SP00053073 - JORGE DE SOUZA
RECORRIDO(S) : DIOGO MARTINEZ
ADVOGADO : RS00047932 - BRENO DIAS CAMPOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM PESSOAL DA ATIVA ENQUANTO
PAGA DE FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da
parte autora a fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto gratificações de
desempenho (GDASST e GDPST), pagando as diferenças decorrentes.
2. Recurso da UNIÃO: impossibilidade jurídica do pedido; vedação de o Judiciário conceder
aumento a servidores sob o fundamento da isonomia; Súmula 339/STF; prescrição bienal;
legalidade da diferenciação de pontos da GDPST entre ativos e inativos; caráter pro labore
condicionada ao desempenho de função; inexistência de direito adquirido a regime jurídico;
regulamentação dos critérios e procedimentos gerais a serem observados para realização de
desempenho; compensação de valores já pagos; limitação dos efeitos da condenação da
GDPST até o advento dos ciclos avaliativos. Não houve recurso em relação à GDASST. 3.
Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal
no que tange ao pleito autoral. 4. Prescrição: a sentença pronunciou a prescrição das parcelas
anteriores aos cinco anos a contar da data do ajuizamento da ação, pelo que falece interesse
recursal quanto a esse ponto. E consoante jurisprudência do STJ, a prescrição da pretensão de
direito material em face da Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual, Distrital ou Municipal,
tem prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da lesão, nos termos do art. 1º do Decreto n.
20.910/32, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular (AgRg no Recurso Especial nº 1.006.937/AC, rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, j. 15.04.2008, DJ 30.06.2008).
5. GDPST: instituída a partir de 1º de março de 2008 com o objetivo de premiar o bom
desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação, conforme
se infere do § 11, do art. 5º-B, expresso nesses exatos termos: "Até que seja publicado o ato
a que se refere o § 8o deste artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual
e institucional, os servidores que fazem jus à GDPST, perceberão a referida gratificação em
valor correspondente a 80 (oitenta) pontos, observados o nível, a classe e o padrão do
servidor". (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009). 6. No período de transição, todos os servidores da ativa passaram a receber a GDASST e GDPST igualmente e sem qualquer distinção. Logo, o caráter idealizado pela norma restou descaracterizado, ante a transmutação de
pro labore faciendo para geral. Nesse contexto, ocorreu injustificada afronta ao direito à paridade, assegurado aos aposentados e pensionistas pela EC 41/2003 e 47/2005.
7. Restando evidenciado o caráter genérico e impessoal de determinada gratificação, esta deve
ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas
mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme entendimento da Suprema
Corte nos RE n. 476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico
original passam a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos
os servidores, inclusive inativos e pensionistas, como bem decidiu o juízo sentenciante. 8.
Critérios de regulamentação: não afasta o direito dos aposentados e pensionistas perceberem
a GDPST nos mesmos valores dos servidores em atividade, pois a edição de ato regulatório

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0061232-52.2008.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
RECORRENTE : MANOEL MARIA FILHO ADVOGADO : - DEFENSORIA PUBLICA DA
UNIAO
E M E N TA
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Pedido: restabelecimento do auxílio doença desde a
data do requerimento administrativo em 16/10/2008. 2. Sentença: improcedência do pedido por
não restar demonstrada a incapacidade laboral. 3. Recurso do autor: qualidade de segurado
demonstrada, pois o autor já foi beneficiário de auxílio doença; inúmeros relatórios médicos
colacionados aos autos, emitidos inclusive pela rede pública de saúde, são categóricos quanto
à incapacidade do recorrente e, logo, da necessidade de manter-se afastado de suas atividades laborais; o recorrente é pessoa de idade avançada, com profissão declarada de
pasteleiro e sem qualquer grau de estudo, fatores socioculturais que em conjunto com suas
enfermidades impedem a reinserção no mercado de trabalho; necessidade da realização de
nova perícia com ortopedista. 4. Incapacidade: a perícia médica judicial concluiu que "restou
demonstrado nessa analisa tratar-se de um quadro doença crônico degenerativa sem correlação com a atividade laboral e que não apresentou nenhum comprometimento funcional na
perícia médica. Não restou comprovado incapacidade laboral" (p. 5 do laudo pericial registrado
em 05/12/2009). 5. Muito embora atestados médicos juntados pela parte autora declarem que
a recorrente estaria impossibilitada de exercer as atividades laborais, certo é que a prova
pericial é taxativa em não reconhecer a incapacidade. Ademais, verifica-se que os procedimentos periciais foram feitos a partir da avaliação dos exames complementares e laudos
médicos juntados ao processo pelo autor. 6. Deve-se ressaltar que a produção da prova pericial
em Juízo, de cunho médico, tem por fim esclarecer a situação funcional do segurado, quanto
à saúde, no contexto de um procedimento em contraditório e imparcial, devendo prevalecer
sobre documentos unilateralmente juntados por uma das partes. Somente no caso de a prova
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501454
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não significa a mesma coisa que regulamentação e processamento das avaliações, o que poria
fim ao direito à paridade, nos termos da legislação vigente. Portanto, até que seja demonstrado
que houve regulamentação e processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de
desempenho, há direito à paridade, conforme disposto na sentença. 9. Paridade: com o advento a EC nº 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas
categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito
à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade,
desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003); 2) os que
passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada.
Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à
gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 10. Súmula n.
339/STF/imutabilidade de regime remuneratório: referida súmula é inaplicável ao caso, pois a
hipótese comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente, não sendo promovida, todavia, a devida concretização.
Pela mesma razão, não é o caso de inexistência de direito adquirido à imutabilidade de regime
remuneratório, pois aplicável o direito à paridade. 11. Compensação: a sentença já deixou
ressalvados eventuais pagamentos administrativos, pelo que nesse particular, falece interesse
recursal. 12. Conclusão: não provimento do recurso. 13. Honorários advocatícios: fixados em
10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 13. Acórdão proferido nos
termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal
anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos vícios
passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC. 7. Embargos de
declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0051770-03.2010.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : BA00014078 - OLIVA SILVA SODRÉDF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA
ROSA
RECORRIDO(S) : SONIA ELIOTERIO DA ROCHA - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSABA00014078 - OLIVA SILVA
SODRÉ
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS ENTRE
A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/1998 E A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-45/2001.
POSSSIBILIDADE. CORREÇÃO VPNI - IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença: condenação da
União a incorporar, a título de quintos/décimos, as parcelas decorrentes do exercício de função
comissionada, no período de 08.04.1998 (data da publicação da Lei n. 9.624/1998) até a
publicação da Medida Provisória 2225-45/2001 (04.09.2001), e paga os valores pretéritos. 2.
Recurso do(a) Autor(a): a sentença deve ser reformada para também condenar a Ré na
correção da parcela VPNI/quintos/décimos já incorporados em 3,17%, a partir de janeiro/2002.
3. Recurso da União: impossibilidade de incorporação de quintos pelo exercício no cargo em
comissão até a data de 04 de setembro de 2001; inconcebível estender a eficácia da MP 2.22545/2001 para manter a incorporação dos quintos; ofensa à Súmula 339/STF; inexistência de
direito adquirido a regime jurídico; eventual condenação deve ser limitada ao máximo de 60
salários mínios. 4. O recurso do Autor(a) não merece prosperar, pois o art. 62-A da Lei n.
8.112/1990, inserido pela Medida Provisória n. 2.225-45/2001, que determinou a transformação
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) à incorporação de retribuição pelo
exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de natureza especial a que se referem os art. 3º e art. 10 da Lei n. 8.911/1994 e o art. 3º
da Lei n. 9.624/1998, deve corresponder ao valor da referida vantagem à totalidade das
rubricas de quintos e décimos incorporados, atualizada exclusivamente quando da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 5. A transformação dos quintos incorporados em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI não ofende os princípios
constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Ademais, o servidor não tem
direito adquirido a regime jurídico de remuneração e não houve ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos com a mudança da sistemática de reajustes
futuros.
6. Aliás, os servidores mantêm com a Administração Pública um vínculo de natureza estatutária, modificável unilateralmente pelo Poder Público, desde que respeitado o princípio
constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Assim, tendo ocorrido alteração na sistemática do pagamento das remunerações, devem ser aplicadas as disposições da Lei n.
9.527/1997 e MP 2.225-45/2001, que P
não implicam na redução dos vencimentos do servidor recorrente. Precedentes do TRF da 1ª
Região. 7. Também não prospera o recurso da parte Ré. Com o advento do art. 3º da Medida
Provisória n. 2.225-45/2001, conclui-se que houve a revogação tácita do art. 15 da Lei n.
9.527/1997, que também tratava acerca da transformação em VPNI dos quintos/décimos devidos pelo exercício de função comissionada. Nessa senda, restou certo que a edição de
aludida MP, que começou a vigorar em 04/09/2001 e possibilitou a incorporação da vantagem
de quintos/décimos até a data em questão. Dessa forma, tem a autora o direito à incorporação
e, portanto, ao pagamento de parcelas pretéritas a título de quintos, respeitando a prescrição
qüinqüenal, como restou observado na sentença. 8. Ademais, já "É pacífico o reconhecimento
do direito à parcela dos quintos referente ao exercício de função comissionada no período de
08.04.1998 a 05.09.2001, ou seja, desde a vigência da Lei nº 9.624/98 até a superveniência da
Medida Provisória nº 2.225-45/2001. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 942.868/DF; AgRg
no REsp 1007960/RS; EDcl nos EDcl no REsp 1083179/RJ; e AgRg no REsp 1077474/RS) e
da TNU (PEDILEF 20073500706845)". 9. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao
caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece que a parte autora/recorrida

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0047459-32.2011.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : CHRISTIANE COBRA RACHE
ADVOGADO : DF00017390 - WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) A
DVOGADO : - ADRIANA GUIMARAES MORANGON
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. 1. Embargos de declaração
opostos pela parte Autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso, no
tocante à isenção do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias. A parte Embargante alega omissão quanto ao posicionamento do I. Ministro Gilmar Mendes e, consequentemente, do STF, o qual declarou o caráter indenizatório do terço constitucional de férias
no julgamento do RE n. 545317/DF: "Esta Corte firmou entendimento segundo o qual é ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias e horas extras, por
se tratarem de verbas indenizatórias. Nesse sentido, o RE 345.458, 2a T., Rel. Ellen Gracie, DJ
11.3.2005 e o RE-AgR 389.903, 1a T., Rel. Eros Grau, DJ 5.5.2006.". 2. A contradição que
autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as proposições do acórdão
ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de inconformismo da parte
com a tese jurídica adotada. 3. No caso, a parte embargante não demonstra a existência no
julgado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade
de retificação do julgado ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado. O
julgamento da Turma foi expresso em assinalar que não cabe incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, em perfeita consonância com jurisprudência do STF e STJ. 4. Quanto à incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional,
a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que as férias gozadas e
respectivos adicionais constitucionais possuem caráter remuneratório, e não indenizatório (Pet
6243/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 13/10/2008, EREsp 512848/RS, Relator
Ministro Castro Meira, DJ-e de 20/04/2009 e REsp 1115996/RS, 2ª Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ-e de 14/10/2009). Ainda que esse entendimento não seja definitivo, a
rediscussão está ocorrendo nos julgamentos acerca da inexigibilidade da contribuição social
sobre tais adicionais. Neste último caso, porém, o fundamento adotado pela Turma Recursal é
o de que as aludidas verbas não se incorporam à remuneração para fins de aposentadoria,
pelo que não há contradição. 5. Assim, pelo entendimento da Turma Recursal, a verba ora
pleiteada compõe a base de cálculo do imposto de renda, nos termos da regra do art. 43 do
CTN, atraindo, portanto, a incidência do citado tributo. Precedentes da Turma Recursal, dentre
os quais: 0020188-82.2010.4.01.3400, Relator Juiz Rui Costa Gonçalves, julgado em
17/11/2010
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501455
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tem o direito à incorporação pleiteada, mas que não houve a devida concretização. 10. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de remuneração: questão prejudicada, pois a
sentença não tratou desse assunto e em resposta ao recurso da parte autora houve pronunciamento a esse título. 11. Conclusão: não provimento dos recursos. 12. Honorários advocatícios: incabíveis em face da sucumbência recíproca. 13. Acórdão lavrado nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos das partes. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0043971-06.2010.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : LANA CARLA DE PAULA FERRAZ
ADVOGADO : DF00021006 - JEAN PAULO RUZZARIN
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - JULIANA MARISE SILVA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Sentença: prescrição da pretensão de pagamento de
verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública, oriundas da
incorporação de quintos/décimos. 2. Recurso do(a) Autor(a): a prescrição foi renunciada pela
Administração quando reconheceu o direito da recorrente; interrupção do lustro prescricional,
bem como suspensão do prazo prescricional qüinqüenal (art. 4º, do Decreto n. 20.910/1932);
violação ao princípio da proteção ao direito adquirido e à segurança jurídica; a retenção das
parcelas reconhecidas administrativamente pela recorrida, bem como a não inclusão dos valores no orçamento para pagamento, geram enriquecimento sem causa da União; a retenção
do pagamento em tela, torna o trabalho gratuito, o que é vedado pelo art. 4º da Lei n.
8.112/1990. 3. Contrarrazões da União: a prescrição atinge o fundo do direito, já que se discute
o direito à incorporação/percepção de valores a título de quintos/décimos suprimidos pela lei;
inexistência de direito à incorporação de quintos. 4. Prescrição: havendo o reconhecimento do
direito às verbas remuneratórias pretéritas pela própria Administração Pública, mas pendente o
seu pagamento, incide o disposto no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, "não corre a prescrição
durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada
líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em igual
sentido: STJ, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp
1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe
14/10/2010. TNU, PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE
SIQUEIRA, DJ 28/09/2012. 5. Evidencia-se que o juízo sentenciante não observou o art. 4º do
Decreto n. 20.910/1932, pois pronunciou a prescrição do fundo de direito sem analisar que os
valores retroativos referentes aos quintos/décimos já haviam sido reconhecidos pela própria
Administração. Como dito pela recorrente, a sentença incorreu em violação ao princípio da
proteção ao direito adquirido e à segurança jurídica, assim como inobservância ao princípio do
enriquecimento sem causa por tornar a retenção do pagamento pleiteado em trabalho gratuito,
que é vedado pelo art. 4º da Lei n. 8.112/1990.
6. Ora, havendo reconhecimento pela própria Administração Pública de valores devidos ao
servidor, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que o Poder
Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar o pagamento de
diferenças
devidas à inclusão incerta dos valores correlatos em dotação orçamentária significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente escolher quando pagará seu débito. 7. Pagamento dos valores retroativos: a discussão acerca do direito à incorporação dos quintos/décimos já não encontra mais espaço. A própria Administração já reconheceu o aludido
direito. Havendo reconhecimento pela própria Administração Pública de valores devidos ao
servidor, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que o Poder
Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar o pagamento de
diferenças devidas à inclusão incerta dos valores correlatos em dotação orçamentária significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente escolher quando pagará seu débito.
8. A fixação de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar dilação indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela parte devedora, sob pena de se admitir verdadeira moratória em favor da Administração Pública. 9. Conclusão: provimento do recurso para afastar a prescrição pronunciada e condenar a União a pagar à parte Autora as parcelas retroativas de quintos, reconhecidas e devidas, compensando-se eventuais valores pagos administrativamente. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11. Honorários
advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0054498-17.2010.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : AURO OTAVIANO DE SOUZA
ADVOGADO : DF00013398 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Embargos de declaração opostos pela parte Autora
em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso. A parte Embargante alega omissão
quanto ao ato que excluiu o Distrito Federal da lide, por entender ser o Distrito Federal legítimo
interessado. 2. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que
diga respeito ao necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas
para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão de o
posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante. Pretendendo a parte
a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a
via adequada não é a dos embargos de declaração. 3. No caso, a parte embargante não
demonstra a existência no julgado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que
conduzam à necessidade de retificação do julgado ou alterem o entendimento estampado no
acórdão impugnado. O julgamento da Turma foi expresso em assinalar a ilegitimidade passiva
"ad causam" tanto da União quanto do Distrito Federal, tornando o Autor carecedor de ação,
não sendo possível, assim, a remessa dos autos ao Juízo que se entende competente, motivo
este que causou a extinção do processo sem julgamento do mérito. 4. Embargos de declaração
rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0056026-86.2010.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - JULIANA MARISE SILVADF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
RECORRIDO(S) : FRANCISCA NEGREIROS DA SILVA - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA - JULIANA MARISE SILVA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS ENTRE
A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/1998 E A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-45/2001.
POSSSIBILIDADE. CORREÇÃO VPNI - IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença: condenação da
União a incorporar, a título de quintos/décimos, as parcelas decorrentes do exercício de função
comissionada, no período de 08.04.1998 (data da publicação da Lei n. 9.624/1998) até a
publicação da Medida Provisória 2225-45/2001 (04.09.2001), e paga os valores pretéritos. 2.
Recurso do(a) Autor(a): a sentença deve ser reformada para também condenar a Ré na
correção da parcela VPNI/quintos/décimos já incorporados em 3,17%, a partir de janeiro/2002.
3. Recurso da União: impossibilidade de incorporação de quintos pelo exercício no cargo em
comissão até a data de 04 de setembro de 2001; inconcebível estender a eficácia da MP 2.22545/2001 para manter a incorporação dos quintos; ofensa à Súmula 339/STF; inexistência de
direito adquirido a regime jurídico; eventual condenação deve ser limitada ao máximo de 60
salários mínios. 4. O recurso do Autor(a) não merece prosperar, pois o art. 62-A da Lei n.
8.112/1990, inserido pela Medida Provisória n. 2.225-45/2001, que determinou a transformação
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) à incorporação de retribuição pelo
exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de natureza especial a que se referem os art. 3º e art. 10 da Lei n. 8.911/1994 e o art. 3º
da Lei n. 9.624/1998, deve corresponder ao valor da referida vantagem à totalidade das
rubricas de quintos e décimos incorporados, atualizada exclusivamente quando da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 5. A transformação dos quintos incorporados em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI não ofende os princípios
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constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Ademais, o servidor não tem
direito adquirido a regime jurídico de remuneração e não houve ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos com a mudança da sistemática de reajustes
futuros.
6. Aliás, os servidores mantêm com a Administração Pública um vínculo de natureza estatutária, modificável unilateralmente pelo Poder Público, desde que respeitado o princípio
constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Assim, tendo ocorrido alteração na sistemática do pagamento das remunerações, devem ser aplicadas as disposições da Lei n.
9.527/1997 e MP 2.225-45/2001, que
não implicam na redução dos vencimentos do servidor recorrente. Precedentes do TRF da 1ª
Região. 7. Também não prospera o recurso da parte Ré. Com o advento do art. 3º da Medida
Provisória n. 2.225-45/2001, conclui-se que houve a revogação tácita do art. 15 da Lei n.
9.527/1997, que também tratava acerca da transformação em VPNI dos quintos/décimos devidos pelo exercício de função comissionada. Nessa senda, restou certo que a edição de
aludida MP, que começou a vigorar em 04/09/2001 e possibilitou a incorporação da vantagem
de quintos/décimos até a data em questão. Dessa forma, tem a autora o direito à incorporação
e, portanto, ao pagamento de parcelas pretéritas a título de quintos, respeitando a prescrição
qüinqüenal, como restou observado na sentença. 8. Ademais, já "É pacífico o reconhecimento
do direito à parcela dos quintos referente ao exercício de função comissionada no período de
08.04.1998 a 05.09.2001, ou seja, desde a vigência da Lei nº 9.624/98 até a superveniência da
Medida Provisória nº 2.225-45/2001. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 942.868/DF; AgRg
no REsp 1007960/RS; EDcl nos EDcl no REsp 1083179/RJ; e AgRg no REsp 1077474/RS) e
da TNU (PEDILEF 20073500706845)". 9. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao
caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece que a parte autora/recorrida
tem o direito à incorporação pleiteada, mas que não houve a devida concretização. 10. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de remuneração: questão prejudicada, pois a
sentença não tratou desse assunto e em resposta ao recurso da parte autora houve pronunciamento a esse título. 11. Conclusão: não provimento dos recursos. 12. Honorários advocatícios: incabíveis em face da sucumbência recíproca. 13. Acórdão lavrado nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos das partes. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0009616-96.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - CARLOS MANOEL PEREIRA SILVA
RECORRIDO(S) : JAIME RODRIGUES
ADVOGADO : DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDPGPE).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE FORMA GERAL. 1. Pedido: incorporar nos proventos da parte autora a GDPGPE, nas
mesmas condições pagas aos servidores em atividade (80% do seu valor máximo), bem como
condenação no pagamento das diferenças mensais, parcelas vencidas e vincendas, com juros
a partir do vencimento de cada prestação, acrescida da correção monetária. 2. Sentença:
condenação da parte Ré a pagar a gratificação GDPGPE, no percentual de 80% do valor
máximo, a partir de 1º de janeiro de 2009 e até o advento do primeiro ciclo de avaliação dos
servidores da ativa, a partir de quando fará jus à integralidade do percentual devido a título de
avaliação institucional. 3. Recurso da União: julgamento ultra petita, pois não foi formulado
pedido diferente para o período após a avaliação de desempenho; a GDPGPE não se estende
aos servidores inativos, face o caráter pro labore faciendo; ofensa à Súmula 339/STF; depois
da EC 41 não há mais paridade. 4. Havendo julgamento ultra petita, impõe-se decotar a parte
da sentença que extrapola os limites do pedido (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 997.541/PB,
Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 07.04.2008 p. 1; STJ, 3ª Turma, EDcl no REsp 756.885/RJ, Rel.
Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 03/03/2008, p. 1; TRF - 1ª Região, 5ª Turma, AC
2000.01.00.038498-3/AM, Rel. Juiz Convocado Marcelo Albernaz, DJ de 07/12/2006, p.87). No
caso, os seguintes pontos devem ser decotados: "a partir de quando fará jus à integralidade do
percentual devido a título de avaliação institucional (máximo de oitenta pontos, mas sujeito a
futura alteração legislativa". 5. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o
propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma
gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem
regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do §§ 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006,
pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501457

observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada,
bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 6. Nesse
sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que
se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor
máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo
o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da
gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional.
7. De outra banda, não há direito à continuidade de pagamento da gratificação em tela, no
mesmo percentual de 80% após avaliação individual e institucional. O fato de os servidores da
ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores
inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da
lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua
natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 8. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao caso, pois a hipótese
comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da
isonomia à lei já existente, não sendo promovida, todavia, a devida concretização. 9. Paridade:
com o advento a EC nº 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art.
7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados
pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em
atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003);
2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003
possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em
atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 10.
Conclusão: parcial provimento do recurso, apenas para decotar da sentença a parte que faz
referência ao pagamento da parcela institucional da GDPGPE, após avaliação dos servidores
em atividade. 11. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso, ainda que em parte
mínima (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0020740-47.2010.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MARIA PRIMO LEITE
ADVOGADO : DF00022810 - DENISE MAGALHAES DA SILVA QUIRINO
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : MT01585256 - RENATA CORDEIRO UCHOA FLORENCIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Embargos de declaração opostos pela parte Autora
em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso. A parte Embargante alega omissão
quanto ao fato de o Exmo. Relator não aplicar a regra do artigo 102, § 2º, da Lei nº 8.213/91,
alegando não saber se o marido da autora tinha preenchido todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez. Entende o Embargante que a melhor marcha processual a ser aplicada no caso seria a conversão do julgamento em diligência, determinandose a produção de provas. Alega, ainda, cerceamento de defesa. 2. A omissão que enseja
acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito ao necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a solução da lide, não se
confundindo com eventual rejeição de pedido em razão de o posicionamento adotado ser
contrário à pretensão da parte embargante. Pretendendo a parte a reforma do entendimento
lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos
embargos de declaração. 3. No caso, a parte embargante não demonstra a existência no
julgado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade
de retificação do julgado ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado. O
julgamento da Turma foi expresso em assinalar a perda da qualidade de segurado, tendo em
vista que o Senhor Francisco Leite da Costa faleceu em 14/8/2009 e sua última contribuição foi
em fevereiro de 2007, sendo constatada a perda em fevereiro de 2008. 4. Embargos de
declaração rejeitados.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Brasília/DF,
13/08/2014.

PROCESSO Nº 0003528-42.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ALEXSANDRO FERREIRA RAMOS
ADVOGADO : DF00028223 - FERNANDA ALVES MUNDIM
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0029522-09.2011.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : HUGO MIRANDA COSTA
ADVOGADO : - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - PATRICIA MARA FARIAS PEREIRA

E M E N TA
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Pedido: restabelecimento do auxílio doença, desde a
data da cessação indevida em 13/09/2011. 2. Sentença: improcedência do pedido por não
restar demonstrada a incapacidade laboral. 3. Recurso do autor: o próprio INSS após o
acidente ocorrido com o autor em 09/10/2010 reconheceu sua incapacidade laborativa, tanto
que foi concedido o Auxílio-Doença desde 24/10/2010 até 13/09/2011; resta clara e configurada
a incapacidade laborativa do recorrente que só não foi diagnosticada devido à superficialidade
da perícia, uma vez que só foram feitas as perguntas ao mesmo, sem ao menos o submeter a
exames detalhados a fim de apurar suas reais condições de saúde; todos os exames recentes
realizados no recorrente, anexados na inicial, demonstram sua total incapacidade laborativa
para o trabalho. 4. Incapacidade: a perícia médica judicial atesta que o recorrente foi "avaliado
através de história detalhada do caso e exame complementar específico para a patologia em
questão" (p. 9 do laudo pericial registrado em 20/07/2012), e conclui que "não existe incapacidade laborativa" (idem). 5. Muito embora atestados médicos juntados pela parte autora
declarem que a recorrente estaria impossibilitada de exercer as atividades laborais, certo é que
a prova pericial é taxativa em não reconhecer a incapacidade. Ademais, verifica-se que os
procedimentos periciais foram feitos a partir da avaliação dos exames complementares e
laudos médicos juntados ao processo pelo autor. 6. Deve-se ressaltar que a produção da prova
pericial em Juízo, de cunho médico, tem por fim esclarecer a situação funcional do segurado,
quanto à saúde, no contexto de um procedimento em contraditório e imparcial, devendo prevalecer sobre documentos unilateralmente juntados por uma das partes. Somente no caso de
a prova pericial judicial ser dúbia ou incompleta é que documentos juntados unilateralmente
podem ser usados para suprir a falta ou a dubiedade da prova pericial judicial, o que não é o
caso. 7. Além do mais, os benefícios previdenciários por incapacidade dependem da situação
funcional do momento (assim como estão as coisas), do ponto de vista da saúde, pelo que a
não concessão agora não impede a concessão depois, se a avaliação médica assim indicar,
ainda que em virtude da mesma enfermidade. Afinal, uma enfermidade pode ou não resultar
em incapacidade, e a situação variável desta configura mudança dos fatos, ou seja, da causa
de pedir. 8. Conclusão: não provimento do recurso.
9. Assistência judiciária gratuita: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto
perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0033713-63.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO
RECORRIDO(S) : FABIO GONCALVES RABELLO
ADVOGADO : DF00039368 - THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. VERBA RECEBIDA DE ORGANISMO INTERNACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DE
IRPF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Sentença: inexigibilidade do imposto de renda sobre os
valores percebidos a título de prestação de serviços como consultor para o PNUD/ONU, no
limite do imposto pago, com condenação da ré na devolução da quantia indevidamente recolhida 2. Recurso da União: decadência do direito de postular a restituição do indébito;
aplicação do prazo qüinqüenal da LC n. 118/2005, na forma do entendimento do RE
566.621/RS, do STF, em sede de recurso repetitivo; somente podem se considerar isentos
servidores efetivos de organismos internacionais; necessidade de compensação dos valores já
restituídos quando da declaração anual de ajusto do IRPF; aplicação da Taxa Selic. 3. Decadência: rejeita-se tal argumento, pois o pedido de repetição de indébito é relativo co contrato
firmado com o PNUD, com vigência de 03/01/2007 a 04/12/2007 e ação foi ajuizado em

E M E N TA
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA AUXÍLIO DOENÇA. 1. Pedido: restabelecimento do
auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 2. Sentença: improcedência
do pedido por não restar demonstrada a qualidade de segurado. 3. Recurso do autor: é
infundado considerar que a incapacidade iniciou apenas em 2012, como o fez o juízo sentenciante, tendo em vista que o próprio INSS reconheceu a existência das patologias ao
conceder o benefício que perdurou de 2002 até 2009; relatórios médicos emitidos por diversos
profissionais, dentre eles os da Rede Pública de Saúde do GDF, atestaram as doenças do
autor, concluindo pela incapacidade dele, conforme se pode verificar nos autos; em face das
limitações impostas pelas doenças, eventual tentativa de reinserção no concorrente mercado
de trabalho não é a via mais adequada para garantir a subsistência do recorrente, uma vez que
o exercício de tais atividades pode causar agravamento em seu estado de saúde; o período de
graça do autor deve ser prorrogado, posto que ele já pagou mais de 120 (cento e vinte)
contribuições. 4. Incapacidade: foram realizadas duas perícias médicas judiciais. A primeira,
psiquiátrica, conclui que o autor "é temporariamente incapaz para o exercício da vida laborativa, devendo retornar para novo exame no período de seis meses" (p. 3 do laudo pericial
registrado em 16/12/2011), estipulando a data de início da incapacidade a partir da data do
exame, realizado em 30/11/2011. Além disso, a própria médica-perita apontou a necessidade
de um exame com médico perito do trabalho, por conta das patologias encontradas no quadro
clínico do autor. Por isso, realizou-se, em 13/08/2012, perícia com médico especialista em
medicina do trabalho, que identificou "incapacidade laboral temporária e parcial para a função
de cobrador de ônibus" (p. 9 do laudo pericial registrado em 10/09/2012) e fixou a data de início
da incapacidade em 02/08/2012. 5. Acolhendo as duas perícias médicas judiciais realizadas
resta comprovada a condição de incapacidade laboral da parte autora, de modo que, para
concessão do benefício de auxílio doença, é necessário verificar o preenchimento do requisito
da qualidade de segurado. 6. Qualidade de segurado: extrai-se do CNIS, registrado em
16/08/2011, que o autor contribuiu à Previdência Social pelo período de 06/02/1988 a
24/09/2010. E, de acordo com perícia médica judicial, em 30/11/2011 já estava incapacitado
para o trabalho.
7. Diante do exposto, verifica-se que o autor detinha sim a qualidade de segurado quando
verificada sua condição de incapaz, pois o período de graça se estende por 24 (vinte e quatro)
meses após a última contribuição (regra do art. 15, §1º, Lei n. 8.213/1991), só havendo a perda
da qualidade de segurado em agosto de 2012. Logo, não há óbice para a concessão do
benefício de auxílio doença, já que a parte autora apresenta incapacidade, e, quando constatada tal incapacidade, detinha a qualidade de segurada.
8. Tutela antecipada: presença dos requisitos do art. 273 do CPC. A verossimilhança das
alegações decorre da fundamentação supra e o periculum in mora é evidente, diante do estado
de vulnerabilidade social e do caráter alimentar da prestação. 9. Conclusão: provimento do
recurso para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio doença desde a data da perícia médica judicial (30/11/2011) até a reabilitação
da parte autora, com antecipação da tutela e desconto dos valores já pagos à parte autora a
esse título no mesmo período. 10. Sobre os valores atrasados incidirão juros e correção
monetária de acordo com os parâmetros definidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo a última desde o momento em que cada
prestação se tornou devida (jurisprudência do TRF 1ª Região e do STJ). 11. Honorários
advocatícios: incabíveis (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501458
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05/07/2012, portanto fora do prazo decadencial de cinco anos de que trata o art. 168 do CTN.
4. Prescrição: a sentença já observou o prazo prescricional de 05 (anos) da LC n. 118/2005, na
forma do entendimento do STF, pelo ausente interesse recursal nesse sentido. 5. Imposto de
renda e PNUD/ONU: pelas disposições do Decreto nº 27.784/50, art. V, Seções 17 e 18, não
são conferidas isenções genéricas a todas as pessoas que prestem serviços junto à Organismo
Internacional. Contudo, prevê o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto 59.308/66, que o governo aplicará aos funcionários, inclusive peritos
de assistência técnica, da Organização das Nações Unidas a Convenção, os Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas; inclusive, considera como perito qualquer outro pessoal de
assistência técnica designado pelos Organismos (artigo IV, Decreto 59.308/66). 6. As isenções
conferidas aos funcionários que prestam serviços a ONU, inclusive na condição de "peritos de
assistência técnica" são alcançados com os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas do Decreto 27.784/50. Logo, a parte autora tem
direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos dos trabalhos recebidos a título de
prestação de serviço junto ao PNUD/ONU assim como o direito a repetição dos valores
indevidamente recolhidos, desde que não alcançados pela prescrição qüinqüenal. 7. Nesse
sentido: (REsp 1159379/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2011, DJe 27/06/2011); (REsp 1165029/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011).
8. Compensação: a sentença ressaltou "que deverá ser abatido, se for o caso, possíveis
valores já ressarcidos pela restituição do IR quando da prestação da Declaração Anual de
Imposto de Renda Pessoa Física", o que torna sem efeito e utilidade prática discussão a esse
título. 9. Taxa SELIC: a sentença também dispôs sobre sua incidência, pelo que, nesse particular, igualmente, falece interesse recursal à União, sendo, pois, desnecessário o enfrentamento dessa questão. 10. Conclusão: não provimento do recurso da União. 11. Sucumbência:
honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art.
55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União.
Brasília/DF, 13/08/2014
. Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0025820-21.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARLENE GOMES BARRETO
ADVOGADO : DF00008579 - JOSE DE JESUS ALENCAR MAFRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora
a fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto a gratificações de desempenho
(GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: impossibilidade de
comparar a GDPGPE à GDATA, pois há previsão legal de efeito retroativo, compensando-se
eventuais diferenças pagas a maior ou a menor; já houve início da regulamentação e implementação das avaliações; caráter pro labore da gratificação; depois da EC n. 41/2003, não
há mais que se falar em paridade entre ativos e inativos/pensionistas; afronta à Súmula
339/STF. 3. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar
o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica
concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A
conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a
gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a
classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como
processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 4. Nesse sentido,
não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se
encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo,
pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o
período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da
gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501459

5. Impossibilidade de comparar GDPGPE e GDATA/retroação dos efeitos financeiros: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009,
compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo
pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos
eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos
proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto
não processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos
foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a
União ter vantagem com a sua própria falta. E não
poderia ser o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com
a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período
dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 6.
Início das avaliações: não afasta o direito da parte autora ao percebimento das parcelas
pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de
conversão da natureza da gratificação de genérica para pro labore (TNU, PEDIDO
00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011).
7. De outra banda, não há direito à continuidade do pagamento da GDPGPE depois do
processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de os
servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da
parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos
servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 8. Paridade: com o advento a
EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 9. Súmula n. 339/STF: referida súmula é
inaplicável ao caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente, não sendo promovida,
todavia, a devida concretização. 10. Conclusão: não provimento do recurso. 11. Sucumbência:
honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art.
55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0057342-03.2011.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JOSE DIAS DE SOUZA
ADVOGADO : DF00019283 - ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto a gratificações de desempenho
(GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: impossibilidade de
comparar a GDPGPE à GDATA, pois há previsão legal de efeito retroativo, compensando-se
eventuais diferenças pagas a maior ou a menor; já houve início da regulamentação e implementação das avaliações; caráter pro labore da gratificação; depois da EC n. 41/2003, não
há mais que se falar em paridade entre ativos e inativos/pensionistas; afronta à Súmula
339/STF. 3. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar
o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica
concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A
conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a
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gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a
classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como
processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 4. Nesse sentido,
não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se
encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo,
pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o
período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da
gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional.
5. Impossibilidade de comparar GDPGPE e GDATA/retroação dos efeitos financeiros: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009,
compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo
pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos
eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos
proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto
não processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos
foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a
União ter vantagem com a sua própria falta. E não
poderia ser o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com
a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período
dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 6.
Início das avaliações: não afasta o direito da parte autora ao percebimento das parcelas
pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de
conversão da natureza da gratificação de genérica para pro labore (TNU, PEDIDO
00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011).
7. De outra banda, não há direito à continuidade do pagamento da GDPGPE depois do
processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de os
servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da
parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos
servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 8. Paridade: com o advento a
EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 9. Súmula n. 339/STF: referida súmula é
inaplicável ao caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente, não sendo promovida,
todavia, a devida concretização. 10. Conclusão: não provimento do recurso. 11. Sucumbência:
honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art.
55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0013877-41.2011.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : PAULO DA SILVA GIRAO
ADVOGADO : DF00030391 - ERALDO NOBRE CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501460

E M E N TA
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Pedido: restabelecimento do auxílio doença, com
o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, desde o requerimento administrativo. 2.
Sentença: improcedência do pedido por não restar perda da qualidade de segurado. 3. Recurso
do autor: o recorrente está acometido da mesma doença desde 2010, e vem tentando estabelecer tal benefício, sob as mesmas alegações, pois sua anomalia se agravou, então não há
que se falar em capacidade para o trabalho, pois o laudo técnico, se é que se pode dizer assim,
é falho e apresenta discrepâncias ao relatar que o recorrente somente teve sua incapacidade
a partir da cirurgia médica em 23/08/2011 (p. 4 do recurso inominado registrado em
18/12/2012); em 23/02/2010, a empregadora atestou que o recorrente não estava capacitado
para o labor e o encaminhou para o INSS para se habilitar ao benefício. 4. Incapacidade: a
perícia médica judicial conclui que "o periciando é portador de hérnia abdominal incisional.
Existe contra-indicação de realizar esforços físicos intensos em decorrência do quadro de
hérnia incisional que apareceu após a realização da primeira cirurgia. É caso de incapacidade
laboral temporária e parcial" (p. 16 do laudo pericial registrado em 09/01/2012). Acerca da data
de início da incapacidade, o laudo pericial alega que esta é "desde a data da emissão do
atestado médico que solicitou o afastamento de sessenta dias das atividades laborais (atestado
médico emitido em 23/08/11...)" (p. 12 idem). 5. Qualidade de segurado: extrai-se do CNIS,
registrado em 22/05/2012, que o autor manteve vínculo com o RGPS até 09/01/2010 e,
portanto, o período de graça se estendeu até janeiro de 2011. 6. Quanto à data de início da
incapacidade, o laudo pericial foi taxativo e enfático ao estipulá-la em 23/08/2011. Embora a
parte autora conteste as conclusões periciais, deve-se ressaltar que a produção da prova
pericial em Juízo tem por fim esclarecer a situação funcional do segurado no contexto de um
procedimento em contraditório e imparcial, constituindo prova robusta para formação do entendimento desta Turma Recursal. 7. Diante do exposto, com razão o juízo a quo ao dizer que
"o laudo médico produzido atesta que a data de início da incapacidade (DII) se deu em
23/08/2011, (...), nesta data o demandante já havia perdido a qualidade de segurado. 8.
Conclusão: não provimento do recurso.
9. Assistência judiciária gratuita: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto
perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0027456-22.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : LUIZ LODI DA PAIXAO
ADVOGADO : DF00019283 - ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto a gratificações de desempenho
(GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: impossibilidade de
comparar a GDPGPE à GDATA, pois há previsão legal de efeito retroativo, compensando-se
eventuais diferenças pagas a maior ou a menor; já houve início da regulamentação e implementação das avaliações; caráter pro labore da gratificação; depois da EC n. 41/2003, não
há mais que se falar em paridade entre ativos e inativos/pensionistas; afronta à Súmula
339/STF; juros e correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997. 3. GDPGPE:
ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom desempenho
funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos
os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser
paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional. 4. Nesse sentido, não há como não
estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados
pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo, pois quando ocorre
atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não
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forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação desde seu
nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
5. Impossibilidade de comparar GDPGPE e GDATA/retroação da primeira avaliação: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009,
compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo
pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos
eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos
proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto
não processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos
foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a
União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição
de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 6. Início das avaliações: não afasta o
direito da parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto
regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 7. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
8. Paridade: com o advento a EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 9. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia
à lei já existente, não sendo promovida, todavia, a devida concretização. 10. Juros e correção
monetária: a sentença observou a regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pelo que falece à
parte Ré interesse recursal. 11. Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência:
honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art.
55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0018495-92.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : RAIMUNDA DIOGO SIMPLICIO
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto a gratificações de desempenho
(GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: impossibilidade de
comparar a GDPGPE à GDATA, pois há previsão legal de efeito retroativo, compensando-se
eventuais diferenças pagas a maior ou a menor; já houve início da regulamentação e implementação das avaliações; caráter pro labore da gratificação; depois da EC n. 41/2003, não
há mais que se falar em paridade entre ativos e inativos/pensionistas; afronta à Súmula
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501461

339/STF. 3. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar
o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica
concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A
conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a
gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a
classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como
processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 4. Nesse sentido,
não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se
encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo,
pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o
período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da
gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional.
5. Impossibilidade de comparar GDPGPE e GDATA/retroação dos efeitos financeiros: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009,
compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo
pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos
eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos
proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto
não processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos
foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a
União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição
de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 6. Início das avaliações: não afasta o
direito da parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto
regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 7. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
8. Paridade: com o advento a EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 9. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia
à lei já existente, não sendo promovida, todavia, a devida concretização. 10. Conclusão: não
provimento do recurso. 11. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0048227-21.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : OSMAR GOMES DE ANDRADE
ADVOGADO : DF00036821 - COQUELIN AIRES LEAL NETO
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EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora
a fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto a gratificações de desempenho
(GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: impossibilidade de
comparar a GDPGPE à GDATA, pois há previsão legal de efeito retroativo, compensando-se
eventuais diferenças pagas a maior ou a menor; já houve início da regulamentação e implementação das avaliações; caráter pro labore da gratificação; depois da EC n. 41/2003, não
há mais que se falar em paridade entre ativos e inativos/pensionistas; afronta à Súmula
339/STF; juros e correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997. 3. GDPGPE:
ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom desempenho
funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos
os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser
paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional. 4. Nesse sentido, não há como não
estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados
pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo, pois quando ocorre
atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não
forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação desde seu
nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
5. Impossibilidade de comparar GDPGPE e GDATA/retroação da primeira avaliação: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009,
compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo
pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos
eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos
proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto
não processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos
foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a
União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição
de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 6. Início das avaliações: não afasta o
direito da parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto
regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 7. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
8. Paridade: com o advento a EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 9. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia
à lei já existente, não sendo promovida, todavia, a devida concretização. 10. Juros e correção
monetária: a sentença observou a regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pelo que falece à
parte Ré interesse recursal. 11. Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência:
honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art.
55 da Lei n. 9.099/1995).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501462

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0039553-54.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : NELINA CORREA
ADVOGADO : DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora
a fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor
máximo, quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: improcedência do pedido autoral; impossibilidade de comparar a
GDPGPE à GDATA, pois há previsão legal de efeito retroativo, compensando-se eventuais
diferenças pagas a maior ou a menor; já houve início da regulamentação e implementação das
avaliações; caráter pro labore da gratificação; depois da EC n. 41/2003, não há mais que se
falar em paridade entre ativos e inativos/pensionistas; afronta à Súmula 339/STF; juros de mora
e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97,
aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido
instituída com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício,
findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo
o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 4. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
5. Impossibilidade de comparar GDPGPE e GDATA/retroação da primeira avaliação: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009,
compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo
pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos
eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos
proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto
não processados os resultados da primeira avaliação
Individual e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com
violação da paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não
poderia ser o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com
a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período
dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 6.
Início das avaliações: não afasta o direito da parte autora ao percebimento das parcelas
pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de
conversão da natureza da gratificação de genérica para pro labore (TNU, PEDIDO
00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011).
7. De outra banda, não há direito à continuidade do pagamento da GDPGPE depois do
processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de os
servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da
parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos
servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 8. Paridade: com o advento da
EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
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de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 9. Juros de mora e correção monetária: de
acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada
em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua
constitucionalidade perante o STF. 10. Conclusão: não provimento do recurso. 11. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0046063-83.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MANUEL PURCINO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : DF00006164 - ALDEMIR DE MIRANDA MACHADO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA COMPUTADA EM DOBRO NO MOMENTO DA APOSENTAÇÃO. 1. Sentença: Condenar
a União a pagar em pecúnia 4 (quatro) meses de licença-prêmio não gozada e nem computada
em dobro no momento da aposentadoria, acrescidos de correção monetária e juros. 2. Recurso
Do INSS: Impossibilidade de conversão de licença-prêmio em pecúnia; necessidade de provar
que o não usufruto decorreu de necessidade do serviço. 3. É assente na jurisprudência que é
devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada,
ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido da Administração Pública. 4. Tal orientação não é incompatível com o art. 7º da Lei 9.527/97, já que,
ao prever a conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada no caso de falecimento do
servidor, esse dispositivo não proíbe, nem exclui a possibilidade de idêntico direito ser reconhecido em casos análogos ou fundados em outra fonte normativa." (STJ, AGA
201100420968, Primeira Turma, Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 25/4/2012). 5. É desnecessária a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço,
pois, o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção
a seu favor (STJ, REsp 478.230PB e REsp 798.929). 5. Conclusão: recurso improvido. 6.
Sucumbência: honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, de acordo com o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.

PROCESSO Nº 0053492-77.2007.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA DO GABINETE DE SEGURANCA INST.DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA-ABIN
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ANGELICA LIRA FERREIRA
ADVOGADO : DF00006164 - ALDEMIR DE MIRANDA MACHADO
EMENTA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA/GDATA. 1. Sentença: pagamento no
pagamento da GDATA, em favor da parte autora, no valor de 37,5 (trinta e sete vírgula cinco)
pontos no período de fevereiro a maio de 2002, no valor de 10 (dez) pontos no período de
junho de 2002 até abril de 2004, e no valor de 60 (sessenta) pontos a partir de 1º de maio de
2004 e até sua extinção. 2. Recurso da União: apenas pede para que haja adequação da
sentença aos termos da Súmula Vinculante n. 20 do STF, nos moldes da qual foi editada a
Súmula 43 da AGU, nesses termos: "nos patamar de 37,5 pontos de fevereiro de 2002 a maio
de 2002; de 10 pontos no período de junho de 2002 até abril de 2004; de 30 pontos a partir de
1º de maio de 2004 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o
artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir de quando deverá ser paga no patamar de
60 pontos, salvo se houver ciclo de avaliação pendente de conclusão - hipótese em que o final
do ciclo será o marco inicial da incidência dos 60 pontos". 3. A sentença fixou o valor de 60
pontos da GDATA a partir de 01/05/2004 até sua extinção, ao passo que a Súmula Vinculante
n. 20 dispõe que: "a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e,
nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002
até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida
Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos". 4. Como se vê
o STF, diferentemente dos outros períodos, não fixou pontuação expressa para o período de
junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere a
Medida Provisória nº 198/2004, reconhecendo o direito nos termos do parágrafo único do art.
5º da Lei 10.404/2002, que, por sua vez, determina a aplicação do inciso II do mesmo art. 5º
da lei supracitada. 5. Nos termos da redação original do art. 5.º, II, da Lei nº 10.404/2002, a
GDATA deveria ser paga na pontuação correspondente a 10 pontos entre junho de 2002 até
abril de 2004. Com as alterações introduzidas pela MP nº 198/2004, posteriormente convertida
na Lei nº 10.971/2004 (art. 3º, parágrafo único), a referida gratificação passou a ser paga na
pontuação correspondente a 30 pontos, no período compreendido entre 1º de maio de
2004 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º
da Medida Provisória no 198/2004, o que compatibiliza com os termos da Súmula 43 da
AGU.
6. Conclusão: provimento do recurso para adequar a sentença aos termos da Súmula Vinculante n. 20 do STF, com aplicação da Súmula n. 43 da AGU, na forma citada. 7. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba
de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501463

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0056863-73.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ISNARD BAPTISTA DA SILVA
ADVOGADO : DF00036821 - COQUELIN AIRES LEAL NETO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: isonomia (paridade) entre servidores ativos e inativos/pensionistas
no tocante a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE e pagamento das diferenças. 2. Sentença: procedência do pedido de pagamento
GDPGPE, no mesmo patamar em que é paga aos servidores da ativa, após avaliações de
desempenho. 3. Recurso da União: impossibilidade de comparar a GDPGPE à GDATA, pois há
previsão legal de efeito retroativo, compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a
menor; já houve início da regulamentação e implementação das avaliações; caráter pro labore
da gratificação; depois da EC n. 41/2003, não há mais que se falar em paridade entre ativos e
inativos/pensionistas; afronta à Súmula 339/STF. 4. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º,
da Lei 11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser
paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos,
por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter
geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional. 5. Contudo, depois de realizado o processamento
e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas
passam a fazer jus apenas à pontuação determinada em lei.
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6. Impossibilidade de comparar GDPGPE e GDATA/retroação da primeira avaliação: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009,
compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo
pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos
eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos
proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto
não processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos
foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a
União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição
de valores pelos aposentados e pensionistas, com a
retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período
dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7.
O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação
máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e
extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser
realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade.
Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 8. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que
definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1)
os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada, restou claro que somente os que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 9. Súmula n. 339/STF:
referida súmula é inaplicável ao caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e
reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente, não sendo
promovida, todavia, a devida concretização. 10. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento da parcela institucional da
GDPGPE, depois de realizado o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional dos
servidores em atividade. 11. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão
legal para arbitramento de verba honorária, quando há provimento do recurso, mesmo que em
parcela mínima (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0012532-69.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - LUIZ EDUARDO CERQUEIRA COSTA
RECORRIDO(S) : MARIA ARAUJO BARBOSA
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: isonomia (paridade) entre servidores ativos e inativos/pensionistas
no tocante a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE e pagamento das diferenças. 2. Sentença: procedência do pedido de pagamento da
GDPGPE, no mesmo patamar em que é paga aos servidores da ativa, após avaliações de
desempenho. 3. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo
de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que
não há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base
legal para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois da EC 41/2003; necessidade de opção entre a ação individual e a coletiva;
natureza propter laborem faciendo da referida gratificação. 4. Falta de interesse de agir, em
razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que se discute é a possibilidade de
extensão ou não do pagamento da parcela institucional da GDPGPE e não a legalidade da
retroação dos efeitos financeiros da gratificação em tela, o que justificaria o enfrentamento
dessa questão. 5. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou
caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga no valor correspondente
a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor. Isso porque quando
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501464

ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que
estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação
desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 6. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer
jus apenas à pontuação determinada em lei.
7. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas.
8. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 9. Ações coletivas relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desnecessária a intimação dos autores/recorridos para manifestarem opção entre ação individual e
ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem provocação do Judiciário. Por essa
mesma razão, também não cabe suspensão do julgamento. 10. Conclusão: provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento da parcela
institucional da GDPGPE, depois de realizado o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional dos servidores em atividade. 11. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do
JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária, quando há provimento do recurso,
mesmo que em parcela mínima (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0015730-51.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - FERNANDA GONZALEZ SABACK
RECORRIDO(S) : ARI EDUARDO BORBA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. Falta de interesse
de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da
Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o
caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída
com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou
sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o
período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pen-
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sionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não
se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11.
Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte
Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

primeira avaliação individual e institucional. 3. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 4. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 5. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005.
6. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos servidores inativos e pensionistas
amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado
o
processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais
falar em paridade, porquanto cessado o caráter geral da gratificação. 7. O fato de os servidores
da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela
referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores
inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da
lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua
natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 8. Conclusão: não provimento do
recurso. 9. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0060081-12.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRIDA(S) : LEONITA JUVENTINA DA CUNHA
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - JEFFERSON CARUS GUEDES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto gratificações de desempenho
(GDAHFA), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: impossibilidade de comparação da GDAHFA com a GDATA; trata-se de gratificação recente e tem efeito retroativo,
compensando-se valores eventualmente pagos a maior ou a menor; referida gratificação tem
caráter pro labore, condicionada ao desempenho do cargo; depois da EC n. 41/2003, não há
mais falar em paridade; ofensa à Súmula 339/STF. 3. GDAHFA: ainda que inicialmente tenha
sido instituída com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em
exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do art.
Art. 82, da Lei n. 11.784/2008, que diz: "Até que sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional, todos os servidores que fizerem jus à GDAHFA deverão

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0019405-85.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JUREMA ALVES
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - FERNANDA GONZALEZ SABACK
E M E N T\ A
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: a condenação da União ao pagamento da diferença dos valores
relacionada GDPGPE, a partir de novembro de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da
ativa (80 pontos) e, após a avaliação, seja atribuído a pontuação decorrente do processo
avaliatório da parcela institucional. 2. Sentença: condenação da Ré na obrigação de recalcular
os proventos da parte autora, a fim de incluir o pagamento da GDPGPE, a partir de 01/01/2009,
no patamar de 80% até que seja regulamentada tal gratificação e processados os resultados da
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501465
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percebê-la em valor correspondente a 80% (oitenta por cento) de seu valor máximo, observadas as respectivas Carreiras, níveis, classes e padrões". 4. No período de transição,
todos os servidores da ativa passaram a receber a GDAHFA igualmente e sem qualquer
distinção. Logo, o caráter idealizado pela norma restou descaracterizado, ante a transmutação
de pro labore faciendo para geral. Nesse contexto, ocorreu injustificada afronta ao direito à
paridade, assegurado aos aposentados e pensionistas pela EC 41/2003 e 47/2005. 5. Restando evidenciado o caráter genérico e impessoal de determinada gratificação, esta deve ser
estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas
mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme entendimento da Suprema
Corte nos RE n. 476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico
original passam a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos
os servidores, inclusive inativos e pensionistas, como bem decidiu o juízo sentenciante.
6. Impossibilidade de comparar a GDAHFA à GDATA/retroação da primeira avaliação: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de sua criação, compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação,
naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos eram
para ser realizados corretamente nos P
meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar se já tivesse
sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o
caráter geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com
violação da paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não
poderia ser o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com
a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período
dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7.
De outro lado, não há direito à continuidade do pagamento da gratificação em tela depois do
processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de os
servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da
parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos
servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas. 8. Paridade: com o advento a EC n. 41/2003, criou-se, em face da
regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em
relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data
de publicação da EC nº 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que
concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005. 9. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao
caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade do princípio
constitucional da isonomia à lei já existente, não sendo promovida, todavia, a devida concretização. 10. Conclusão: não provimento do recurso. 11. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0060036-47.2008.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - FERNANDA GONZALEZ SABACK
RECORRIDO(S) : PERCILIANA DA SILVA
ADVOGADO : RS00047932 - BRENO DIAS CAMPOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM PESSOAL DA ATIVA ENQUANTO
PAGA DE FORMA GERAL. CARACTERIZADA COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA DE
OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501466

da parte autora a fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto gratificações de
desempenho (GDASST e GDPST), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da UNIÃO:
Litispendência / Coisa julgada com a ação n. 2009.51.51.013087-3, que tramitou perante a 5º
JEF/RJ (cópia sentença anexa); quando procedida a citação no presente feito, em 31/08/2009,
já havia sido proferida sentença no outro processo, embora ajuizado posteriormente, fato que
impõe a extinção deste processo, com conseqüente reforma do julgado; a GDASST e GDPST
são gratificações pro labore, condicionadas ao desempenho do servidor; afronta à Súmula
339/STF; inexistência do direito cogitado; não houve violação ao princípio da isonomia; limitação da condenação da GDPST a 31/02/2008. 3. Em contrarraões, a parte Autora nada
alegou quanto à preliminar de litispendência/coisa julgada, voltando-se apenas quanto ao
mérito do recurso para fins de manter a sentença tal qual prolatada. 4. Litispendência / coisa
julgada: deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada suscitada pela União, pois a parte
autora ajuizou em face da Recorrente outra ação pleiteando pagamento da GDASST e GDPST
(cópia de sentença parcialmente procedente juntada em 18/07/2011 e movimentação do
JEF/RJ, juntado em 03/10/2011, demonstrando o arquivamento do processo findo em
28/06/2011), pelo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, restando prejudicados os demais argumentos da Recorrente. 5. Ademais, a parte Autora teve oportunidade
de se manifestar quanto às preliminares argüidas pela Recorrente, mas preferiu silenciar, o que
leva ao entendimento de que de realmente houve coisa julgada, pois no JEF/RJ foi prolatada
sentença sobre a mesma matéria e no mesmo sentido daquela proferida pelo juízo a quo. 6.
Conclusão: provimento do recurso para, de ofício, anular a sentença e julgar extinto o processo
sem resolução de mérito, por restar caracterizada coisa julgada (art. 267, V, do Código de
Processo Civil). 7. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão
legal para arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55,
caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União anulando de
ofício a sentença e extinguindo o processo sem resolução de mérito. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0058221-73.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - MAYRA MOTTA
RECORRIDO(S) : NAIR MACIEL CARDOSO
ADVOGADO : DF00009948 - JOSE ALENCAR COSTA AIRES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: isonomia (paridade) entre servidores ativos e inativos/pensionistas
no tocante a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE e pagamento das diferenças. 2. Sentença: procedência do pedido de pagamento da
GDPGPE, no mesmo patamar em que é paga aos servidores da ativa, após avaliações de
desempenho. 3. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo
de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que
não há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base
legal para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois da EC 41/2003; necessidade de opção entre a ação individual e a coletiva;
natureza propter laborem faciendo da referida gratificação. 4. Falta de interesse de agir, em
razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que se discute é a possibilidade de
extensão ou não do pagamento da parcela institucional da GDPGPE e não a legalidade da
retroação dos efeitos financeiros da gratificação em tela, o que justificaria o enfrentamento
dessa questão. 5. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou
caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga no valor correspondente
a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor. Isso porque quando
ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que
estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação
desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 6. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer
jus apenas à pontuação determinada em lei. 7. O fato de os servidores da ativa eventualmente
receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de
vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o
desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro
labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas.
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8. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 9. Ações coletivas relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desnecessária a intimação dos autores/recorridos para manifestarem opção entre ação individual e
ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem provocação do Judiciário. Por essa
mesma razão, também não cabe suspensão do julgamento. 10. Conclusão: provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento da parcela
institucional da GDPGPE, depois de realizado o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional dos servidores em atividade. 11. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do
JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária, quando há provimento do recurso,
mesmo que em parcela mínima (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0034806-61.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ADAURY TIBURCIO MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : DF00027766 - PEDRO ALVES MOREIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: isonomia (paridade) entre servidores ativos e inativos/pensionistas
no tocante a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE e pagamento das diferenças. 2. Sentença: procedência do pedido de pagamento da
GDPGPE, no mesmo patamar em que é paga aos servidores da ativa, após avaliações de
desempenho. 3. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo
de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que
não há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base
legal para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois da EC 41/2003; necessidade de opção entre a ação individual e a coletiva;
natureza propter laborem faciendo da referida gratificação. 4. Falta de interesse de agir, em
razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que se discute é a possibilidade de
extensão ou não do pagamento da parcela institucional da GDPGPE e não a legalidade da
retroação dos efeitos financeiros da gratificação em tela, o que justificaria o enfrentamento
dessa questão. 5. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou
caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga no valor correspondente
a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor. Isso porque quando
ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que
estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação
desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 6. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer
jus apenas à pontuação determinada em lei. 7. O fato de os servidores da ativa eventualmente
receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de
vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o
desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro
labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 2
8. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 9. Ações coletivas relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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necessária a intimação dos autores/recorridos para manifestarem opção entre ação individual e
ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem provocação do Judiciário. Por essa
mesma razão, também não cabe suspensão do julgamento. 10. Conclusão: provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento da parcela
institucional da GDPGPE, depois de realizado o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional dos servidores em atividade. 11. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do
JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária, quando há provimento do recurso,
mesmo que em parcela mínima (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0019289-84.2010.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ALZIRA BATISTA FERNANDES
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da GDPGPE, nos
mesmos moldes dos servidores em atividade. 2. Recurso do Autor(a): a sentença deve ser
reformada para que a GDPGPE seja paga em paridade como os Servidores em Atividade, até
regulamentação e processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional. 3. GDPGPE: apesar de ter sido instituída com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, à medida que dispõe
que a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo,
observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada,
bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 4. Assim
sendo, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores/recorrentes que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do
seu valor máximo, pois quando ocorre a atribuição de pontuação específica aos servidores
ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado
o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que seja regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Portanto, comprovada
a existência de paridade, a gratificação em tela deve ser paga nas mesmas condições dos
servidores em atividade, observando-se o disposto na regra de transição criada pela EC nº
41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas,
quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à
remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de
publicação da EC nº 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente os recorrentes que
passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em
que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005.
6. Início das avaliações: não afasta o direito da parte autora ao percebimento das parcelas
pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de
conversão da
natureza da gratificação de genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 7. De outra banda, não há
direito à continuidade do pagamento da GDPGPE no mesmo percentual depois de realizado o
processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. O fato de os servidores da
ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores
inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da
lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua
natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 8. Conclusão: provimento do recurso para condenar a união a incluir no
pagamento da parte recorrente a GDPGPE, no percentual de 80% de seu valor máximo, a
contar de 01/01/2009 até que haja regulamentação e sejam processados os resultados da
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primeira avaliação individual e institucional. 9. Pagar as diferenças daí decorrentes, limitandose os valores devidos até o ajuizamento da ação ao máximo de 60 (sessenta) saláriosmínimos, considerando ser esta a alçada dos Juizados Especiais Federais, que delimita sua
competência absoluta. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 11. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal
para arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0028297-80.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MARIA LUZIMAR AIRES GUERREIRO
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. 1. Embargos de declaração opostos pela parte Autora em face de acórdão que negou provimento ao seu
recurso. A parte Embargante alega omissão por não abarcar, no acórdão, o artigo 37, inciso X,
da CF/88, mais precisamente a parte que diz: assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices. 2. A contradição que autoriza o uso dos embargos
declaratórios é a que se verifica entre as proposições do acórdão ou entre as premissas e o
resultado do julgamento. Não é sinônimo de inconformismo da parte com a tese jurídica
adotada. 3. No caso, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação
do julgado ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado. O julgamento da
Turma foi expresso em assinalar que a criação da VPI não se confunde com revisão geral
anual e, portanto, não precisa seguir o ditame constitucional previsto no art. 37, X, da CF/88.
4. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta
inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais
que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que
rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração
dos vícios passiveis de correção nas hipóteses previstas no artigo 535, I e II, do CPC. 5.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração da parte
Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.

interesse de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado
da Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é
o caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída
com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou
sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o
período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
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alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não
se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11.
Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte
Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0059707-93.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - REINALDO DE SOUZA COUTO FILHO
RECORRIDO(S) : NAIR SFREDO MARTIN
ADVOGADO : DF00036821 - COQUELIN AIRES LEAL NETO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora
a fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor
máximo, quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de
avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não
há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal
para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas
depois da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu
o resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas
compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou
o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. Falta de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501468

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
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PROCESSO Nº 0037759-61.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ROBERTO JOAO TRIQUES
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501469

julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0037879-07.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ANITA FERREIRA SCHMIDT
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
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o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0037275-46.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ALICE FONTAN
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501470

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0036530-03.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
RECORRIDO(S) : GENY ZANFRANCESCHI
ADVOGADO : DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. Falta de interesse
de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da
Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o
caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
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está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída
com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou
sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o
período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação
alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não
se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11.
Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte
Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

PROCESSO Nº 0030092-58.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - JEFFERSON CARUS GUEDES
RECORRIDO(S) : ALICIO DOS SANTOS
ADVOGADO : DF00023599 - REBECCA AQUINO BENJOINO DA COSTA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: natureza propter laborem da GDPGPE devendo seu pagamento ocorrer
unicamente para os servidores da ativa; apenas as vantagens de caráter geral podem ser
estendidas aos inativos; já foram implementados em folha de pagamento os efeitos financeiros
resultantes do primeiro ciclo de avaliação de desempenho da GDPGPE. 3. GDPGPE: ainda
que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom desempenho funcional
do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo
texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor
correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a
partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional. 4. Nesse sentido, não há como não estender a
GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto
da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de
pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem
regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
5. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos
efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido
realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter
geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação individual
e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da
paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser
o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação
mencionada, pois teriam recebido os valores de
acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito
protegido constitucionalmente. 6. Início das avaliações: não afasta o direito da parte autora ao
percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria,
não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de genérica para pro labore
(TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY,
DOU 30/09/2011). 7. De outra banda, não há direito à continuidade do pagamento da GDPGPE
depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional,
pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de
os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima
da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos
servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 8. Paridade: com o advento da
EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 9. Conclusão: não provimento do recurso. 10.
Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da
condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501471
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0056921-76.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSDF0001672A - SOLANGE MARIA
DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : RAFAEL PAIM DOS SANTOS - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: condenação da parte Ré ao pagamento da diferença e implementação em contracheque da gratificação de desempenho (GDPGPE), a fim de observar a
paridade com o pessoal da ativa (80 pontos), bem como da parcela decorrente da avaliação. 2.
Sentença: procedência em parte do pedido para condenar a parte ré ao pagamento da GDPGPE no percentual de 80% do seu valor máximo. 3. Recurso da União: improcedência do pedido
autoral; falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 4. Recurso do (a)
Autor (a): condenação da União ao pagamento da GDPGPE nos mesmos moldes em que é
paga aos servidores em atividade (80 pontos) tenha ou não acontecido a avaliação institucional. 5. Falta de interesse de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente
decisão do colegiado da Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE
(2013/0056064-4), é o caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o
tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos
há, por enquanto, vinculação obrigatória do precedente. 6. GDPGPE: de acordo com o § 7º do
art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque
deveria ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e
o padrão do servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos
servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
7. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer jus apenas à pontuação
determinada em lei. 8. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira
avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais
diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem
avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com
direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito.
Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar,
se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a
menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua
própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados
e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei
vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido
constitucionalmente. 9. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 10. Paridade: com o advento da EC n.
41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas,
quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501472

remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de
publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005. 11. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 12.
Conclusão: não provimento dos recursos. 13. Honorários advocatícios incabíveis, em face da
sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos da União e da
parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0059553-46.2010.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - REINALDO DE SOUZA COUTO FILHO
RECORRIDO(S) : MARIA JACYRA RODRIGUES
ADVOGADO :
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. Falta de interesse
de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da
Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o
caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída
com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou
sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o
período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação
alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não
se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
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os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11.
Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte
Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o
respectivo caráter específico original passam a ostentar caráter genérico e, por conseqüência,
devem ser estendidas a todos os servidores, inclusive inativos e pensionistas, como bem
decidiu o juízo sentenciante.
6. O início das avaliações não afasta o direito da parte autora ao percebimento de dita
gratificação como se de caráter geral fosse, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de genérica para
pro labore (TNU, PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
C93871F2D1C6E08634A12C8E7E1F2B22 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU
30/09/2011). 7. De outro lado, não há direito à continuidade do pagamento da gratificação
em tela depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e
institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade.
Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a
pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional
deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas. 8. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade
do princípio constitucional da isonomia à lei já existente, não sendo promovida, todavia, a
devida concretização. 9. Paridade: com o advento a EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra
de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas,
quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à
remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de
publicação da EC nº 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que
concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: a sentença
observou a regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, uma vez que assim dispôs: "juros de mora
de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos
do Conselho da Justiça Federal", que observa a legislação em vigor. 11. Prequestionamento: o
voto se baseia em regras e princípios do ordenamento jurídico, não atentando contra os
dispositivos e diplomas prequestionados. Ademais, irrelevante a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando
à interposição de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da matéria. 12. Conclusão: não provimento do recurso. 13. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0040298-68.2011.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - GABRIELA BAHRI DE ALMEIDA SAMIA
RECORRIDO(S) : CLEUSA MARIA DE MORAIS GONCALVES
ADVOGADO : DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto gratificações de desempenho
(GDAHFA), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: a GDAHFA é uma
Gratificação pro labore, condicionada ao desempenho do cargo pelo que não há nenhum
tratamento discriminatório em relação aos aposentados e pensionistas; ofensa à Súmula
339/STF; caso não se acolha a tese de total improcedência do pedido, que seja fixado como
termo final do pagamento da gratificação a data da publicação da portaria que estabeleceu os
critérios e procedimentos específicos de regulamentação; juros e correção monetária, nos
termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97; prequestionamento.
3. GDAHFA: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom
desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do art. Art. 82, da Lei n. 11.784/2008, que diz: "Até que sejam
processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os servidores
que fizerem jus à GDAHFA deverão percebê-la em valor correspondente a 80% (oitenta por
cento) de seu valor máximo, observadas as respectivas Carreiras, níveis, classes e padrões".
4. No período de transição, todos os servidores da ativa passaram a receber a GDAHFA
igualmente e sem qualquer distinção. Logo, o caráter idealizado pela norma restou descaracterizado, ante a transmutação de pro labore faciendo para geral. Nesse contexto, ocorreu
injustificada afronta ao direito à paridade, assegurado aos aposentados e pensionistas pela EC
41/2003 e 47/2005. 5. Restando evidenciado o caráter genérico e impessoal de determinada
gratificação, esta deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os
mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme
entendimento da Suprema Corte nos RE n. 476579 e RE n. 476390, segundo os quais as
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501473

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0024530-34.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - MAYRA MOTTA
RECORRIDO(S) : NORDINA DE SOUZA THACZ
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS (GDAPEC). PARCELA INSTITUCIONAL INDEVIDA.
1. Sentença: procedência do pedido de pagamento da parcela institucional da GDAPEC,
mesmo após avaliação, aos aposentados e pensionistas. 2. Recurso União: a sentença condenou a União ao pagamento da GDAPEC "ad eternum" ao servidor inativo no que toca à
parcela institucional, a despeito de recente decisão do STJ, no sentido de que a partir da
regulamentação as gratificações deixam de ostentar caráter genérico, não subsistindo base
legal para a equiparação entre ativos e inativos; já houve regulamentação da GDAPEC, pelo
que não há direito ao pagamento da parcela institucional, dado o caráter pro labore facicendo;
depois da EC n. 41/2003 não há mais falar em paridade; limitação temporal da GDAPEC ao 1º
ciclo de avaliação de desempenho (02/07/2010). 3. Relativamente à GDAPEC, Gratificação de
Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT, foi instituída
pela Lei n. 11.907/2009 a qual alterou a Lei n. 11.171/2005, tendo, inicialmente, como pressuposto o mero exercício dos cargos da mencionada carreira, pois não havia ocorrido a sua
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regulamentação e o início das avaliações dos servidores. 4. Dessa forma, justificável a concessão da GDAPEC do DNIT aos servidores inativos, no mesmo percentual ou pontuação
estabelecida para os ativos até definição dos critérios e procedimentos para avaliação do
desempenho individual e institucional de aferição da gratificação, quando então prevalecerá o
caráter pro labore faciendo do benefício. Nesse sentido: AC507807/PB, Segunda Turma, Rel.
Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, DJE. 10/06/2011. p. 188. 5. Assim, não há direito à
continuidade do pagamento da GDAPEC no mesmo percentual depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, pois cessado o
caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. 6. O fato de os servidores da ativa
eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à
avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do
ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de
acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua natureza
jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: provimento do recurso para
julgar improcedente o pedido de pagamento da parcela institucional da GDAPEC, depois de
realizado o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional.
8. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada

7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei BBE772 TRF 1 R/IMP.15-01-04-SJ 2
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014

PROCESSO Nº 0037087-53.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : OSWALDO COSTA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - FERNANDA GONZALEZ SABACK
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501474

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0042978-55.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE FELIX RODRIGUES
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - FERNANDA GONZALEZ SABACK
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
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União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DE3CD35C855482870BE76186EBF14C45 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014

EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0036757-56.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : EVA BUENO TABORDA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - FERNANDA GONZALEZ SABACK
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501475
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o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

PROCESSO Nº 0056937-30.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA CORINGA DA SILVA
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: isonomia (paridade) entre servidores ativos e inativos/pensionistas
no tocante a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE e pagamento das diferenças. 2. Sentença: procedência do pedido de pagamento da
GDPGPE, no mesmo patamar em que é paga aos servidores da ativa, após avaliações de
desempenho. 3. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo
de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que
não há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base
legal para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois da EC 41/2003; necessidade de opção entre a ação individual e a coletiva;
natureza propter laborem faciendo da referida gratificação. 4. Falta de interesse de agir, em
razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que se discute é a possibilidade de
extensão ou não do pagamento da parcela institucional da GDPGPE e não a legalidade da
retroação dos efeitos financeiros da gratificação em tela, o que justificaria o enfrentamento
dessa questão. 5. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou
caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga no valor correspondente
a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor. Isso porque quando
ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que
estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação
desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 6. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer
jus apenas à pontuação determinada em lei.
7. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas.
8. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 9. Ações coletivas relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desnecessária a intimação dos autores/recorridos para manifestarem opção entre ação individual e
ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem provocação do Judiciário. Por essa
mesma razão, também não cabe suspensão do julgamento. 10. Conclusão: provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento da parcela
institucional da GDPGPE, depois de realizado o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional dos servidores em atividade. 11. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do
JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária, quando há provimento do recurso,
mesmo que em parcela mínima (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0019337-38.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE BENJAMIN PEREIRA
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - JEFFERSON CARUS GUEDES

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0028238-92.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : IZORAIDE PAULINO DE MIRANDA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto gratificações de desempenho
(GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: falta interesse de agir,
em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ
assentou sua legalidade; inexiste paridade entre inativos e pensionistas depois da EC 41/2003;
necessidade de opção entre ação individual e a coletiva, com suspensão do processo individual; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação. 3. Falta de interesse de
agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da Segunda
Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o caso de
ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto, vinculação
obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o
propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, mas também
findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo
o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do §§ 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Paridade: com o advento a EC nº 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à
gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 7. Ações coletivas
relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desnecessária a intimação dos autores/recorridos
para manifestarem opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma
faculdade, e não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu
interesse, sem provocação do Judiciário. Por essa mesma razão, também não cabe suspensão
do julgamento. 8. Conclusão: não provimento do recurso. 9. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n.
9.099/1995). 10. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501476
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EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0061101-38.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : PAULO CESAR ORPHAO BOURGET
ADVOGADO : DF00027766 - PEDRO ALVES MOREIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: condenação da parte Ré ao pagamento da GDPGPE nos mesmos
moldes em que é paga aos servidores em atividade, a partir de janeiro de 2009, bem como das
diferenças. 2. Sentença: procedência do pedido para condenar a parte ré ao pagamento da
GDPGPE no percentual de 80% do seu valor máximo, até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 3. Recurso da União: incompetência
em razão do lugar; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois da EC 41/2003;
prescrição; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o resultado
do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501477

juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o art. 1º-F da
Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança; prequestionamento. 4. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações em que figurem
Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual
devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da
Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que, no caso, a
presença da União na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária. 5. Prescrição:
quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ. Contudo, não há prescrição a ser pronunciada, pois
as diferenças pleiteadas remontam a agosto/2009 e a ação foi ajuizada antes de decorrido o
prazo prescricional de cinco anos. 6. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga
no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos,
por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter
geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional. 7. Contudo, depois de realizado o processamento
e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas
passam a fazer jus apenas à pontuação determinada em lei. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 82FCD8490C98F129A18D3178D8E98B7E TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
8. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera
efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período
sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos
inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser
realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a
produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes
poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos
meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 9. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação
institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de
vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o
desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro
labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 10.
Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 11. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual
de Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a
regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade
perante o STF. 12. Prequestionamento: o voto se baseia em regras e princípios do ordenamento jurídico, não atentando contra os dispositivos e diplomas prequestionados. Ademais,
irrelevante a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da matéria. 13. Conclusão: não provimento do recurso. 14. Sucumbência:
honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art.
55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
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PROCESSO Nº 0031298-73.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : IOLANDA ABREU
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
CE7642FB96F4FF97BD825ABA39DD79B1 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501478

julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0031634-77.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOAO CAMARGO DE LIMA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
45AD5B93B6E75A0980074E195AED3483 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação

1478

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
AA70858F8187597DEEBE44F6A063EBDE TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0036810-37.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : CLENEA TEREZINHA DA SILVA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501479

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0017884-08.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ERACLIDES SANTOS MARTINS
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: condenação da parte Ré ao pagamento da diferença e implementação em contracheque da gratificação de desempenho (GDPGPE), a fim de observar a
paridade com o pessoal da ativa (80 pontos), bem como da parcela decorrente da avaliação. 2.
Sentença: procedência do pedido de pagamento da integralidade dos pontos da GDPGPE, a
partir de 1º/11/2010. 3. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do
1º ciclo de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo
que não há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste
base legal para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois da EC 41/2003; necessidade de opção entre a ação individual e a
coletiva; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o resultado do
primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações. 4.
Falta de interesse de agir, em razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que
se discute é a possibilidade de extensão ou não do pagamento da parcela institucional da
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5. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos
efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido
realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter
geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação individual
e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da
paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser
o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação
mencionada, pois teriam recebido os valores de
acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito
protegido constitucionalmente. 6. Início das avaliações: não afasta o direito da parte autora ao
percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria,
não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de genérica para pro labore
(TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY,
DOU 30/09/2011). 7. De outra banda, não há direito à continuidade do pagamento da GDPGPE
depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional,
pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de
os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima
da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos
servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 8. Paridade: com o advento da
EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 9. Conclusão: não provimento do recurso. 10.
Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da
condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0061123-96.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA APARECIDA REZENDE
ADVOGADO : DF00018505 - MARCIO DE SOUSA LOPES E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto gratificações de desempenho
(GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: falta interesse de agir,
em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ
assentou sua legalidade; depois da EC 41/2003 não há falar em paridade; necessidade de
opção entre ação individual e a coletiva, com suspensão do processo individual; regime jurídico
da GDPGPE. Por fim pede sobrestamento do feito, em razão da repercussão geral admitida no
RE 631389/STF. 3. Sobrestamento: pedido indeferido, eis que não se inclui dentre as atribuições do Relator, no exercício da atividade tipicamente jurisdicional, determinar o sobrestamento do feito, antecipando-se às partes, quanto ao interesse de apresentar impugnação
contra o acórdão, bem assim ao Presidente da Turma Recursal, quanto ao juízo de admissibilidade de eventual Incidente de Uniformização ou Recurso Extraordinário. Precedente
desta Turma Recursal (Embargos no Recurso nº 0001954-52.2010.4.01.3400, Relator Juiz
Federal Rui Costa Gonçalves, Julgado em 01/09/2011). 4. Falta de interesse de agir, em razão
de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da Segunda Turma, no

GDPGPE e não a legalidade da retroação dos efeitos financeiros da gratificação em tela, o que
justificaria o enfrentamento dessa questão. 5. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga
no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos,
por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter
geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional. 6. Contudo, depois de realizado o processamento
e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas
passam a fazer jus apenas à pontuação determinada em lei.
7. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas.
8. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 9. Ações coletivas relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desnecessária a intimação dos autores/recorridos para manifestarem opção entre ação individual e
ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem provocação do Judiciário. Por essa
mesma razão, também não cabe suspensão do julgamento. 10. Conclusão: provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento da parcela
institucional da GDPGPE, depois de realizado o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional dos servidores em atividade. 11. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do
JEF, previsão legal para arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso
(art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0018561-43.2010.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ISAURO DA SILVEIRA BICALHO
ADVOGADO : DF0000592A - SEBASTIAO MIGUEL JULIAO E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: natureza propter laborem da GDPGPE devendo seu pagamento ocorrer
unicamente para os servidores da ativa; apenas as vantagens de caráter geral podem ser
estendidas aos inativos; já foram implementados em folha de pagamento os efeitos financeiros
resultantes do primeiro ciclo de avaliação de desempenho da GDPGPE. 3. GDPGPE: ainda
que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom desempenho funcional
do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo
texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor
correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a
partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional. 4. Nesse sentido, não há como não estender a
GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto
da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de
pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem
regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501480

1480

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o caso de ainda manter
entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto, vinculação obrigatória do
precedente. 5. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de
premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação
genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do §§ 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo
qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo,
observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada,
bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas
(autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do
seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores
ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado
o caráter geral da gratificação desde
seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional. 7. Paridade: com o advento a EC nº 41/2003, criou-se, em face da regra de
transição prevista em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas,
quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à
remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de
publicação da EC nº 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que
concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005. 8. Ações coletivas relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desnecessária a intimação dos autores/recorridos para manifestarem opção entre ação
individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, cabendo
ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem provocação do Judiciário. Por
essa mesma razão, também não cabe suspensão do julgamento. 9. Conclusão: não provimento
do recurso. 10. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10%
sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0028007-65.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - FERNANDA GONZALEZ SABACK
RECORRIDO(S) : ROSENILDA TABORDA
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: procedência do pedido de pagamento da parcela institucional da
GDPGPE, no mesmo patamar em que é paga aos servidores da ativa, após avaliações de
desempenho. 2. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo
de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que
não há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base
legal para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre inativos e pensionistas
depois da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; aplicação
errônea dos percentuais de juros, uma vez que fixou juros de mora no percentual de 0,5% ao
mês a partir da citação, quando deveriam ter sido fixados, nos termos do art. 1º-F, da Lei n.
9.494/97; 3. Falta de interesse de agir, em razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que se discute é a possibilidade de extensão ou não do pagamento da parcela
institucional da GDPGPE e não a legalidade da retroação dos efeitos financeiros da gratificação
em tela, o que justificaria o enfrentamento dessa questão. 4. GDPGPE: de acordo com o § 7º
do art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque
deveria ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e
o padrão do servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos
servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Contudo, depois de realizado o
processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer jus apenas à pontuação determinada em lei. 6. O fato de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima
da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos
servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas.
7. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício
na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir
de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que somente os que
passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em
atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005. 8. Juros de mora: argumento prejudicado. 9. Conclusão: provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento da parcela institucional da
GDPGPE, depois de realizado o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional dos
servidores em atividade. 10. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão
legal para arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55,
caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0025386-95.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : SILVANA CAMARGO DE MELO
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
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6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pon
tuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0012983-94.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH RECORRENTE/RECORRIDO : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO/RECORRENTE : ANTONIO FLORINDO FERNANDES
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: condenação da parte Ré ao pagamento da diferença e implementação em contracheque da gratificação de desempenho (GDPGPE), a fim de observar a
paridade com o pessoal da ativa (80 pontos), bem como da parcela decorrente da avaliação. 2.
Sentença: procedência em parte do pedido para condenar a parte ré ao pagamento da GDPGPE no percentual de 80% do seu valor máximo. 3. Recurso da União: improcedência do pedido
autoral; impossibilidade de comparar a GDPGPE à GDATA, pois há previsão legal de efeito
retroativo, compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor; já houve início da
regulamentação e implementação das avaliações; caráter pro labore da gratificação; depois da
EC n. 41/2003, não há mais que se falar em paridade entre ativos e inativos/pensionistas;
afronta à Súmula 339/STF; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960,
que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 4.
Recurso do (a) Autor (a): condenação da União ao pagamento da GDPGPE nos mesmos
moldes em que é paga aos servidores em atividade (80 pontos) tenha ou não acontecido a
avaliação institucional. 5. Contrarrazões da União: improcedência do pedido recursal do (a)
Autor (a); a parcela institucional da GDPGPE não tem natureza genérica, pois está vinculada
às atividades funcionais e às devidas avaliações, cabíveis apenas ao servidor em atividade. 6.
GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou caráter genérico até
sua regulamentação, daí porque deveria ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor
máximo, observada a classe e o padrão do servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de
pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem
regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 7. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de
avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer jus apenas à
pontuação determinada em lei.
8. Impossibilidade de comparar GDPGPE e GDATA/retroação da primeira avaliação: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009,
compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos eram
para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação
alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não
se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 9. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação
institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de
vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o
desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro
labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 10.
Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 11. Súmula n. 339/STF: referida súmula é inaplicável ao caso, pois
a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente, não sendo promovida, todavia, a devida concretização.
12. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça
Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei
n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 13. Conclusão: não provimento dos recursos. 14. Honorários advocatícios incabíveis, em face da
sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos da União e da
parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0035519-36.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH RECORRENTE/RECORRIDO : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO/RECORRENTE: VALDY FERREIRA LIMA
ADVOGADO : DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança; impugnação aos
cálculos. 3. Recurso do (a) Autor (a): inclusão nos cálculos do percentual referente a cada mês
a partir de 08/2012, devidamente atualizados, uma vez que a sentença cingiu somente o
período de 01/01/2009 a 01/07/2012, com atualização até 03/2013. 4. Contrarrazões da União:
não há quaisquer valores devidos na presente demanda em virtude dos efeitos financeiros da
realização do 1º ciclo de avaliações retroagir desde o nascedouro da GDPGPE; na hipótese de
não provimento do recurso, manter a sentença quanto a data do fim da paridade para limitação
dos cálculos, em caso de execução; prequestionamento. 5. Contrarrazões do (a) Autor (a): a
extensão do percentual da GDPGPE pago aos servidores da ativa, aos aposentados e pensionistas, já é questão julgada favoravelmente pela Turma Recursal da SJDF. 6. Falta de
interesse de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado
da Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é
o caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente.

1482

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
7. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom
desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a gratificação
deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o
padrão do servidor, a PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
92BDB1026158F342472519926AE2FE67 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional. 8. Nesse sentido, não há como não estender a
GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto
da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de
pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem
regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 9. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação
gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja
considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos
efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido
realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter
geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação individual
e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da
paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser
o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação
mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período dos meses
de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 10. Início das
avaliações: não afasta o direito da parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois
a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da
natureza da gratificação de genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 11. De outra banda, não há
direito à continuidade do pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do
primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do
ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de
acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua natureza
jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 12. Paridade: com o advento da EC n.
41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
13. A elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, antes da prolação da sentença, visa a
subsidiar o julgador na prolação da sentença líquida. Essa exigência legal de liquidez das
sentenças
nas causas de competência dos Juizados Especiais Federais (art. 38, parágrafo único, da Lei
9.099/95) faz com que a conta apresentada pela Contadoria do Juízo se torne parte integrante
do ato decisório, não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa a ausência de
intimação das partes antes do julgamento da causa pelo juízo de 1º grau. Ao serem intimadas
do conteúdo da sentença, as partes terão a oportunidade de conferir a conta apresentada e
impugná-la na fase recursal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual
de Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a
regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade
perante o STF. 15. Prequestionamento: o voto se baseia em regras e princípios do ordenamento jurídico, não atentando contra os dispositivos e diplomas prequestionados. Ademais,
irrelevante a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da matéria. 16. Conclusão: não provimento dos recursos. 17. Honorários
advocatícios incabíveis, em face da sucumbência recíproca.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501483

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos da União e da
parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0044031-08.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (MINISTERIO DA EDUCACAO) - UNIAO FEDERAL
(MINISTERIO DA EDUCACAO)
ADVOGADO : - MOISES SAPUCAIA DE CARVALHODF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO
LIMA
RECORRIDO(S) : MARIA YARA GONCALVES RODRIGUES LIMA - UNIAO FEDERAL (MINISTERIO DA EDUCACAO)
ADVOGADO : DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA - MOISES SAPUCAIA DE
CARVALHO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança; impugnação aos
cálculos. 3. Recurso do (a) Autor (a): inclusão nos cálculos do percentual referente a cada mês
a partir de 09/1012, devidamente atualizados, uma vez que a sentença cingiu somente o
período de 01/01/2009 a 01/08/2012, com atualização até 03/2013. 4. Contrarrazões da União:
não há quaisquer valores devidos na presente demanda em virtude dos efeitos financeiros da
realização do 1º ciclo de avaliações retroagir desde o nascedouro da GDPGPE; na hipótese de
não provimento do recurso, manter a sentença quanto a data do fim da paridade para limitação
dos cálculos, em caso de execução; prequestionamento. 5. Contrarrazões do (a) Autor (a): a
extensão do percentual da GDPGPE pago aos servidores da ativa, aos aposentados e pensionistas, já é questão julgada favoravelmente pela Turma Recursal da SJDF. 6. Falta de
interesse de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado
da Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é
o caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL FDCF1A57F5DF5FEA2CF5C033B5C30E82 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
7. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom
desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a gratificação
deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o
padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 8. Nesse sentido, não
há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram
amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo, pois
quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em
que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação
desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 9. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a
primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se
eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele
período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos
inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser
realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a
produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes
poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos
meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
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indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 10. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 11. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em
lei.
12. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição
prevista em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam:
1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração
dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC
n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à
gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 13. A elaboração dos
cálculos pela Contadoria Judicial, antes da prolação da sentença, visa a subsidiar o julgador na
prolação da sentença líquida. Essa exigência legal de liquidez das sentenças nas causas de
competência dos Juizados Especiais Federais (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95) faz
com que a conta apresentada pela Contadoria do Juízo se torne parte integrante do ato
decisório, não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa a ausência de intimação das
partes antes do julgamento da causa pelo juízo de 1º grau. Ao serem intimadas do conteúdo da
sentença, as partes terão a oportunidade de conferir a conta apresentada e impugná-la na fase
recursal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 15.
Prequestionamento: o voto se baseia em regras e princípios do ordenamento jurídico, não
atentando contra os dispositivos e diplomas prequestionados. Ademais, irrelevante a expressa
referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da
matéria. 16. Conclusão: não provimento dos recursos. 17. Honorários advocatícios incabíveis,
em face da sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos da União e da
parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0042433-19.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSDF00003173 - MARIA ANGELA
MINEIRO LIMA
RECORRIDO(S) : JORGINA DE LIMA - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA - KASSANDRA MARA MAFRA
DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
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da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança; impugnação aos
cálculos. 3. Recurso do (a) Autor (a): inclusão nos cálculos do percentual referente a cada mês
a partir de 09/1012, devidamente atualizados, uma vez que a sentença cingiu somente o
período de 01/01/2009 a 01/08/2012, com atualização até 03/2013. 4. Contrarrazões da União:
não há quaisquer valores devidos na presente demanda em virtude dos efeitos financeiros da
realização do 1º ciclo de avaliações retroagir desde o nascedouro da GDPGPE; na hipótese de
não provimento do recurso, manter a sentença quanto a data do fim da paridade para limitação
dos cálculos, em caso de execução; prequestionamento. 5. Contrarrazões do (a) Autor (a): a
extensão do percentual da GDPGPE pago aos servidores da ativa, aos aposentados e pensionistas, já é questão julgada favoravelmente pela Turma Recursal da SJDF. 6. Falta de
interesse de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado
da Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é
o caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente.
7. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom
desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser
paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional. 8. Nesse sentido, não há como não
estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados
pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo, pois quando ocorre
atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não
forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação desde seu
nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 9. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação
gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja
considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos
efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido
realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter
geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação individual
e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da
paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser
o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação
mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período dos meses
de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 10. Início das
avaliações: não afasta o direito da parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois
a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da
natureza da gratificação de genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 11. De outra banda, não há
direito à continuidade do pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do
primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do
ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo
com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica
pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo
a pontuação determinada em lei. 12. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em
face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e
pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões
em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na
data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que pas-
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saram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que
concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da
Emenda Constitucional n. 47/2005.
13. A elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, antes da prolação da sentença, visa a
subsidiar o julgador na prolação da sentença líquida. Essa exigência legal de liquidez das
sentenças nas causas de competência dos Juizados Especiais Federais (art. 38, parágrafo
único, da Lei 9.099/95) faz com que a conta apresentada pela Contadoria do Juízo se torne
parte integrante do ato decisório, não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa a
ausência de intimação das partes antes do julgamento da causa pelo juízo de 1º grau. Ao
serem intimadas do conteúdo da sentença, as partes terão a oportunidade de conferir a conta
apresentada e impugná-la na fase recursal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo
com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor,
inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 15. Prequestionamento: o voto se baseia em regras e princípios
do ordenamento jurídico, não atentando contra os dispositivos e diplomas prequestionados.
Ademais, irrelevante a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso, sendo suficiente
a discussão e apreciação da matéria. 16. Conclusão: não provimento dos recursos. 17. Honorários advocatícios incabíveis, em face da sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos da União e da
parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0054662-74.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : DOLORES FERREIRA MARTINS
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - HERMES SANTOS BLUMENTHAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
8BA99DB1105CBBC4801D32DAD1128879 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0052763-41.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ANTONIO DJALMA CURUPANA DA SILVA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - HERMES SANTOS BLUMENTHAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
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DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0053451-03.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : SEBASTIAO ALMEIDA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - HERMES SANTOS BLUMENTHAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501486
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

PROCESSO Nº 0030859-62.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : FRANCISCO ANATOLIO VICENTE
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0028288-21.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : NIRVANA DE SOUZA LUNIERE
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: isonomia (paridade) entre servidores ativos e inativos/pensionistas
no tocante a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE e pagamento das diferenças. 2. Sentença: procedência do pedido de pagamento
GDPGPE, no mesmo patamar em que é paga aos servidores da ativa, após avaliações de
desempenho. 3. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo
de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que
não há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base
legal para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação;
juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o art. 1º-F da
Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 4. Falta de interesse de agir, em
razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que se discute é a possibilidade de
extensão ou não do pagamento da parcela institucional da GDPGPE e não a legalidade da
retroação dos efeitos financeiros da gratificação em tela, o que justificaria o enfrentamento
dessa questão. 5. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou
caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga no valor correspondente
a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor. Isso porque quando
ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que
estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação
desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 6. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer
jus apenas à pontuação determinada em lei.
7. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas.
8. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 9. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 10. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente
o pedido de pagamento da parcela institucional da GDPGPE, depois de realizado o primeiro
ciclo de avaliação individual e institucional dos servidores em atividade. 11. Sucumbência:
incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária,
quando há provimento do recurso, mesmo que em parcela mínima (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501487
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julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0056311-74.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MARIA ZENEIDA VALERIO KUHL
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501488

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0019503-70.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : LEONI FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - MAYRA MOTTA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de ava-
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liação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0029423-68.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MARIA ELAINE CASTRO FERNANDES
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS (GDAPEC). PARCELA INSTITUCIONAL INDEVIDA.
1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional da GDAPEC a
partir de 01/07/2011, ao fundamento de que "a legislação de regência somente garantiu o
recebimento da GDAPEC de forma genérica, ou seja, independentemente de avaliação, até
2010. A partir daí, não existe mais previsão para percepção da referida gratificação de forma
genérica para os servidores ativos". 2. Recurso do(a) autor(a): os fundamentos usados na
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional será sempre genérica independente de quantas avaliações existirem; que a União seja condenada ao pagamento das diferenças de valores
relacionados à parcela institucional da GDAPEC a partir de 01/07/2011, data essa de implantação no contracheque, nos mesmos moldes pagos aos dos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre
servidores somente é garantida até o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional,
conforme disposto na lei de regência. 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que toda
gratificação que ostentar o caráter genérico e impessoal deve ser estendida aos servidores
inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n. 476579 e RE n. 476390, segundo os quais as
gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o
respectivo caráter específico original passam a ostentar caráter genérico e, por conseqüência,
devem ser estendidas a todos os servidores inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de que os fundamentos da sentença destoam da
Suprema Corte quanto à paridade. 5. Paridade: Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada, restou claro que somente os que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
6. Relativamente à GDAPEC, Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do
Plano Especial de Cargos do DNIT, foi instituída pela Lei n. 11.907/2009 a qual alterou a Lei
n.
11.171/2005, tendo, inicialmente, como pressuposto o mero exercício dos cargos da mencionada carreira, pois não havia ocorrido a sua regulamentação e o início das avaliações dos
servidores. 7. Dessa forma, justificável a concessão da GDAPEC do DNIT aos servidores
inativos, no mesmo percentual ou pontuação estabelecida para os ativos até definição dos
critérios e procedimentos para avaliação do desempenho individual e institucional de aferição
da gratificação, quando então prevalecerá o caráter pro labore faciendo do benefício. Nesse
sentido: AC507807/PB, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, DJE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501489

10/06/2011. p. 188. 8. Assim, não há direito à continuidade do pagamento da GDAPEC no
mesmo percentual depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de
avaliação individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais
falar em paridade. 9. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
10. Conclusão: não provimento do recurso. 11. Sucumbência: honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art.
55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que
justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença
final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0061016-18.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : FELIZARDO PIO DE ALMEIDA NETO
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito ex-
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clusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0060440-25.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : REMILDO MAIA DE CARVALHO
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501490

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0028025-86.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : VALCIR TAIARIOL
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
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inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0019326-09.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE ALDORI PEREIRA DO AMARANTE
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501491

ventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0021420-27.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MARIA HELENA MUNIZ
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0018747-61.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA COSTA CARIBE
ADVOGADO : PR00033955 - FABRICIO FONTANA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; necessidade de opção entre a ação individual e a coletiva; natureza propter
laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações. 3. Falta de interesse de
agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da Segunda
Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o caso de
ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto, vinculação
obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o
propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma
gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem
regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006,
pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo,
observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada,
bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse
sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que
se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor
máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo
o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da
gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos
efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 99BFA1A45864083E1DC3F2CF3C20F2CA TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos
meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa

6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0020710-07.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MARIA DAS GRACAS CAVALHEIRO DE JESUS
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos 01-04-SJ 2
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501492
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parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Ações coletivas relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desnecessária a intimação dos autores/recorridos para manifestarem opção entre ação individual e ação coletiva,
pois a lei estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a
iniciativa, se for do seu interesse, sem provocação do Judiciário. Por essa mesma razão,
também não cabe suspensão do julgamento. 11. Conclusão: não provimento do recurso. 12.
Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da
condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014. 3

7. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer jus apenas à pontuação
determinada em lei. 8. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira
avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais
diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem
avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com
direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito.
Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar,
se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a
menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua
própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados
e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei
vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido
constitucionalmente. 9. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 10. Paridade: com o advento da EC n.
41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas,
quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à
remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de
publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005. 11. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 12.
Conclusão: não provimento dos recursos. 13. Honorários advocatícios incabíveis, em face da
sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos da União e da
parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0029367-35.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSSC00032058 - LUIZ PHILIPE
GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : SOLANGE MARIA JOAQUIM - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - KASSANDRA MARA
MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: condenação da parte Ré ao pagamento da diferença e implementação em contracheque da gratificação de desempenho (GDPGPE), a fim de observar a
paridade com o pessoal da ativa (80 pontos), bem como da parcela decorrente da avaliação. 2.
Sentença: procedência em parte do pedido para condenar a parte ré ao pagamento da GDPGPE no percentual de 80% do seu valor máximo. 3. Recurso da União: improcedência do pedido
autoral; falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 4. Recurso do (a)
Autor (a): condenação da União ao pagamento da GDPGPE nos mesmos moldes em que é
paga aos servidores em atividade (80 pontos) tenha ou não acontecido a avaliação institucional. 5. Falta de interesse de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente
decisão do colegiado da Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE
(2013/0056064-4), é o caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o
tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos
há, por enquanto, vinculação obrigatória do precedente. 6. GDPGPE: de acordo com o § 7º do
art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque
deveria ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e
o padrão do servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos
servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL A59CF33D43E34BF6C36F0AC0008D3F9C TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501493

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0023007-84.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOSSC00032058 - LUIZ PHILIPE
GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : MARIA SEBASTIANA LISBOA GODOY - UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA - KASSANDRA MARA
MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: condenação da parte Ré ao pagamento da diferença e implementação em contracheque da gratificação de desempenho (GDPGPE), a fim de observar a
paridade com o pessoal da ativa (80 pontos), bem como da parcela decorrente da avaliação. 2.
Sentença: procedência em parte do pedido para condenar a parte ré ao pagamento da GDPGPE no percentual de 80% do seu valor máximo. 3. Recurso da União: improcedência do pedido
autoral; falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 4. Recurso do (a)
Autor (a): condenação da União ao pagamento da GDPGPE nos mesmos moldes em que é
paga aos servidores em atividade (80 pontos) tenha ou não acontecido a avaliação ins-
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titucional. 5. Falta de interesse de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente
decisão do colegiado da Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE
(2013/0056064-4), é o caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o
tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos
há, por enquanto, vinculação obrigatória do precedente. 6. GDPGPE: de acordo com o § 7º do
art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque
deveria ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e
o padrão do servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos
servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 2
7. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer jus apenas à pontuação
determinada em lei. 8. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira
avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais
diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem
avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com
direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito.
Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar,
se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a
menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua
própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados
e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei
vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido
constitucionalmente. 9. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 10. Paridade: com o advento da EC n.
41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas,
quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à
remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de
publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005. 11. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 12.
Conclusão: não provimento dos recursos. 13. Honorários advocatícios incabíveis, em face da
sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos da União e da
parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.

equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; necessidade de opção entre a ação individual e a coletiva; natureza propter
laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações. 3. Falta de interesse de
agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da Segunda
Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o caso de
ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto, vinculação
obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o
propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma
gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem
regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006,
pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo,
observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada,
bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse
sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que
se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor
máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo
o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da
gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos
efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 6451D3402B1A32B50C5FBF3E4D1C82E9 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos
meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Ações coletivas relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desnecessária a intimação dos autores/recorridos para manifestarem opção entre ação individual e ação coletiva,
pois a lei estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a
iniciativa, se for do seu interesse, sem provocação do Judiciário. Por essa mesma razão,
também não cabe suspensão do julgamento. 11. Conclusão: não provimento do recurso. 12.
Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da
condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0015545-76.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ROGERIO ANTONIO KOERICH
ADVOGADO : DF00027766 - PEDRO ALVES MOREIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501494
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.

pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0063086-08.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ALZIRA FROHLICH DELLAGUSTIN
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501495

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0021449-77.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : OSIRES SOARES
ADVOGADO :
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; necessidade de opção entre a ação individual e a coletiva; natureza propter
laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações. 3. Falta de interesse de
agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da Segunda
Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o caso de
ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto, vinculação
obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o
propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma
gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem
regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006,
pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo,
observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada,
bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse
sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que
se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor
máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo
o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da
gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira
avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos
efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes
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poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos
meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Ações coletivas relacionadas/art. 104 do CDC/suspensão: desnecessária a intimação dos autores/recorridos para manifestarem opção entre ação individual e ação coletiva,
pois a lei estabelece uma faculdade, e não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a
iniciativa, se for do seu interesse, sem provocação do Judiciário. Por essa mesma razão,
também não cabe suspensão do julgamento. 11. Conclusão: não provimento do recurso. 12.
Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da
condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0066038-57.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : CELSO PEREIRA GOULART
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0026936-28.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ANTONIO OLINO DOS SANTOS
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501496
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7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0066288-90.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : FREDOLINO DE CASTRO CAXAMBU
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501497

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0029003-63.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JOAO TELES DE SOUZA SOBRINHO
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
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EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: procedência do pedido de pagamento da integralidade dos
pontos da parcela institucional da GDPGPE, a partir de 1º/11/2010. 2. Recurso União: a
sentença condenou a União ao pagamento da GDPGPE "ad eternum" ao servidor inativo no
que se refere à parcela institucional, a despeito de recente decisão do Egrégio STJ, dispor que
a partir da regulamentação as gratificações deixam de ostentar caráter genérico; caráter pro
labore facicendo; depois da EC n. 41/2003 não há mais falar em paridade; falta de interesse de
agir, em face de precedente do STJ ter reconhecido a legalidade da retroatividade do 1º ciclo
de avaliação; realizadas as avaliações não há falar em integralidade para os inativos. 3. Falta
de interesse de agir, em razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que se
discute é a possibilidade de extensão ou não do pagamento da parcela institucional da GDPGPE e não a legalidade da retroação dos efeitos financeiros da gratificação em tela, o que
justificaria o enfrentamento dessa questão. 4. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga
no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos,
por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter
geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional. 5. Contudo, depois de realizado o processamento
e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas
passam a fazer jus apenas à pontuação determinada em lei. 6. O fato de os servidores da ativa
eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à
avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do
ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de
acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua natureza
jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas.
7. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005. 8. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente
o pedido de pagamento da parcela institucional da GDPGPE, depois de realizado o primeiro
ciclo de avaliação individual e institucional dos servidores em atividade. 9. Sucumbência:
incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba de
honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0032296-41.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARCO ANTONIO MONTEIRO MACHADO
ADVOGADO : DF00020744 - CARLOS HENRIQUE VIEIRA BARBOSA E OUTRO(S)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Embargos de declaração opostos pela parte Ré (Fazenda Nacional) em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso. A parte Embargante alega omissão quanto a questões jurídicas suscitadas no recurso da União, indispensáveis ao desate da lide. 2. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de
declaração é aquela que diga respeito ao necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem
de questões examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo
com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração. 3. No caso, a parte
embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado ou alterem o entenEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501498

dimento estampado no acórdão impugnado. O julgamento da Turma foi expresso em assinalar
que não cabe incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
em perfeita consonância com jurisprudência do STF e STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0014235-35.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH RECORRENTE/RECORRIDO : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS RECORRIDO/RECORRERNTE :
JAIME DE SOUZA MORAES
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto a gratificações de desempenho
(GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso do(a) Autor(a): a sentença deve
ser anulada parcialmente, por infringência ao princípio da congruência, em especial o fato de a
maioria dos servidores ativos receberam a totalidade da parcela institucional, o que configura
natureza genérica nessa parte; a sentença nem mesmo chegou a apreciar as disposições
contidas no artigo 7-A, § 7.º, da lei 11.356/2006 que atribui aos ativos, independentemente de
qualquer avaliação, o percentual de 80 pontos, até que sobrevenha avaliação válida de desempenho; caráter discriminatório dos critérios de avaliação individual das portarias de regulamentação; direito dos aposentados e pensionistas receber os pontos destinados à avaliação institucional; vícios de inconstitucionalidade, dada a falta de caráter pro labore. 3. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação, cujo
precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, fazendo cessar a paridade
entre inativos e pensionistas, pelo que não lhes é devido pagamento de qualquer diferença;
após EC n. 41/2003 não há mais direito à paridade; já aconteceu o resultado do ciclo de
avaliação e teve efeito retroativo a janeiro de 2009, com as devidas compensações referentes
aos valores já quitados. 4. Nulidade de por infringência ao princípio da congruência: argumento
que se rejeita, pois a sentença bem analisou a questão posta em discussão e acertadamente
decidiu a lide e não merece o menor reparo. O objeto central de insurgência da parte autora é
que a GDPGPE será sempre genérica e que, portanto, deve ser estendida aos aposentados e
pensionistas nos mesmo percentual após avaliação dos servidores em atividade. 5. É estranha
a afirmação de que o juízo sequer apreciou as disposições do artigo 7-A, § 7º, da Lei n.
11.356/2006, pois nesse aspecto, a sentença dispôs nesses exatos termos: "condenar a parte
ré na obrigação de recalcular os proventos da parte autora, a fim de incluir o pagamento da
Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, a
partir de 01/01/2009, no patamar de 80% até que seja regulamentada tal gratificação e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, nos termos do artigo 7º,
§ 7º, da Lei 11.357/2006 (incluído pela Lei nº 11.784/2008)".
6. Início das avaliações: não afasta o direito da parte autora ao percebimento das parcelas
pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de
conversão da
natureza da gratificação de genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 7. E quanto à parcela
institucional, a questão também restou bem analisada e não merece o reparo, pois de fato, uma
vez cessado o caráter geral de determinada gratificação, esta não mais deve ser estendida aos
aposentados e pensionistas, ainda que amparados pela paridade, pois como bem dito na
sentença, "O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a
pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional
deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas". 8. Cessado o caráter genérico de determinada
gratificação não há mais falar em paridade. Por essa mesma razão também não há falar em
inconstitucionalidade, como quer fazer crê a parte autora, já o fim da paridade foi fixado e
limitado pela própria Constituição Federal com a EC n. 41/2003. Portanto, a partir da cessação
da paridade, os aposentados e pensionistas devem fazer jus apenas à pontuação determinada
em lei. 9. Falta de interesse de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente
decisão do colegiado da Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial nº 1.368.150-PE
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(2013/0056064-4), é o caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o
tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos
há, por enquanto, vinculação obrigatória do precedente. 10. Paridade: com o advento a EC n.
41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 11. Resultado do ciclo de avaliação com efeito
retroativo: não afasta o direito dos aposentados e pensionistas o percebimento das diferenças
devidas, pois a sentença deixou claro que a paridade só subsiste até que a gratificação em tela
seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional. 12. Conclusão: não provimento dos recursos. 12. Honorários Advocatícios: incabíveis, em face da sucumbência recíproca.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos de ambas as
partes. Brasília/DF, 13/08/2014.

servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 9. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 10. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente
o pedido de pagamento da parcela institucional da GDPGPE, depois de realizado o primeiro
ciclo de avaliação individual e institucional dos servidores em atividade. 11. Sucumbência:
incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária,
quando há provimento do recurso, mesmo que em parcela mínima (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da União. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0057361-38.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : SONIA MARIA DE SOUZA PRESTES
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0042896-24.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : LAURIDES PINHEIRO DE CASTRO
ADVOGADO : DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: isonomia (paridade) entre servidores ativos e inativos/pensionistas
no tocante a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE e pagamento das diferenças. 2. Sentença: procedência do pedido de pagamento
GDPGPE, no mesmo patamar em que é paga aos servidores da ativa, após avaliações de
desempenho. 3. Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo
de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que
não há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base
legal para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação;
juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o art. 1º-F da
Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 4. Falta de interesse de agir, em
razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que se discute é a possibilidade de
extensão ou não do pagamento da parcela institucional da GDPGPE e não a legalidade da
retroação dos efeitos financeiros da gratificação em tela, o que justificaria o enfrentamento
dessa questão. 5. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou
caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga no valor correspondente
a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor. Isso porque quando
ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que
estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação
desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 6. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer
jus apenas à pontuação determinada em lei.
7. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas.
8. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501499
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o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0058685-97.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA TEREZA GONCALVES DE SOLEDADE
ADVOGADO : PR00033955 - FABRICIO FONTANA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0036720-29.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : GUILHERME VIANNA GOES
ADVOGADO :
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Embargos de declaração opostos pela parte Ré (Fazenda Nacional) em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso. A parte Embargante alega omissão quanto a questões jurídicas suscitadas no recurso da União, indispensáveis ao desate da lide. 2. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de
declaração é aquela que diga respeito ao necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem
de questões examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo
com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração. 3. No caso, a parte
embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado. O julgamento da Turma foi expresso em assinalar
que não cabe incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
em perfeita consonância com jurisprudência do STF e STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0025374-81.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : SEBASTIAO COELHO DOS SANTOS
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501500
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resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. Falta de interesse
de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da
Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o
caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída
com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou
sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o
período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL 1BC9B570875CD991AD289F3CAF5D43C0 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-0104-SJ 2
alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não
se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11.
Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte
Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501501

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0024036-72.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MERI TEREZINHA DOS SANTOS
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada

1501

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO Nº 0023974-32.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JOSE ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA FERNANDES JUNIOR ADVOGADO :
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Embargos de declaração opostos pela parte Ré (Fazenda Nacional) em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso. A parte Embargante alega omissão quanto a questões jurídicas suscitadas no recurso da União, indispensáveis ao desate da lide. 2. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de
declaração é aquela que diga respeito ao necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem
de questões examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
Pretendendo a parte a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo
com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração. 3. No caso, a parte
embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado. O julgamento da Turma foi expresso em assinalar
que não cabe incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
em perfeita consonância com jurisprudência do STF e STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0022973-12.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MARILDA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento da parcela institucional
da GDPGPE, a parir de novembro de 2010. 2. Recurso do(a) Auto(a): os fundamentos da
sentença destoam da tese sustentada na inicial e não se ampara na jurisprudência do STF
sobre a paridade; a parcela institucional de qualquer gratificação será sempre genérica, independente de quantas avaliações existirem, pelo que a sentença deve ser reformada para que
seja paga a parcela institucional - na sua integralidade, e se for o caso - a partir de novembro
de 2010, no mesmo molde pago aos servidores da ativa (80 pontos). 3. Fundamentos destoantes: inverídica a alegação da parte Autora, pois a paridade entre servidores ativos e
inativos deve ser respeitada até conclusão do primeiro ciclo de avaliação. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que toda gratificação que ostentar o caráter genérico e
impessoal deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas de acordo com os mesmos critérios e nas mesmas proporções utilizadas para o pessoal da ativa, conforme RE n.
476579 e RE n. 476390, segundo os quais as gratificações que não apresentarem concretamente, ainda que por determinado período, o respectivo caráter específico original passam
a ostentar caráter genérico e, por conseqüência, devem ser estendidas a todos os servidores
inclusive inativos e pensionistas. Portanto, equivocado está o entendimento da parte autora de
que os fundamentos da sentença destoam da Suprema Corte quanto à paridade. 4. Paridade:
Com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 5. Assim sendo, a gratificação em tela somente é devida aos
servidores inativos e pensionistas amparados pelo instituto da paridade até a efetiva regulamentação, pois depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional não há mais falar em paridade, porquanto cessado o caráter
geral da gratificação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501502

6. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 7. Conclusão: não provimento
do recurso. 8. Sucumbência: honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça
gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei
n. 1.060/1950.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0063083-53.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ALEXANDRINA ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei 01-04-SJ 2
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua ins-
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tituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

7. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pon
tuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica
e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve
ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em
atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em
seu pagamento para os inativos/pensionistas. REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
8. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que
somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os
servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 9. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 10. Conclusão: não provimento do recurso. 11. Sucumbência: honorários advocatícios
pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0026581-18.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : VERA MARIA WOLFF SHNAIDER
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: condenação da parte Ré ao pagamento da diferença e implementação em contracheque da gratificação de desempenho (GDPGPE), a fim de observar a
paridade com o pessoal da ativa (80 pontos), bem como da parcela decorrente da avaliação. 2.
Sentença: procedência em parte do pedido para condenar a parte ré ao pagamento da GDPGPE no percentual de 80% do seu valor máximo. 3. Recurso da União: improcedência do pedido
autoral; incompetência em razão do lugar; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas
depois da EC 41/2003; prescrição; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação;
já aconteceu o resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com
devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960,
que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança;
prequestionamento. 4. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art.
109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações
em que figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação
processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no
artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que,
no caso, a presença da União na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária. 5.
Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ. 6. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art.
7º, da Lei 11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria
ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão
do servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores
ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado
o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados
da primeira avaliação individual e institucional. 7. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e
pensionistas passam a fazer jus apenas à pontuação determinada em lei.
8. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0065621-75.2011.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : HEDDY LAMAR SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : DF00009948 - JOSE ALENCAR COSTA AIRES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: isonomia (paridade) entre servidores ativos e inativos/pensionistas
no tocante a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE e pagamento das diferenças. 2. Sentença: procedência em parte do pedido para
condenar a parte ré ao pagamento da GDPGPE no percentual de 80% do seu valor máximo.
3. Recurso da União: improcedência do pedido autoral; falta interesse de agir, em face da
retroatividade do 1º ciclo de avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou
sua legalidade, pelo que não há falar em pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim
como não subsiste base legal para a equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade
entre ativos e inativos/pensionistas depois da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo
da referida gratificação; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960,
que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 4.
Falta de interesse de agir, em razão de precedente do STJ: argumento prejudicado, pois o que
se discute é a possibilidade de extensão ou não do pagamento da parcela institucional da
GDPGPE e não a legalidade da retroação dos efeitos financeiros da gratificação em tela, o que
justificaria o enfrentamento dessa questão. 5. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga
no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos,
por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter
geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional. 6. Contudo, depois de realizado o processamento
e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas
passam a fazer jus apenas à pontuação determinada em lei.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501503
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caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os
pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses de competência,
em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o
pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da
gratificação, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da
paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser
o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação
mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período dos meses
de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 9. O fato de os
servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da
parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos
servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas. 10. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que definiu em seu
art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada, restou claro que somente os que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 11. Juros de mora e
correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que já observa
a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o
questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 12. Prequestionamento: o voto
se baseia em regras e princípios do ordenamento jurídico, não atentando contra os dispositivos
e diplomas prequestionados. Ademais, irrelevante a expressa referência a dispositivos legais
ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição
de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da matéria. 13. Conclusão: não provimento do recurso. 14. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados
em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, aposentados e pensionistas
passam a fazer jus apenas à pontuação determinada em lei.
7. Impossibilidade de comparar GDPGPE e GDATA/retroação da primeira avaliação: o fato de
a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009,
compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo
pagamento dos inativos com direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos
eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos
proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto
não processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com
violação da paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não
poderia ser o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com
a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período
dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 8.
O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação
máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e
extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser
realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade.
Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, que
definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1)
os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada, restou claro que somente os que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 10. Súmula n.
339/STF: referida súmula é inaplicável ao caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia
e reconhece a aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia à lei já existente, não
sendo promovida, todavia, a devida concretização. 11. Conclusão: não provimento do recurso.
12. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento aos recursos da União e da
parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0061140-98.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRIDO : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRENTE : RICARDO DE ARAUJO BORGES
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o transito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: em relação à FUNASA
extinção sem julgamento do mérito e quanto a União, improcedência do pedido. 3. Recurso do
Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n. 8.216/1991, pelo que
tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão legal de que a
gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo, devendo ser
reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de 46,87%
do seu valor. 4. A parte recorrente não desenvolveu argumentação relativa à declaração de
ilegitimidade passiva ad causam da FUNASA, pelo que resta mantida a exclusão do referido
ente autárquico do pólo passivo do feito. 5. Contrarrrazões da União: ilegitimidade passiva
referente à cobrança de eventuais valores referente a período anterior a março de 2011; regime
jurídico da GACEN. 6. Ilegitimidade da UNIÃO: afastada, pois eventual condenação fica adstrita
ao período em que a parte autora com ela passou a manter vínculo.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0024605-73.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH RECORRENTE/RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO/RECORRENTE : RAFAELA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EM E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: condenação da parte Ré ao pagamento da diferença e implementação em contracheque da gratificação de desempenho (GDPGPE), a fim de observar a
paridade com o pessoal da ativa (80 pontos), bem como da parcela decorrente da avaliação. 2.
Sentença: procedência em parte do pedido para condenar a parte ré ao pagamento da GDPGPE no percentual de 80% do seu valor máximo. 3. Recurso do (a) Autor (a): condenação da
União ao pagamento da gratificação da parcela paga aos servidores da ativa (80 pontos) e da
decorrente do processo avaliatório, uma vez que a parcela institucional será sempre genérica,
posto que está atrelada ao regular funcionamento do órgão e não ao desempenho individual. 4.
Contrarrazões da União: impossibilidade de comparar a GDPGPE à GDATA, pois há previsão
legal de efeito retroativo, compensando-se eventuais diferenças pagas a maior ou a menor; já
houve início da regulamentação e implementação das avaliações; caráter pro labore da gratificação; afronta à Súmula 339/STF. 5. GDPGPE: de acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga
no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos,
por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter
geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional. 6. Contudo, depois de realizado o processamento
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501504
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7. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de Saúde
Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei). 8. O fato de referida gratificação ter substituído para
todos os efeitos a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §
7º do art. 55 da Lei nº 11.748/08, não implica dizer que a GACEN substitui para todos os efeitos
a indenização de campo, a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida
gratificação não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da diária.
9. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN
se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 10. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 11. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 12. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 13. Assim sendo, a pretensão da parte autora
não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. 14. Conclusão: não provimento do recurso. 15.
Sucumbência: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0062429-66.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRIDO : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
RECORRENTE : MOACIR CESAR DE MAFRA LIMA JUNIOR
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: extinção do processo
sem exame do mérito devido ao reconhecimento da ilegitimidade ad causam da União, bem
como da incompetência do juizado Especial Federal. 3. Recurso do Autor (a): não há que se
falar em incompetência do juízo, já que, por se tratar de demanda ajuizada em face da União
Federal, é possível optar pelo Distrito Federal como juízo competente, nos termos do art. 109,
§ 2º, da CF/88; também não há que se falar em ilegitimidade passiva da União, uma vez que
o recorrente possui vínculo com ela, por intermédio do Ministério da Saúde, visto que se
encontra cedido ao SUS. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade passiva referente ao período anterior a março de 2011; regime jurídico da GACEN; juros e correção monetária;
honorários advocatícios. 5. Contrarrazões da FUNASA: incompetência absoluta; ilegitimidade
passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores da Fundação para
o Ministério da Saúde; carência da ação: ausência de interesse processual pela inexistência de
servidor pertencente a seu quadro que receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN
constitui parcela remuneratória de natureza salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do
art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As
ações em que figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da
relação processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro
definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001.
Ocorre que, no caso, a presença da União na lide atrai a competência para esta Seção
Judiciária. 7. Ilegitimidade da UNIÃO e FUNASA: afastadas, já que suas responsabilidades, na
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501505

hipótese de condenação, ficam adstritas ao período em que com elas a parte autora/recorrente
manteve vínculo. Por essa mesma razão, afastam-se as demais preliminares da FUNASA de
carência de ação/ausência de interesse processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da
Súmula 85/STJ.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei). 10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os
efeitos a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art.
55 da Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a
indenização de campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação
ao da indenização de campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos
dispositivos legais citados não é possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de
campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se
refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido.
13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De
acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos
demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim sendo, a pretensão da parte Autora não encontra
amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos
quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União. 16. Conclusão: provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da União bem como a
competência desta Seção Judiciária para julgamento da lide. No mérito, improcedência do
pedido formulado na petição inicial. 17. Honorários: incabível, pois não há, no âmbito do JEF,
previsão legal para arbitramento de verba de honorários, quando há provimento do recurso,
ainda que em parte mínima (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar improcedente
o pedido inicial da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0042425-42.2012.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
ADVOGADO : DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. Falta de interesse
de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da
Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o
caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída
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com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou
sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o
período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação
alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não
se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11.
Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte
Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014. 3

EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade passiva; regime jurídico da
GACEN. 5. Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter
havido redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da
ação: ausência de interesse processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro
que receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de
natureza salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Ilegitimidade
da UNIÃO: afastada, pois eventual condenação somente recairia para o período em que a
parte autora com ela passou a manter vínculo. 7. Ilegitimidade da FUNASA: igualmente afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo da causa é adstrita ao período em
que a parte autora com ela manteve vínculo. Por essa mesma razão, não há falar em carência
de ação/interesse processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ. Contudo,
não há prescrição a ser pronunciada, pois as diferenças pleiteadas remontam a agosto/2009 e
a ação foi ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional de cinco anos.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei).
10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo; a lei apenas
especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de
campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da
diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da
GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim sendo, a pretensão da parte Autora
não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. 16. Conclusão: não provimento do recurso. 17.
Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0068170-87.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRIDO : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
RECORRENTE : DANIEL AURELIO FEITOSA
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0062032-07.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRIDO : FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
RECORRENTE : ROBERIO DANTAS CAMARA
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501506
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o transito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Em contrarrrazões, a UNIÃO: regime jurídico da GACEN; impugnação aos cálculos do recorrente; prequestionamento. 5. Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores ao
Ministério da Saúde; carência da ação/ausência de interesse processual pela inexistência de
servidores a ela vinculados: prescrição. 6. Impugnação aos cálculos da recorrente: a sentença
não tratou dessa questão, pelo que discussão a esse título não tem efeito nem utilidade prática.
7. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo
da causa é adstrita ao período em que a parte autora com ela manteve vínculo. Por essa
mesma razão, não há falar em carência de ação/interesse processual. 8. Prescrição: a sentença decidiu de forma correta pelo prazo prescricional de 05 anos da data que antecede o
ajuizamento da ação, na forma da Súmula 85/STF, pelo que nesse particular falece à FUNASA
interesse recursal.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de Saúde
Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo, a lei apenas
especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de
campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da
diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da
GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim sendo, a pretensão da parte autora
não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. 16. Prequestionamento: o voto se baseia em
regras e princípios do ordenamento jurídico, não atentando contra os dispositivos e diplomas
prequestionados. Ademais, irrelevante a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da matéria. 17. Conclusão: não provimento
do recurso. 18. Sucumbência: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto
perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a
dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0062598-53.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE MARCOS BARBOSA
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501507

EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o transito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor.
4. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de Saúde
Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei). 5. O fato de referida gratificação ter substituído para
todos os efeitos a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o §
7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos
a indenização de campo, a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida
gratificação não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da diária. 6. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe
expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 7. Dos
dispositivos legais citados não é possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de
campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se
refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido.
8. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
9. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido
pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico
remuneratório
ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos
vencimentos. 10. Assim sendo, a pretensão da parte autora não encontra amparo jurídico, até
porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos quando da instituição
da GACEN. 11. Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: a parte autora,
recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa,
ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a
concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos
termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0042094-26.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : NEIDE SOUZA DOS ANJOS
ADVOGADO : DF00019199 - PABLO DE ARAUJO OLIVEIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. Falta de interesse
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de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da
Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o
caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída
com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou
sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o
período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação
alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não
se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11.
Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte
Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014. PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0073743-09.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JANUACELI ALVES MESSIAS
ADVOGADO : DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. Falta de interesse
de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da
Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o
caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída
com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou
sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o
período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL 2D8140BEB4BBE23F7E0A319AB31A2550 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-0104-SJ 2
alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não
se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados
indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter
vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de
valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido
os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato
jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o direito da
parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501508
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9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11.
Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

tendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos demais tribunais
pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas
que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.
14. Assim sendo, a pretensão da parte Autora não encontra amparo jurídico, até porque não
restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos quando da instituição da GACEN.
Prejudicados os demais argumentos da União. 15. Conclusão: não provimento do recurso. 16.
Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0068840-28.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : RAIMUNDO AMADEU DE MOURA LIMA
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e UNIÃO ao pagamento
das diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado
da ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do
valor da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor (a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei
n. 8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a
previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de
campo, devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o
percentual de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: prescrição quinquenal; regime
jurídico da GACEN; juros e correção nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 11.960/2009. 5.
Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da ação: ausência de interesse processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro que
receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de natureza
salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo da causa é adstrita ao
período em que a parte autora com ela manteve vínculo. Por essa mesma razão, não há falar
em carência de ação/ausência interesse processual. 7. Prescrição: quinquenal, na forma da
Súmula 85/STJ.
8. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei).
9. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo; a lei apenas
especificou
que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não
houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da diária. 10.
Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN
se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 11. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 12. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 13. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 14. Assim sendo, a pretensão da parte Autora

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0061870-12.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : EDILSON TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: prescrição e regime jurídico da GACEN.
5. Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido
redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da ação:
ausência de interesse processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro que
receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de natureza
salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo da causa é adstrita ao
período em que a parte autora com ela manteve vínculo. Por essa mesma razão, não há falar
em carência de ação/interesse processual. 7. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula
85/STJ. Contudo, não há prescrição a ser pronunciada, pois as diferenças pleiteadas remontam
a agosto/2009 e a ação foi ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional de cinco anos.
8. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei).
9. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo; a lei
apenas
especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de
campo nem ao da diária. 10. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art.
55, que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 11. Dos dispositivos legais citados não
é possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja
no que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste,
visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido. 12. Pelo contrário, há clara
referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da
revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 13. De acordo com o enEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501509
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não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União.
15. Conclusão: não provimento do recurso. 16. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a
condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da
justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo
12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0068774-48.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : OLAVIO MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO :
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: prescrição quinquenal; regime jurídico da
GACEN; juros e correção nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 11.960/2009. 5. Contrarrazões da
FUNASA: incompetência absoluta; ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido
redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da ação:
ausência de interesse processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro que
receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de natureza
salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção
pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringese às causas intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia, Fundação ou
Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser ajuizadas no
Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95,
consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que, no caso, a presença da União
na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária. 7. Ilegitimidade da FUNASA: afastada,
pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo da causa é adstrita ao período em que
a parte autora com ela manteve vínculo. Por essa mesma razão, não há falar em carência de
ação/ausência interesse processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (art. 54
da citada Lei). 10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a
indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei
n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de
campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá
a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de
campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55,
que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é
possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no
que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto
a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há
direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501510

a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim
sendo, a pretensão da parte Autora não encontra amparo jurídico, até porque não restou
demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União. 16. Conclusão: não provimento do recurso. 17.
Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0062364-71.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE WALTER CORREIA DA SILVEIRA
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: prescrição quinquenal; regime jurídico da
GACEN; juros e correção nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 11.960/2009. 5. Contrarrazões da
FUNASA: incompetência absoluta; ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido
redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da ação:
ausência de interesse processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro que
receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de natureza
salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção
pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringese às causas intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia, Fundação ou
Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser ajuizadas no
Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95,
consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que, no caso, a presença da União
na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária. 7. Ilegitimidade da FUNASA: afastada,
pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo da causa é adstrita ao período em que
a parte autora com ela manteve vínculo. Por essa mesma razão, não há falar em carência de
ação/ausência interesse processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (art. 54
da citada Lei). 10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a
indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei
n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de
campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá
a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de
campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55,
que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é
possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no
que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto
a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há
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direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem
a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim
sendo, a pretensão da parte Autora não encontra amparo jurídico, até porque não restou
demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União. 16. Conclusão: não provimento do recurso. 17.
Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0045103-93.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA JOSIENE NOGUEIRA
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor máximo,
quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2.
Recurso da União: falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de avaliação,
cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade, pelo que não há falar em
pagamento genérico da gratificação GDPGPE, assim como não subsiste base legal para a
equiparação entre ativos e inativos; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas depois
da EC 41/2003; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação; já aconteceu o
resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960, que alterou o
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança. 3. Falta de interesse
de agir, em razão de precedente do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da
Segunda Turma, no julgamento do Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o
caso de ainda manter entendimento diferente, especialmente porque o tema ali tratado não
está plenamente consolidado no âmbito daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto,
vinculação obrigatória do precedente. 4. GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída
com o propósito de premiar o bom desempenho funcional do servidor em exercício, findou
sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o
período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei
11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu
valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja
regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados pelo instituto da paridade), no percentual de
80% do seu valor máximo, pois quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem regularmente avaliados, resta
configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL ED1E78E0FE88C6E48DC9F15089A29E0E TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
inativos eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia
avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira
avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos
proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto
não processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos
foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a
União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição
de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a conEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501511

figurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das avaliações: não afasta o
direito da parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto
regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de
genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR
SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há direito à continuidade do
pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em
paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei.
9. Paridade: com o advento da EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista
em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os
acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos
servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41
(31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à
paridade supramencionada. Portanto, somente os autores que passaram a inatividade até
31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela, nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n.
47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 11.
Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte
Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0062404-53.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : PAULO SERGIO PEREIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: prescrição; regime jurídico da GACEN;
juros e correção nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 11.960/2009. 5. Contrarrazões da FUNASA:
ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores ao
Ministério da Saúde; carência da ação/ausência de interesse processual pela inexistência de
servidores a ela vinculados: prescrição. 6. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo da causa é adstrita ao período em que a parte
autora com ela manteve vínculo. Por essa mesma razão, não há falar em carência de ação/interesse processual. 7. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ. Contudo, não há
prescrição a ser pronunciada, pois as diferenças pleiteadas remontam a agosto/2009 e a ação
foi ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional de cinco anos.
8. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei).
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9. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo, a lei apenas
especificou
que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não
houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da diária. 10.
Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN
se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 11. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 12. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 13. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 14. Assim sendo, a pretensão da parte autora
não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União.
15. Conclusão: não provimento do recurso. 16. Sucumbência: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a
condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da
justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo
12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0069588-60.2013.4.01.340
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : CESARIO CARNEIRO DE BRITO
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor (a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei
n. 8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a
previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de
campo, devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o
percentual de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade passiva; regime
jurídico da GACEN. 5. Contrarrazões da FUNASA: incompetência absoluta; ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores da Fundação para o
Ministério da Saúde; carência da ação: ausência de interesse processual pela inexistência de
servidor pertencente a seu quadro que receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN
constitui parcela remuneratória de natureza salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do
art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As
ações em que figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da
relação processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro
definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001.
Ocorre que, no caso, a presença da União na lide atrai a competência para esta Seção
Judiciária. 7. Ilegitimidade da UNIÃO e FUNASA: afastadas, já que suas responsabilidades, na
hipótese de condenação, ficam adstritas ao período em que com elas a parte autora/recorrente
manteve vínculo. Por essa mesma razão, afastam-se as demais preliminares da FUNASA de
carência de ação/ausência de interesse processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da
Súmula 85/STJ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501512

9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda
Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990
(art. 54 da citada Lei). 10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos
a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da
Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de
campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá
a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de
campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55,
que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é
possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no
que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto
a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há
direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem
a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim
sendo, a pretensão da parte Autora não encontra amparo jurídico, até porque não restou
demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos quando da instituição da GACEN. 16.
Conclusão: não provimento do recurso. 17. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida,
pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação
suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei
nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0069650-03.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : FRANCISCO HELIO CAVALCANTE LIMA
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
ADVOGADO :
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor (a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei
n. 8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a
previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de
campo, devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o
percentual de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade passiva; regime
jurídico da GACEN. 5. Contrarrazões da FUNASA: incompetência absoluta; ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores da Fundação para o
Ministério da Saúde; carência da ação: ausência de interesse processual pela inexistência de
servidor pertencente a seu quadro que receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN
constitui parcela remuneratória de natureza salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do
art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As
ações em que figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da
relação processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro
definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001.
Ocorre que, no caso, a presença da União na lide atrai a competência para esta Seção
Judiciária. 7. Ilegitimidade da UNIÃO e FUNASA: afastadas, já que suas responsabilidades, na
hipótese de condenação, ficam adstritas ao período em que com elas a parte autora/recorrente
manteve vínculo. Por essa mesma razão, afastam-se as demais preliminares da FUNASA de
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carência de ação/ausência de interesse processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da
Súmula 85/STJ.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda
Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990
(art. 54 da citada Lei). 10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos
a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da
Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de
campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá
a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de
campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55,
que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é
possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no
que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto
a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há
direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem
a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim
sendo, a pretensão da parte Autora não encontra amparo jurídico, até porque não restou
demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos quando da instituição da GACEN. 16.
Conclusão: não provimento do recurso. 17. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida,
pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação
suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei
nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0068827-29.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : PAULO GADELHA
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o transito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade passiva referente à cobrança de eventuais valores referente a período anterior a setembro de 2010; regime jurídico
da GACEN. 5. Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter
havido redistribuição dos Servidores ao Ministério da Saúde; carência da ação/ausência de
interesse processual pela inexistência de servidores a ela vinculados: prescrição. 6. Ilegitimidade da UNIÃO e FUNASA: afastadas, já que suas responsabilidades, na hipótese de
condenação, ficam adstritas ao período em que com elas a parte autora/recorrente manteve
vínculo. Por essa mesma razão, afastam-se as demais preliminares da FUNASA de carência
de ação/ausência de interesse processual. 7. Prescrição: a sentença decidiu de forma correta
pelo prazo prescricional de 05 anos da data que antecede o ajuizamento da ação, na forma da
Súmula 85/STF, pelo que nesse particular falece à FUNASA interesse recursal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501513

8. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de Saúde
Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
9. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo, a lei apenas
especificou
que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não
houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da diária. 10.
Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN
se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 11. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 12. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 13. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 14. Assim sendo, a pretensão da parte autora
não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. 15. Conclusão: não provimento do recurso. 16.
Sucumbência: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0061856-28.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : BRAZ DO CARMO DAVI
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor (a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei
n. 8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a
previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de
campo, devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o
percentual de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade passiva; regime
jurídico da GACEN; juros e correção monetária; compensação de pagamentos efetuados à ré.
5. Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido
redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da ação:
ausência de interesse processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro que
receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de natureza
salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Ilegitimidade da UNIÃO
e FUNASA: afastadas, já que suas responsabilidades, na hipótese de condenação, ficam
adstritas ao período em que com elas a parte autora/recorrente manteve vínculo. Por essa
mesma razão, afastam-se as demais preliminares da FUNASA de carência de ação/ausência
de interesse processual. 7. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ.
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8. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei).
9. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica
dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo; a lei apenas
especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de
campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da
diária. 10. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da
GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 11. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 12. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 13. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 14. Assim sendo, a pretensão da parte Autora
não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União.
15. Conclusão: não provimento do recurso. 16. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a
condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da
justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo
12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0068388-18.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE ALDECI RIBEIRO PONTES
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor (a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei
n. 8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a
previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de
campo, devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o
percentual de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade passiva; regime
jurídico da GACEN. 5. Contrarrazões da FUNASA: incompetência absoluta; ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores da Fundação para o
Ministério da Saúde; carência da ação: ausência de interesse processual pela inexistência de
servidor pertencente a seu quadro que receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN
constitui parcela remuneratória de natureza salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do
art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As
ações em que figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da
relação processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro
definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001.
Ocorre que, no caso, a presença da União na lide atrai a competência para esta Seção
Judiciária. 7. Ilegitimidade da UNIÃO e FUNASA: afastadas, já que suas responsabilidades, na
hipótese de condenação, ficam adstritas ao período em que com elas a parte autora/recorrente
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501514
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manteve vínculo. Por essa mesma razão, afastam-se as demais preliminares da FUNASA de
carência de ação/ausência de interesse processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da
Súmula 85/STJ.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de
Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990
(art. 54 da citada Lei). 10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos
a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da
Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de
campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá
a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de
campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55,
que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é
possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no
que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto
a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há
direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem
a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim
sendo, a pretensão da parte Autora não encontra amparo jurídico, até porque não restou
demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos quando da instituição da GACEN. 16.
Conclusão: não provimento do recurso. 17. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida,
pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação
suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei
nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0033912-51.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JUDITE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora a
fim de observar a paridade com o pessoal da ativa, quanto gratificações de desempenho
(GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: depois da EC 41/2003
não há falar em paridade; falta interesse de agir, em face da retroatividade do 1º ciclo de
avaliação, cujo precedente da Segunda Turma do STJ assentou sua legalidade; regime jurídico
da GDPGPE de natureza pro labore; já aconteceu o resultado do primeiro ciclo de avaliação
com efeito retroativo a 1/01/2009, com devidas compensações; juros e correção monetária nos
termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997; 3. Falta de interesse de agir, em razão de precedente
do STJ: não obstante recente decisão do colegiado da Segunda Turma, no julgamento do
Recurso Especial n. 1.368.150-PE (2013/0056064-4), é o caso de ainda manter entendimento
diferente, especialmente porque o tema ali tratado não está plenamente consolidado no âmbito
daquele Tribunal e muito menos há, por enquanto, vinculação obrigatória do precedente. 4.
GDPGPE: ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom
desempenho funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do §§ 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a gratificação
deve ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o
padrão do servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 5. Nesse sentido, não
há como não estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram
amparados pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo, pois
o
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quando ocorre atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em
que estes não forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação
desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
6. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que
não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos efeitos financeiros da
primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido realizado o pagamento
correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação,
enquanto não processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os
pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da paridade, não
podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser o caso de
pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei vigente no período dos meses de
competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 7. Início das
avaliações: não afasta o direito da parte autora ao percebimento das parcelas pretéritas, pois
a mera edição de decreto regulamentar/Portaria, não serve como marco de conversão da
natureza da gratificação de genérica para pro labore (TNU, PEDIDO 00485018720094013400,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU 30/09/2011). 8. De outra banda, não há
direito à continuidade do pagamento da GDPGPE depois do processamento e resultado do
primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do
ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de
acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto, patente sua natureza
jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 9. Paridade: com o advento a EC nº 41/2003,
criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias distintas de
aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 10. Juros de mora e correção monetária: a
sentença fixou os consectários legais de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal,
que observa a legislação em vigor. Portanto, também não merece ser reformada a sentença
nesse particular. 11. Conclusão: não provimento do recurso. 12. Sucumbência: honorários
advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei
n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.

substituiu a indenização de campo prevista na Lei n. 8.216/1991, pelo que tem direito
ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo, devendo ser
reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de
46,87% do seu valor. 4. Em contrarrrazões, a UNIÃO: ilegitimidade passiva referente à
cobrança de eventuais valores referente a período anterior a março de 2011; regime
jurídico da GACEN; juros e correção nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 11.960/2009. 5.
Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido
redistribuição dos Servidores ao Ministério da Saúde; carência da ação/ausência de
interesse processual pela inexistência de servidores a ela vinculados: prescrição. 6.
Ilegitimidade da UNIÃO: afastada, pois eventual condenação somente recairia para o
período em que a parte autora com ela passou a manter vínculo. 7. Ilegitimidade da
FUNASA: igualmente afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo
da causa é adstrita ao período em que a parte autora com ela manteve vínculo. Por
essa mesma razão, não há falar em carência de ação/interesse processual. 8. P r e scrição: a sentença decidiu de forma correta pelo prazo prescricional de 05 anos da data
que antecede o ajuizamento da ação, na forma da Súmula 85/STF, pelo que nesse
particular falece à FUNASA interesse recursal.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de Saúde
Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de
campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n.
11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização
de campo, a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação
não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação
ao da indenização de campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe
expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN se dará na mesma época
e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos
federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a GACEN
guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de
qualquer comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de
que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos demais
tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim sendo, a pretensão da parte autora não
encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos
seus vencimentos quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais arg umentos da União. 16. Conclusão: não provimento do recurso. 17. Sucumbência: a parte
autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de
carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0068158-73.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ANTONIO MOACIR GONCALVES
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0061871-94.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE
ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À
INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e
AGU ao pagamento das diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de
2009 até o transito em julgado da ação, declarando-se a implementação e reajuste da
GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária sempre que a mesma for corrigida
ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501515

ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE
ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À
INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE 46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e
AGU ao pagamento das diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de

1515

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
2009 até o trânsito em julgado da ação, declarando-se a implementação e reajuste da
GACEN no percentual de 46,87% do valor da diária sempre que a mesma for corrigida
ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN
substituiu a indenização de campo prevista na Lei n. 8.216/1991, pelo que tem direito
ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão legal de que a gr atificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo, devendo ser
reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual de
46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: prescrição quinquenal; regime jurídico
da GACEN; juros e correção nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 11.960/2009. 5.
Contrarrazões da FUNASA: incompetência absoluta; ilegitimidade passiva a partir de
julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério
da Saúde; carência da ação: ausência de interesse processual pela inexistência de
servidor pertencente a seu quadro que receba a GACEN; prescrição quinquenal; a
GACEN constitui parcela remuneratória de natureza salarial, verba de natureza distinta
da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito
Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às causas
intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia, Fundação ou Empresa
Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser ajuizadas no Juizado
Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95,
consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que, no caso, a presença
da União na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária. 7. Ilegitimidade da
FUNASA: afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo da causa é
adstrita ao período em que a parte autora com ela manteve vínculo. Por essa mesma
razão, não há falar em carência de ação/ausência interesse processual. 8. Prescrição:
quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (art. 54
da citada Lei). 10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a
indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei
n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de
campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá
a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de
campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55,
que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é
possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no
que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto
a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há
direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem
a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim
sendo, a pretensão da parte Autora não encontra amparo jurídico, até porque não restou
demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União. 16. Conclusão: não provimento do recurso. 17.
Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501516

PROCESSO Nº 0068167-35.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : CICERO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor (a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei
n. 8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a
previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de
campo, devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o
percentual de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade referente ao
período anterior a março de 2011 porque nesse período a parte autora pertencia aos quadros
da FUNASA; regime jurídico da GACEN; juros e correção nos termos do art. 1º-F, da Lei n.
9.494/1997. 5. Contrarrazões da FUNASA: incompetência absoluta do JEF/DF; ilegitimidade
passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores da Fundação para
o Ministério da Saúde; carência da ação: ausência de interesse processual pela inexistência de
servidor pertencente a seu quadro que receba a GACEN; prescrição; a GACEN constitui
parcela remuneratória de natureza salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de
campo. 6. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º,
da Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a União. As ações em que
figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no
artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que,
no caso, a presença da União na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária. 7.
Ilegitimidade da UNIÃO e FUNASA: afastadas, já que suas responsabilidades, na hipótese de
condenação, ficam adstritas ao período em que com elas a parte autora/recorrente manteve
vínculo. Por essa mesma razão, afastam-se as demais preliminares da FUNASA de carência
de ação/ausência de interesse processual.
8. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ. Contudo, não há prescrição a ser
pronunciada, pois as diferenças pleiteadas remontam a agosto/2009 e a ação foi ajuizada antes
de decorrido o prazo prescricional de cinco anos.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei). 10.
O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo prevista na
Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha
substituído para todos os efeitos a indenização de campo; a lei apenas especificou que o servidor que
receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da
gratificação ao da indenização de campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na mesma
proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais
citados não é possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação,
seja no que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a
ausência de qualquer comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que
a GACEN será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração
dos servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade do
regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada
a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim sendo, a pretensão da parte Autora não encontra amparo
jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União. 16. Conclusão: não provimento do
recurso. 17. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença
final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

questionados. Ademais, irrelevante a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso,
sendo suficiente a discussão e apreciação da matéria. 18. Conclusão: não provimento do
recurso. 19. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios
de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar
o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0069673-46.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE FRASAO DE SOUSA
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor (a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei
n. 8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a
previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de
campo, devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o
percentual de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: regime jurídico da GACEN;
impugnação aos cálculos; prequestionamento. 5. Contrarrazões da FUNASA: incompetência
absoluta; ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da ação: ausência de interesse
processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro que receba a GACEN;
prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de natureza salarial, verba de
natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção pelo foro do
Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às causas
intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública
Federal no pólo passivo da relação processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial
Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo
20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que, no caso, a presença da União na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária. 7. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo da causa é adstrita ao período em que a parte
autora com ela manteve vínculo. Por essa mesma razão, não há falar em carência de ação/ausência interesse processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ.
9. Impugnação aos cálculos da recorrente: a sentença não tratou dessa questão, pelo que
discussão a esse título não tem efeito nem utilidade prática.
10. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei). 11. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os
efeitos a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art.
55 da Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a
indenização de campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação
ao da indenização de campo nem ao da diária. 12. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 13. Dos
dispositivos legais citados não é possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de
campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se
refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido.
14. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 15. De
acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos
demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 16. Assim sendo, a pretensão da parte Autora não encontra
amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos
quando da instituição da GACEN. 17. Prequestionamento: o voto se baseia em regras e
princípios do ordenamento jurídico, não atentando contra os dispositivos e diplomas preEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501517

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0062017-38.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE CAZUZA DE SANTANA
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor (a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei
n. 8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a
previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de
campo, devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o
percentual de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: regime jurídico da GACEN;
impugnação aos cálculos; prequestionamento; ilegitimidade passiva. 5. Contrarrazões da FUNASA: incompetência absoluta; ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido
redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da ação:
ausência de interesse processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro que
receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de natureza
salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção
pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringese às causas intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia, Fundação ou
Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser ajuizadas no
Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95,
consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que, no caso, a presença da União
na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária. 7. Ilegitimidade da UNIÃO e FUNASA:
afastadas, já que suas responsabilidades, na hipótese de condenação, ficam adstritas ao
período em que com elas a parte autora/recorrente manteve vínculo. Por essa mesma razão,
afastam-se as demais preliminares da FUNASA de carência de ação/ausência de interesse
processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ.
9. Impugnação aos cálculos da recorrente: a sentença não tratou dessa questão, pelo que
discussão a esse título não tem efeito nem utilidade prática.
10. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei). 11. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os
efeitos a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art.
55 da Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a
indenização de campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação
ao da indenização de campo nem ao da diária. 12. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 13. Dos
dispositivos legais citados não é possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de
campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se
refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido.
14. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na
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mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 15. De
acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos
demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 16. Assim sendo, a pretensão da parte Autora não encontra
amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos
quando da instituição da GACEN. 17. Prequestionamento: o voto se baseia em regras e
princípios do ordenamento jurídico, não atentando contra os dispositivos e diplomas prequestionados. Ademais, irrelevante a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso,
sendo suficiente a discussão e apreciação da matéria. 18. Conclusão: não provimento do
recurso. 19. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios
de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar
o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco
anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 12. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 13. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 14. Assim sendo, a pretensão da parte autora
não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. 15. Conclusão: não provimento do recurso. 16.
Sucumbência: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado
de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos
após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0048268-51.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH RECORRENTE/RECORRIDO: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO/RECORRENTE : HAMILTON SPINDOLA
ADVOGADO : DF00036821 - COQUELIN AIRES LEAL NETO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Pedido: condenação da parte Ré ao pagamento da diferença e implementação em contracheque da gratificação de desempenho (GDPGPE), a fim de observar a
paridade com o pessoal da ativa (80 pontos), bem como da parcela decorrente da avaliação. 2.
Sentença: procedência em parte do pedido para condenar a parte ré ao pagamento da GDPGPE no percentual de 80% do seu valor máximo. 3. Recurso da União: improcedência do pedido
autoral; incompetência em razão do lugar; inexiste paridade entre ativos e inativos/pensionistas
depois da EC 41/2003; prescrição; natureza propter laborem faciendo da referida gratificação;
já aconteceu o resultado do primeiro ciclo de avaliação com efeito retroativo a 1/01/2009, com
devidas compensações; juros de mora e atualização monetária nos termos da Lei n. 11.960,
que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, aplicando os juros da caderneta de poupança;
prequestionamento. 4. Recurso do (a) Autor (a): reforma da sentença referente à data final do
pagamento da GDPGPE no patamar de 80%, alterando de "...primeiro ciclo de avaliação
individual" para "...primeira avaliação individual e institucional", nos termos do § 7º, do art. 7ºA, da Lei n. 11.357/2006; a ré não comprovou que as avaliações foram feitas. 5. Contrarrazões
de União: manutenção da sentença; a GDPGPE não tem caráter geral, pois a Lei exige
desempenho do servidor ativo. 6. Incompetência: a opção pelo foro do Distrito Federal, nos
termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às causas intentadas contra a
União. As ações em que figurem Autarquia, Fundação ou Empresa Pública Federal no pólo
passivo da relação processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo
do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº
10.259/2001. Ocorre que, no caso, a presença da União na lide atrai a competência para esta
Seção Judiciária. 7. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ. 8. GDPGPE: de
acordo com o § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, ostentou caráter genérico até sua regulamentação, daí porque deveria ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor
máximo, observada a classe e o padrão do servidor. Isso porque quando ocorre atribuição de
pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não forem
regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação desde seu nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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9. Contudo, depois de realizado o processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação
individual e institucional, aposentados e pensionistas passam a fazer jus apenas à pontuação
determinada em lei. 10. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira
avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais
diferenças pagas a maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem
avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com
direito à paridade. Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0068169-05.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : DALMIR MOREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o transito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade passiva referente à cobrança de eventuais valores alusivos a período anterior a setembro de 2010; regime jurídico da
GACEN. 5. Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter
havido redistribuição dos Servidores ao Ministério da Saúde; carência da ação/ausência de
interesse processual pela inexistência de servidores a ela vinculados: prescrição; impossibilidade de reajuste da GACEN nos moldes pretendidos, pois esta constitui parcela remuneratória de natureza salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo e a
própria lei que 6. Ilegitimidade da UNIÃO e FUNASA: afastadas, já que suas responsabilidades,
na hipótese de condenação, ficam adstritas ao período em que com elas a parte autora/recorrente manteve vínculo. Por essa mesma razão, afastam-se as demais preliminares da
FUNASA de carência de ação/ausência de interesse processual. 7. Prescrição: quinquenal, na
forma da Súmula 85/STJ. Contudo, não há prescrição a ser pronunciada, pois as diferenças
pleiteadas remontam a agosto/2009 e a ação foi ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional de cinco anos.
8. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de Saúde
Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei). POD
9. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo, a lei apenas
especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de
campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da
diária. 10. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da
GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 11. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501518
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5. Retroação dos efeitos financeiros: o fato de a lei prever que a primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor, não impede que a gratificação, naquele período sem avaliação, seja considerada como de caráter geral, para o justo pagamento dos inativos com direito à paridade.
Acontece que os pagamentos dos inativos eram para ser realizados corretamente nos meses
de competência, em que não havia avaliação alguma a produzir efeito. Havendo retroação dos
efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar, se já tivesse sido
realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter
geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação individual
e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a menor, pois com violação da
paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua própria falta. E não poderia ser
o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados e pensionistas, com a retroação
mencionada, pois teriam recebido os valores de
acordo com lei vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito
protegido constitucionalmente. 6. Início das avaliações: não afasta o direito da parte autora ao
percebimento das parcelas pretéritas, pois a mera edição de decreto regulamentar/Portaria,
não serve como marco de conversão da natureza da gratificação de genérica para pro labore
(TNU, PEDIDO 00485018720094013400, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY,
DOU 30/09/2011). 7. De outra banda, não há direito à continuidade do pagamento da GDPGPE
depois do processamento e resultado do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional,
pois cessado o caráter geral da gratificação, não há mais falar em paridade. Ademais, o fato de
os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira uniforme, a pontuação máxima
da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa parcela genérica e extensível aos
servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação institucional deve ser realizada, nos
termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que estão em atividade. Portanto,
patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo falar em seu pagamento para
os inativos/pensionistas, salvo a pontuação determinada em lei. 8. Paridade: com o advento da
EC n. 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu art. 7º, duas categorias
distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade
de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em
fruição do benefício na data de publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para
a inatividade a partir de 1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada. Portanto, somente
os autores que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à gratificação em tela,
nos termos em que concedidas aos servidores em atividade, salvo aposentados de acordo com
o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 9. Conclusão: não provimento do recurso. 10.
Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da
condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0069794-74.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : PEDRO CESAR MAIA ARAUJO
ADVOGADO : DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - MARIA JOSE MARINHO ROCHA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: a própria lei que instituiu a GACEN
estabeleceu, expressamente, a forma de seu reajuste; natureza jurídica diversa da GACEN e
da indenização de campo, o que impossibilita conferir tratamento idêntico; juros e correção nos
termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997; prequestionamneto. 5. Contrarrazões da FUNASA:
incompetência absoluta; ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da ação: ausência

Havendo retroação dos efeitos financeiros da primeira avaliação, não se lhes poderia alcançar,
se já tivesse sido realizado o pagamento correto dos proventos/pensões nos meses competentes. Dado o caráter geral da gratificação, enquanto não processados os resultados da
primeira avaliação individual e institucional, os pagamentos foram realizados indevidamente a
menor, pois com violação da paridade, não podendo agora a União ter vantagem com a sua
própria falta. E não poderia ser o caso de pensar em restituição de valores pelos aposentados
e pensionistas, com a retroação mencionada, pois teriam recebido os valores de acordo com lei
vigente no período dos meses de competência, a configurar ato jurídico perfeito protegido
constitucionalmente. 11. O fato de os servidores da ativa eventualmente receberem, de maneira
uniforme, a pontuação máxima da parcela referente à avaliação institucional, não torna essa
parcela genérica e extensível aos servidores inativos, do ponto de vista jurídico. A avaliação
institucional deve ser realizada, nos termos da lei, de acordo com o desempenho daqueles que
estão em atividade. Portanto, patente sua natureza jurídica pro labore faciendo, não cabendo
falar em seu pagamento para os inativos/pensionistas. 12. Paridade: com o advento da EC n.
41/2003, que definiu em seu art. 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas,
quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à
remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de
publicação da EC n. 41 (31/12/2003); 2) os que passaram para a inatividade a partir de
1º/1/2004, sem direito à paridade supramencionada, restou claro que somente os que passaram a inatividade até 31/12/2003 possuem direito à paridade com os servidores em atividade, ressalvados os aposentados de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005. 13. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 14.
Prequestionamento: o voto se baseia em regras e princípios do ordenamento jurídico, não
atentando contra os dispositivos e diplomas prequestionados. Ademais, irrelevante a expressa
referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da
matéria. 15. Conclusão: provimento parcial do recurso do Autor para adequar a sentença ao
texto da Lei n. 11.357, no seu § 7º: "Até que seja regulamentada a Gratificação de Desempenho referida no caput deste artigo e processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional,...". 16. Sucumbência: honorários advocatícios devidos pela União
fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União e dar
provimento parcial ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0004484-87.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : SEBASTIANA FRANCISCA DA COSTA
ADVOGADO : DF00039930 - EVANDRO JOSE LAGO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE GARANTIDA ENQUANTO PAGAS DE
FORMA GERAL. 1. Sentença: condenação da parte Ré a rever os proventos da parte autora
a fim de observar a paridade com o pessoal da ativa no percentual de 80% do seu valor
máximo, quanto a gratificações de desempenho (GDPGPE), pagando as diferenças decorrentes. 2. Recurso da União: natureza propter laborem da GDPGPE devendo seu pagamento
ocorrer unicamente para os servidores da ativa; apenas as vantagens de caráter geral podem
ser estendidas aos inativos; já foram implementados em folha de pagamento os efeitos financeiros resultantes do primeiro ciclo de avaliação de desempenho da GDPGPE. 3. GDPGPE:
ainda que inicialmente tenha sido instituída com o propósito de premiar o bom desempenho
funcional do servidor em exercício, findou sendo uma gratificação genérica concedida a todos
os servidores em atividade, por todo o período sem regulamentação. A conclusão é corroborada pelo texto do § 7º do art. 7º, da Lei 11.357/2006, pelo qual a gratificação deve ser
paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do
servidor, a partir de 1º/1/2009 e até que seja regulamentada, bem como processados os
resultados da primeira avaliação individual e institucional. 4. Nesse sentido, não há como não
estender a GDPGPE aos aposentados e pensionistas (autores que se encontram amparados
pelo instituto da paridade), no percentual de 80% do seu valor máximo, pois quando ocorre
atribuição de pontuação específica aos servidores ativos, por todo o período em que estes não
forem regularmente avaliados, resta configurado o caráter geral da gratificação desde seu
nascedouro até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501519
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de interesse processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro que receba a
GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de natureza salarial,
verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção pelo
foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringe-se às
causas intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia, Fundação ou Empresa
Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser ajuizadas no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, consoante dispõe
o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que, no caso, a presença da União na lide atrai a
competência para esta Seção Judiciária. 7. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois sua
responsabilidade para figurar no pólo passivo da causa é adstrita ao período em que a parte
autora com ela manteve vínculo. Por essa mesma razão, não há falar em carência de ação/ausência interesse processual. 8. Prescrição: qüinqüenal, na forma da Súmula 85/STJ.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei). 10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os
efeitos a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art.
55 da Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a
indenização de campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação
ao da indenização de campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos
dispositivos legais citados não é possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de
campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se
refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido.
13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De
acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos
demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim sendo, a pretensão da parte Autora não encontra
amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos
quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União. 16. Prequestionamento: o voto se baseia em regras e princípios do ordenamento jurídico, não atentando contra os dispositivos e diplomas prequestionados. Ademais, irrelevante a expressa
referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da
matéria. 17 Conclusão: não provimento do recurso. 18. Sucumbência: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa,
ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a
concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos
termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Em contrarrazões, a UNIÃO: regime jurídico da GACEN; impugnação aos cálculos do recorrente; prequestionamento. 5. Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores ao
Ministério da Saúde; carência da ação/ausência de interesse processual pela inexistência de
servidores a ela vinculados: prescrição. 6. Impugnação aos cálculos da recorrente: a sentença
não tratou dessa questão, pelo que discussão a esse título não tem efeito nem utilidade prática.
7. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo
da causa é adstrita ao período em que a parte autora com ela manteve vínculo. Por essa
mesma razão, não há falar em carência de ação/interesse processual. 8. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. Contudo, na há prescrição a ser pronunciada, pois os
fatos versam sobre pretensão aduzida a partir agosto de 2009.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de Saúde
Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica
dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo, a lei apenas
especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de
campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da
diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da
GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 12. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 14. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim sendo, a pretensão da parte autora
não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. 16. Prequestionamento: o voto se baseia em
regras e princípios do ordenamento jurídico, não atentando contra os dispositivos e diplomas
prequestionados. Ademais, irrelevante a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da matéria. 17. Conclusão: não provimento
do recurso. 18. Sucumbência: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto
perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a
dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08//2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0061536-75.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : GONCALO VARELA DA SILVA FILHO
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o transito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0062392-39.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE DE OLIVEIRA TRAJANO
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
RECORRIDO(S) : FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o transito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor(a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei n.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501520
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8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a previsão
legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de campo,
devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o percentual
de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: impossibilidade de reajuste da GACEN,
pois a própria lei que a instituiu estabeleceu, expressamente, a forma de seu reajuste; natureza
jurídica diversa da GACEN e da indenização de campo, o que impossibilita conferir tratamento
idêntico; juros e correção nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997; prequestionamneto. 5.
Contrarrazões da FUNASA: ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido redistribuição dos Servidores ao Ministério da Saúde; carência da ação/ausência de interesse
processual pela inexistência de servidores a ela vinculados: prescrição; impossibilidade de
reajuste da GACEN nos moldes pretendidos, pois esta constitui parcela remuneratória de
natureza salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo e a própria lei que
6. Ilegitimidade da FUNASA: afastada, pois sua responsabilidade para figurar no pólo passivo
da causa é adstrita ao período em que a parte autora com ela manteve vínculo. Por essa
mesma razão, não há falar em carência de ação/ausência interesse processual. 7. Prescrição:
quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ. Contudo, não há prescrição a ser pronunciada, pois
as diferenças pleiteadas remontam a agosto/2009 e a ação foi ajuizada antes de decorrido o
prazo prescricional de cinco anos.
8. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde de Saúde Pública, Agente de Saúde
Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (art. 54 da citada Lei).
9. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os efeitos a indenização de campo
prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art. 55 da Lei n. 11.748/08, não
implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a indenização de campo, a lei apenas
especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de
campo. Não houve vinculação do valor da gratificação ao da indenização de campo nem ao da
diária. 10. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da
GACEN se dará na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 11. Dos dispositivos legais citados não é possível concluir que a
GACEN guarde com a indenização de campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor
e à sua natureza, seja no que se refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer
comando normativo nesse sentido. 12. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN
será reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais. 13. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal e que é seguido pelos demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja
respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 14. Assim sendo, a pretensão da parte autora
não encontra amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus
vencimentos quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União.
15. Prequestionamento: o voto se baseia em regras e princípios do ordenamento jurídico, não
atentando contra os dispositivos e diplomas prequestionados. Ademais, irrelevante a expressa
referência a dispositivos legais ou constitucionais alegadamente infringidos, para prequestionamento, visando à interposição de recurso, sendo suficiente a discussão e apreciação da
matéria. 16. Conclusão: não provimento do recurso. 17. Sucumbência: a parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa,
ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a
concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos
termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso do(a) Autor(a).
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0011338-97.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : HELENO JOAO DOS SANTOS
ADVOGADO : DF0039232A - LEONARDO DA COSTA E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
ADVOGADO : - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501521

ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO NO PERCENTUAL DE
46,87% DO VALOR DA DIÁRIA. 1. Pedido: condenação da FUNASA e AGU ao pagamento das
diferenças dos valores da GACEN no período de agosto de 2009 até o trânsito em julgado da
ação, declarando-se a implementação e reajuste da GACEN no percentual de 46,87% do valor
da diária sempre que a mesma for corrigida ou reajustada. 2. Sentença: improcedência do
pedido. 3. Recurso do Autor (a): a GACEN substituiu a indenização de campo prevista na Lei
n. 8.216/1991, pelo que tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, ante a
previsão legal de que a gratificação em tela substitui para todos os efeitos a indenização de
campo, devendo ser reajustado sempre que ocorrer aumento da diária, respeitado sempre o
percentual de 46,87% do seu valor. 4. Contrarrazões da UNIÃO: ilegitimidade passiva; regime
jurídico da GACEN; juros e correção monetária; honorários advocatícios. 5. Contrarrazões da
FUNASA: incompetência absoluta; ilegitimidade passiva a partir de julho/2010, por ter havido
redistribuição dos Servidores da Fundação para o Ministério da Saúde; carência da ação:
ausência de interesse processual pela inexistência de servidor pertencente a seu quadro que
receba a GACEN; prescrição quinquenal; a GACEN constitui parcela remuneratória de natureza
salarial, verba de natureza distinta da antiga indenização de campo. 6. Incompetência: a opção
pelo foro do Distrito Federal, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, restringese às causas intentadas contra a União. As ações em que figurem Autarquia, Fundação ou
Empresa Pública Federal no pólo passivo da relação processual devem ser ajuizadas no
Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no artigo 4º da Lei nº 9.099/95,
consoante dispõe o artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. Ocorre que, no caso, a presença da União
na lide atrai a competência para esta Seção Judiciária. 7. Ilegitimidade da UNIÃO e FUNASA:
afastadas, já que suas responsabilidades, na hipótese de condenação, ficam adstritas ao
período em que com elas a parte autora/recorrente manteve vínculo. Por essa mesma razão,
afastam-se as demais preliminares da FUNASA de carência de ação/ausência de interesse
processual. 8. Prescrição: quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ.
9. GACEN: instituída pela Lei n.11.748/08, sendo devida, a partir de 1º de março de 2008, aos
ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (art. 54 da citada Lei). 10. O fato de referida gratificação ter substituído para todos os
efeitos a indenização de campo prevista na Lei nº 8.216/91, conforme preceitua o § 7º do art.
55 da Lei n. 11.748/08, não implica dizer que tenha substituído para todos os efeitos a
indenização de campo; a lei apenas especificou que o servidor que receber a referida gratificação não receberá a indenização de campo. Não houve vinculação do valor da gratificação
ao da indenização de campo nem ao da diária. 11. Aliás, a Lei 11.784/2008 dispõe expressamente, no § 5º da art. 55, que o reajuste da GACEN se dará na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 12. Dos
dispositivos legais citados não é possível concluir que a GACEN guarde com a indenização de
campo qualquer relação, seja no que tange ao seu valor e à sua natureza, seja no que se
refere à sua forma de reajuste, visto a ausência de qualquer comando normativo nesse sentido.
13. Pelo contrário, há clara referência de que a GACEN será reajustada na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 14. De
acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e que é seguido pelos
demais tribunais pátrios, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 15. Assim sendo, a pretensão da parte Autora não encontra
amparo jurídico, até porque não restou demonstrada qualquer redução dos seus vencimentos
quando da instituição da GACEN. Prejudicados os demais argumentos da União. 16. Conclusão: não provimento do recurso. 17. Sucumbência: a parte Autora, recorrente vencida,
pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação
suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do artigo 12 da Lei
nº 1.060/50.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
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PROCESSO Nº 0003656-91.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : LUCIANI MEZENTIER VELLOZO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento de
parcelas referentes aos quintos, por entender "que não têm a autora direito à incorporação nas
épocas pedidas". 2. Recurso do(a) Autor(a): a sentença incorreu em "erro in judicando" ao
interpretar legislação federal em desalinho ao entendimento firme do STJ; já teve o reconhecimento do direito ao pagamento de verbas remuneratórias na via administrativa, tendo a
demanda apenas o intuito de satisfazer esse direito, não se justificando tantos anos de reconhecimento da dívida por falta de inclusão dos recursos em Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. Contrarrazões da União: prescrição consumada; não há direito à incorporação de novas
parcelas de quintos/décimos; juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1º-F,
da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009; compensação/eventual revisão dos
cálculos administrativos. 4. Prescrição: havendo o reconhecimento do direito às verbas remuneratórias pretéritas pela própria Administração Pública, mas pendente o seu pagamento,
incide o disposto no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, "não corre a prescrição durante a
demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida,
tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em igual sentido:
STJ, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 14/10/2010. TNU,
PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ
28/09/2012. 5. De fato, o juízo sentenciante não observou que os valores retroativos referente
ao quintos/décimos, já haviam sido reconhecidos pela própria Administração e que, havendo
reconhecimento pela própria Administração Pública de valores devidos ao servidor, não podem
ser invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que o Poder Judiciário condene
o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar o pagamento de diferenças devidas
à inclusão incerta dos valores correlatos em dotação orçamentária significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente escolher quando pagará seu débito. 6. A discussão acerca
do direito à incorporação dos quintos/décimos já não encontra mais espaço, uma vez que a
própria Administração já reconheceu o aludido direito. A fixação de critérios para pagamento de
exercícios anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar dilação
indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela parte devedora, sob pena de se
admitir verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Conclusão: provimento do recurso para condenar a União a pagar à parte Autora as parcelas
retroativas de quintos, reconhecidas e devidas, compensando-se eventuais valores pagos
administrativamente. 8. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 9. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal
para arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0018276-11.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : IACI DANTAS DA NOBREGA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S) RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento de parcelas referentes aos quintos, por entender "que não têm a autora direito
à incorporação nas épocas pedidas". 2. Recurso do(a) Autor(a): a sentença incorreu em
"erro in judicando" ao interpretar legislação federal em desalinho ao entendimento firme
do STJ; já teve o reconhecimento do direito ao pagamento de verbas remuneratórias na
via administrativa, tendo a demanda apenas o intuito de satisfazer esse direito, não se
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501522

justificando tantos anos de reconhecimento da dívida por falta de inclusão dos recursos
em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. Contrarrazões da União: prescrição consumada;
não há direito à incorporação de novas parcelas de quintos/décimos; juros moratórios e
correção monetária de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n.
11.960/2009; compensação/eventual revisão dos cálculos administrativos. 4. Prescrição:
havendo o reconhecimento do direito às verbas remuneratórias pretéritas pela própria
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no art. 4º do
Decreto n. 20.910/1932, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições
ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em igual sentido: STJ, REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 14/10/2010. TNU,
PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA,
DJ 28/09/2012. 5. De fato, o juízo sentenciante não observou que os valores retroativos
referente ao quintos/décimos, já haviam sido reconhecidos pela própria Administração e
que, havendo reconhecimento pela própria Administração Pública de valores devidos ao
servidor, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que
o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar
o pagamento de diferenças devidas à inclusão incerta dos valores correlatos em
dotação orçamentária significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente
escolher quando pagará seu débito. 6. A discussão acerca do direito à incorporação dos
quintos/décimos já não encontra mais espaço, uma vez que a própria Administração já
reconheceu o aludido direito. A fixação de critérios para pagamento de exercícios
anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar dilação
indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela parte devedora, sob pena de
se admitir verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Conclusão: provimento do recurso para condenar a União a pagar à parte Autora as parcelas
retroativas de quintos, reconhecidas e devidas, compensando-se eventuais valores pagos
administrativamente. 8. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 9. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal
para arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0027592-48.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : SILVIO ROBERTO OTTONI BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S) RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento de parcelas referentes aos quintos, por entender "que não têm a autora direito
à incorporação nas épocas pedidas". 2. Recurso do(a) Autor(a): a sentença incorreu em
"erro in judicando" ao interpretar legislação federal em desalinho ao entendimento firme
do col. STJ; já teve o reconhecimento do direito ao pagamento de verbas remuneratórias na via administrativa, tendo a demanda apenas o intuito de satisfazer esse
direito, não se justificando tantos anos de reconhecimento da dívida por falta de
inclusão dos recursos em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. O juízo sentenciante não
observou que os valores retroativos referente ao quintos/décimos, já haviam sido
reconhecidos pela própria Administração e que, havendo reconhecimento pela própria
Administração Pública de valores devidos ao servidor, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que o Poder Judiciário condene o ente
político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar o pagamento de diferenças devidas
à inclusão incerta dos valores correlatos em dotação orçamentária significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente escolher quando pagará seu débito. 4. A
discussão acerca do direito à incorporação dos quintos/décimos já não encontra mais
espaço, uma vez que a própria Administração já reconheceu o aludido direito. A fixação
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de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de ato normativo
não é suficiente para justificar dilação indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela parte devedora, sob pena de se admitir verdadeira moratória em favor da
Administração Pública. 5. Conclusão: provimento do recurso para condenar a União a
pagar à parte Autora as parcelas retroativas de quintos, reconhecidas e devidas,
compensando-se eventuais valores pagos administrativamente. 6. Juros de mora e
correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que já
observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 7.
Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput,
da Lei n. 9.099/1995).

2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis
10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas federais, compensandose com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais. 10. Vale
consignar que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal
Federal, eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de
remuneração de servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A
Súmula nº 339 do colendo STF não pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema
descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da
GDATA e GDASST para os servidores inativos. 11. A Primeira e a Segunda Turmas do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice
de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora
exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC 2007.34.00.0414670/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1
p.379 de 22/06/2012). 12. Provimento do recurso da parte autora para julgar procedente
o pedido e condenar a União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23%
aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas,
observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei
n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003. 13. Juros de mora e correção monetária nos
termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 14. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba de
honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0035988-14.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : DANILO DE AVILA MEDEIROS
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO
GERAL DE REMUNERAÇÃO (INCISO X DO ART. 37/CF). LEIS 10.697/2003 E
10.698/2003. NATUREZA JURÍDICA DE REVISÃO GERAL. PERCENTUAL DE 13,23%
CONCEDIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o
pedido de incorporação do percentual 13,23%, bem como pagamento das diferenças
decorrentes. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ, pelo que estão
prescritas as parcelas que antecederam aos cinco anos da data do ajuizamento da
ação. 3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão
geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de
índices. Por sua vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo co n stitucional, em seu artigo 1º estabelece que "as remunerações e os subsídios dos
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das
autarquias e fundações públicas federais, serão revistos, na forma do inciso X do art.
37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de índices, extensivos aos
proventos da inatividade e às pensões." 4. A partir da EC n. 19/1998, e da regulamentação do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº
10.331/.2001, assegurou-se isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices
de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração. 5. As Leis n. 10.697
e n. 10.698, concederam a todos os servidores públicos federais dos Poderes E xecutivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, o reajuste de 1% (um por cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem
pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a
partir de maio de 2003, respectivamente. 6. Evidencia-se, que tais leis concederam
reajustes diferenciados aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles
que percebiam as menores remunerações, o que constitui ofensa à CF/88, pois o maior
índice de reajuste concedido foi de 13,23%, correspondendo, na verdade, aumento do
percentual da revisão geral. 7. É sabido que o Presidente da República somente pode
conceder aumento aos servidores do Poder Executivo. Portanto, se estendeu a todos os
servidores dos outros Poderes, conclui-se que é revisão geral, embora com de n ominação de vantagem pecuniária individual de R$ 59,87, pois tal vantagem tem caráter
de reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União. Tal conclusão
decorre do fato de ter ocorrido manifestação do próprio Governo Federal nesse sentido.
POD
8. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal,
não precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de
remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos
da União, aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido
dispositivo constitucional. 9. Desse modo, com base no princípio constitucional inserto
no artigo 37, inciso X, da CF/88, que veda a distinção de índices na revisão geral anual,
impõe-se a extensão do maior índice de recomposição salarial concedido no ano de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501523

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0033394-27.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ADAMIR BENIGNO DE QUEIROZ
ADVOGADO : DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO
GERAL DE REMUNERAÇÃO (INCISO X DO ART. 37/CF). LEIS 10.697/2003 E
10.698/2003. NATUREZA JURÍDICA DE REVISÃO GERAL. PERCENTUAL DE 13,23%
CONCEDIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o
pedido de incorporação do percentual 13,23%, bem como pagamento das diferenças
decorrentes. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ, pelo que estão
prescritas as parcelas que antecederam aos cinco anos da data do ajuizamento da
ação. 3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão
geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de
índices. Por sua vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo constitucional, em seu artigo 1º estabelece que "as remunerações e os subsídios dos
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das
autarquias e fundações públicas federais, serão revistos, na forma do inciso X do art.
37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de índices, extensivos aos
proventos da inatividade e às pensões." 4. A partir da EC n. 19/1998, e da regulamentação do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº
10.331/.2001, assegurou-se isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices
de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração. 5. As Leis n. 10.697
e n. 10.698, concederam a todos os servidores públicos federais dos Poderes E x ecutivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, o reajuste de 1% (um por cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem
pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a
partir de maio de 2003, respectivamente. 6. Evidencia-se, que tais leis concederam
reajustes diferenciados aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles
que percebiam as menores remunerações, o que constitui ofensa à CF/88, pois o maior
índice de reajuste concedido foi de 13,23%, correspondendo, na verdade, aumento do
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percentual da revisão geral. 7. É sabido que o Presidente da República somente pode
conceder aumento aos servidores do Poder Executivo. Portanto, se estendeu a todos os
servidores dos outros Poderes, conclui-se que é revisão geral, embora com de n ominação de vantagem pecuniária individual de R$ 59,87, pois tal vantagem tem caráter
de reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União. Tal conclusão
decorre do fato de ter ocorrido manifestação do próprio Governo Federal nesse sentido.
PODER
JUDICIÁRIO
SEÇÃO
JUDICIÁRIA
DO
DISTRITO
FEDERAL
66AF823F79058A8916717BC7090BC284 TRF 1 REGIÃO/IMP.15-01-04-SJ 2
8. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal,
não precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de
remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos
da União, aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido
dispositivo constitucional. 9. Desse modo, com base no princípio constitucional inserto
no artigo 37, inciso X, da CF/88, que veda a distinção de índices na revisão geral anual,
impõe-se a extensão do maior índice de recomposição salarial concedido no ano de
2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis
10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas federais, compensandose com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais. 10. Vale
consignar que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal
Federal, eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de
remuneração de servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio con stitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A
Súmula nº 339 do colendo STF não pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema
descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da
GDATA e GDASST para os servidores inativos. 11. A Primeira e a Segunda Turmas do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice
de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora
exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC 2007.34.00.0414670/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1
p.379 de 22/06/2012). 12. Provimento do recurso da parte autora para julgar procedente
o pedido e condenar a União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23%
aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas,
observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei
n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003. 13. Juros de mora e correção monetária nos
termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 14. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba de
honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

titucional, em seu artigo 1º estabelece que "as remunerações e os subsídios dos
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das
autarquias e fundações públicas federais, serão revistos, na forma do inciso X do art.
37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de índices, extensivos aos
proventos da inatividade e às pensões." 4. A partir da EC n. 19/1998, e da regulamentação do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº
10.331/.2001, assegurou-se isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices
de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração. 5. As Leis n. 10.697
e n. 10.698, concederam a todos os servidores públicos federais dos Poderes E x ecutivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, o reajuste de 1% (um por cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem
pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a
partir de maio de 2003, respectivamente. 6. Evidencia-se, que tais leis concederam
reajustes diferenciados aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles
que percebiam as menores remunerações, o que constitui ofensa à CF/88, pois o maior
índice de reajuste concedido foi de 13,23%, correspondendo, na verdade, aumento do
percentual da revisão geral. 7. É sabido que o Presidente da República somente pode
conceder aumento aos servidores do Poder Executivo. Portanto, se estendeu a todos os
servidores dos outros Poderes, conclui-se que é revisão geral, embora com de n ominação de vantagem pecuniária individual de R$ 59,87, pois tal vantagem tem caráter
de reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União. Tal conclusão
decorre do fato de ter ocorrido manifestação do próprio Governo Federal nesse sentido.
8. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. 9. Desse modo, com base no princípio constitucional inserto no artigo 37, inciso
X, da CF/88, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais. 10. Vale consignar que a extensão do maior índice de reajuste a todos os
servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo
Tribunal Federal, eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de
remuneração de servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da
isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo
STF não pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu
anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos. 11. A
Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o
direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o
entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza
Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC 2007.34.00.0414670/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de
22/06/2012). 12. Provimento do recurso da parte autora para julgar procedente o pedido e
condenar a União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
13. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014. P

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0033574-43.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : FRANCISCO CAITANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO
GERAL DE REMUNERAÇÃO (INCISO X DO ART. 37/CF). LEIS 10.697/2003 E
10.698/2003. NATUREZA JURÍDICA DE REVISÃO GERAL. PERCENTUAL DE 13,23%
CONCEDIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o
pedido de incorporação do percentual 13,23%, bem como pagamento das diferenças
decorrentes. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ, pelo que estão
prescritas as parcelas que antecederam aos cinco anos da data do ajuizamento da
ação. 3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão
geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de
índices. Por sua vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo co n sEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501524

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
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PROCESSO Nº 0033536-31.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ANGELICA PAULA MONTEIRO
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO
GERAL DE REMUNERAÇÃO (INCISO X DO ART. 37/CF). LEIS 10.697/2003 E
10.698/2003. NATUREZA JURÍDICA DE REVISÃO GERAL. PERCENTUAL DE 13,23%
CONCEDIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o
pedido de incorporação do percentual 13,23%, bem como pagamento das diferenças
decorrentes. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ, pelo que estão
prescritas as parcelas que antecederam aos cinco anos da data do ajuizamento da
ação. 3. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, impõe a concessão da revisão
geral de vencimentos para os servidores sempre na mesma data e sem distinção de
índices. Por sua vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal dispositivo co n stitucional, em seu artigo 1º estabelece que "as remunerações e os subsídios dos
servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das
autarquias e fundações públicas federais, serão revistos, na forma do inciso X do art.
37 da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de índices, extensivos aos
proventos da inatividade e às pensões." 4. A partir da EC n. 19/1998, e da regulamentação do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal por meio da Lei nº
10.331/.2001, assegurou-se isonomia entre os servidores públicos quanto aos índices
de reajuste concedidos a título de revisão geral de remuneração. 5. As Leis n. 10.697
e n. 10.698, concederam a todos os servidores públicos federais dos Poderes E xecutivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, o reajuste de 1% (um por cento), a partir de janeiro de 2003, e a vantagem
pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a
partir de maio de 2003, respectivamente. 6. Evidencia-se, que tais leis concederam
reajustes diferenciados aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles
que percebiam as menores remunerações, o que constitui ofensa à CF/88, pois o maior
índice de reajuste concedido foi de 13,23%, correspondendo, na verdade, aumento do
percentual da revisão geral. 7. É sabido que o Presidente da República somente pode
conceder aumento aos servidores do Poder Executivo. Portanto, se estendeu a todos os
servidores dos outros Poderes, conclui-se que é revisão geral, embora com de n ominação de vantagem pecuniária individual de R$ 59,87, pois tal vantagem tem caráter
de reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores da União. Tal conclusão
decorre do fato de ter ocorrido manifestação do próprio Governo Federal nesse sentido.
8. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal,
não precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de
remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos
da União, aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido
dispositivo constitucional. 9. Desse modo, com base no princípio constitucional inserto
no artigo 37, inciso X, da CF/88, que veda a distinção de índices na revisão geral anual,
impõe-se a extensão do maior índice de recomposição salarial concedido no ano de
2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis
10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas federais, compensandose com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais. 10. Vale
consignar que a extensão do maior índice de reajuste a todos os servidores públicos
federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal
Federal, eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de
remuneração de servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio con stitucional da isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A
Súmula nº 339 do colendo STF não pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema
descarta esse mau uso, como já procedeu anteriormente no caso da extensão da
GDATA e GDASST para os servidores inativos. 11. A Primeira e a Segunda Turmas do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o direito à extensão do índice
de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o entendimento ora
exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC 2007.34.00.0414670/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501525

p.379 de 22/06/2012). 12. Provimento do recurso da parte autora para julgar procedente
o pedido e condenar a União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23%
aos vencimentos da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas,
observada a prescrição quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei
n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003. 13. Juros de mora e correção monetária nos
termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 14. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba de
honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0028469-85.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : DAISI ROSANA CONRAD BRANDALISE
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S) RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento de
parcelas referentes aos quintos, por entender "que não têm a autora direito à incorporação nas
épocas pedidas". 2. Recurso do(a) Autor(a): a sentença incorreu em "erro in judicando" ao
interpretar legislação federal em desalinho ao entendimento firme do col. STJ; já teve o
reconhecimento do direito ao pagamento de verbas remuneratórias na via administrativa, tendo
a demanda apenas o intuito de satisfazer esse direito, não se justificando tantos anos de
reconhecimento da dívida por falta de inclusão dos recursos em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. O juízo sentenciante não observou que os valores retroativos referente ao quintos/décimos, já haviam sido reconhecidos pela própria Administração e que, havendo reconhecimento pela própria Administração Pública de valores devidos ao servidor, não podem
ser invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que o Poder Judiciário condene
o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar o pagamento de diferenças devidas
à inclusão incerta dos valores correlatos em dotação orçamentária significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente escolher quando pagará seu débito. 4. A discussão acerca
do direito à incorporação dos quintos/décimos já não encontra mais espaço, uma vez que a
própria Administração já reconheceu o aludido direito. A fixação de critérios para pagamento de
exercícios anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar dilação
indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela parte devedora, sob pena de se
admitir verdadeira moratória em favor da Administração Pública. 5. Conclusão: provimento do
recurso para condenar a União a pagar à parte Autora as parcelas retroativas de quintos,
reconhecidas e devidas, compensando-se eventuais valores pagos administrativamente. 6.
Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal,
que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 7. Honorários
advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0029027-57.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MARIA CARDOSO BORGES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S) RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Sentença: improcedência do pedido de
pagamento de parcelas referentes aos quintos, por entender "que não têm a autora
direito à incorporação nas épocas pedidas". 2. Recurso do(a) Autor(a): a sentença
incorreu em "erro in judicando" ao interpretar legislação federal em desalinho ao
entendimento firme do col. STJ; já teve o reconhecimento do direito ao pagamento de
verbas remuneratórias na via administrativa, tendo a demanda apenas o intuito de
satisfazer esse direito, não se justificando tantos anos de reconhecimento da dívida por
falta de inclusão dos recursos em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. O juízo sentenciante não observou que os valores retroativos referente ao quintos/décimos, já
haviam sido reconhecidos pela própria Administração e que, havendo reconhecimento
pela própria Administração Pública de valores devidos ao servidor, não podem ser
invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar o pagamento de
diferenças devidas à inclusão incerta dos valores correlatos em dotação orçamentária
significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente escolher quando pagará
seu débito. 4. A discussão acerca do direito à incorporação dos quintos/décimos já não
encontra mais espaço, uma vez que a própria Administração já reconheceu o aludido
direito. A fixação de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar dilação indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela parte devedora, sob pena de se admitir verdadeira moratória em favor da Administração Pública. 5. Conclusão: provimento do recurso para
condenar a União a pagar à parte Autora as parcelas retroativas de quintos, reconhecidas e devidas, compensando-se eventuais valores pagos administrativamente. 6.
Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça
Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1ºF da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o
STF. 7. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão
legal para arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art.
55, caput, da Lei n. 9.099/1995).

compensando-se eventuais valores pagos administrativamente. 6. Juros de mora e
correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que já
observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 7.
Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput,
da Lei n. 9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0018723-96.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ADEMIR FRANCISCO BRASIL
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL
DE REMUNERAÇÃO (INCISO X DO ART. 37/CF). LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. NATUREZA JURÍDICA DE REVISÃO GERAL. PERCENTUAL DE 13,23% CONCEDIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação do
percentual 13,23%, bem como pagamento das diferenças decorrentes. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ, pelo que estão prescritas as parcelas que antecederam
aos cinco anos da data do ajuizamento da ação. 3. O artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na
mesma data e sem distinção de índices. Por sua vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal
dispositivo constitucional, em seu artigo 1º estabelece que "as remunerações e os subsídios
dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão revistos, na forma do inciso X do art. 37 da
Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões." 4. A partir da EC n. 19/1998, e da regulamentação do inciso X do artigo
37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331/.2001, assegurou-se isonomia entre os
servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de
remuneração. 5. As Leis n. 10.697 e n. 10.698, concederam a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a partir de janeiro de 2003, e a
vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos),
a partir de maio de 2003, respectivamente. 6. Evidencia-se, que tais leis concederam reajustes
diferenciados aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações, o que constitui ofensa à CF/88, pois o maior índice de reajuste
concedido foi de 13,23%, correspondendo, na verdade, aumento do percentual da revisão
geral. 7. É sabido que o Presidente da República somente pode conceder aumento aos
servidores do Poder Executivo. Portanto, se estendeu a todos os servidores dos outros Poderes, conclui-se que é revisão geral, embora com denominação de vantagem pecuniária
individual de R$ 59,87, pois tal vantagem tem caráter de reposição de perdas salariais sofridas
pelos servidores da União. Tal conclusão decorre do fato de ter ocorrido manifestação do
próprio Governo Federal nesse sentido.
8. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. 9. Desse modo, com base no princípio constitucional inserto no artigo 37, inciso
X, da CF/88, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais. 10. Vale consignar que a extensão do maior índice de reajuste a todos os
servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo
Tribunal Federal, eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de
remuneração de servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da
isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0029485-74.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : VERA MARIA RAFAELI BAMPI
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S) RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento de parcelas referentes aos quintos, por entender "que não têm a autora direito
à incorporação nas épocas pedidas". 2. Recurso do(a) Autor(a): a sentença incorreu em
"erro in judicando" ao interpretar legislação federal em desalinho ao entendimento firme
do col. STJ; já teve o reconhecimento do direito ao pagamento de verbas remuneratórias na via administrativa, tendo a demanda apenas o intuito de satisfazer esse
direito, não se justificando tantos anos de reconhecimento da dívida por falta de
inclusão dos recursos em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. O juízo sentenciante não
observou que os valores retroativos referente ao quintos/décimos, já haviam sido
reconhecidos pela própria Administração e que, havendo reconhecimento pela própria
Administração Pública de valores devidos ao servidor, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que o Poder Judiciário condene o ente
político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar o pagamento de diferenças devidas
à inclusão incerta dos valores correlatos em dotação orçamentária significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente escolher quando pagará seu débito. 4. A
discussão acerca do direito à incorporação dos quintos/décimos já não encontra mais
espaço, uma vez que a própria Administração já reconheceu o aludido direito. A fixação
de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de ato normativo
não é suficiente para justificar dilação indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela parte devedora, sob pena de se admitir verdadeira moratória em favor da
Administração Pública. 5. Conclusão: provimento do recurso para condenar a União a
pagar à parte Autora as parcelas retroativas de quintos, reconhecidas e devidas,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501526
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PROCESSO Nº 0037743-73.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : CRISTIANA RIBEIRO MENDES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S) RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento
de parcelas referentes aos quintos, por entender "que não têm a autora direito à incorporação
nas épocas pedidas". 2. Recurso do(a) Autor(a): a sentença incorreu em "erro in judicando" ao
interpretar legislação federal em desalinho ao entendimento firme do col. STJ; já teve o
reconhecimento do direito ao pagamento de verbas remuneratórias na via administrativa, tendo
a demanda apenas o intuito de satisfazer esse direito, não se justificando tantos anos de
reconhecimento da dívida por falta de inclusão dos recursos em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. O juízo sentenciante não observou que os valores retroativos referente ao quintos/décimos, já haviam sido reconhecidos pela própria Administração e que, havendo reconhecimento pela própria Administração Pública de valores devidos ao servidor, não podem
ser invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que o Poder Judiciário condene
o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar o pagamento de diferenças devidas
à inclusão incerta dos valores correlatos em dotação orçamentária significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente escolher quando pagará seu débito. 4. A discussão acerca
do direito à incorporação dos quintos/décimos já não encontra mais espaço, uma vez que a
própria Administração já reconheceu o aludido direito. A fixação de critérios para pagamento de
exercícios anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar dilação
indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela parte devedora, sob pena de se
admitir verdadeira moratória em favor da Administração Pública. 5. Conclusão: provimento do
recurso para condenar a União a pagar à parte Autora as parcelas retroativas de quintos,
reconhecidas e devidas, compensando-se eventuais valores pagos administrativamente. 6.
Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal,
que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 7. Honorários
advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).

STF não pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu
anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos. 11. A
Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o
direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o
entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza
Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC 2007.34.00.0414670/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de
22/06/2012). 12. Provimento do recurso da parte autora para julgar procedente o pedido e
condenar a União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
13. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0037345-29.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : SANDRA RODRIGUES DE LAZARI
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S) RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Sentença: improcedência do pedido de pagamento
de parcelas referentes aos quintos, por entender "que não têm a autora direito à incorporação
nas épocas pedidas". 2. Recurso do(a) Autor(a): a sentença incorreu em "erro in judicando" ao
interpretar legislação federal em desalinho ao entendimento firme do col. STJ; já teve o
reconhecimento do direito ao pagamento de verbas remuneratórias na via administrativa, tendo
a demanda apenas o intuito de satisfazer esse direito, não se justificando tantos anos de
reconhecimento da dívida por falta de inclusão dos recursos em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. O juízo sentenciante não observou que os valores retroativos referente ao quintos/décimos, já haviam sido reconhecidos pela própria Administração e que, havendo reconhecimento pela própria Administração Pública de valores devidos ao servidor, não podem
ser invocados dispositivos normativos infralegais para impedir que o Poder Judiciário condene
o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal, condicionar o pagamento de diferenças devidas
à inclusão incerta dos valores correlatos em dotação orçamentária significaria verdadeira permissão ao devedor para livremente escolher quando pagará seu débito. 4. A discussão acerca
do direito à incorporação dos quintos/décimos já não encontra mais espaço, uma vez que a
própria Administração já reconheceu o aludido direito. A fixação de critérios para pagamento de
exercícios anteriores por intermédio de ato normativo não é suficiente para justificar dilação
indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela parte devedora, sob pena de se
admitir verdadeira moratória em favor da Administração Pública. 5. Conclusão: provimento do
recurso para condenar a União a pagar à parte Autora as parcelas retroativas de quintos,
reconhecidas e devidas, compensando-se eventuais valores pagos administrativamente. 6.
Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal,
que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra do art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante o STF. 7. Honorários
advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de
verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0018655-49.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : ALBERTO PAIM DE BRITTO CUNHA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO (INCISO X DO ART. 37/CF). LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003.
NATUREZA JURÍDICA DE REVISÃO GERAL. PERCENTUAL DE 13,23% CONCEDIDO. 1.
Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação do
percentual 13,23%, bem como pagamento das diferenças decorrentes. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ, pelo que estão prescritas as parcelas que antecederam
aos cinco anos da data do ajuizamento da ação. 3. O artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na
mesma data e sem distinção de índices. Por sua vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal
dispositivo constitucional, em seu artigo 1º estabelece que "as remunerações e os subsídios
dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão revistos, na forma do inciso X do art. 37 da
Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões." 4. A partir da EC n. 19/1998, e da regulamentação do inciso X do artigo
37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331/.2001, assegurou-se isonomia entre os
servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de
remuneração. 5. As Leis n. 10.697 e n. 10.698, concederam a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a partir de janeiro de 2003, e a

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501527

1527

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos),
a partir de maio de 2003, respectivamente. 6. Evidencia-se, que tais leis concederam reajustes
diferenciados aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações, o que constitui ofensa à CF/88, pois o maior índice de reajuste
concedido foi de 13,23%, correspondendo, na verdade, aumento do percentual da revisão
geral. 7. É sabido que o Presidente da República somente pode conceder aumento aos
servidores do Poder Executivo. Portanto, se estendeu a todos os servidores dos outros Poderes, conclui-se que é revisão geral, embora com denominação de vantagem pecuniária
individual de R$ 59,87, pois tal vantagem tem caráter de reposição de perdas salariais sofridas
pelos servidores da União. Tal conclusão decorre do fato de ter ocorrido manifestação do
próprio Governo Federal nesse sentido.
8. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. 9. Desse modo, com base no princípio constitucional inserto no artigo 37, inciso
X, da CF/88, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais. 10. Vale consignar que a extensão do maior índice de reajuste a todos os
servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo
Tribunal Federal, eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de
remuneração de servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da
isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo
STF não pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu
anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos. 11. A
Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o
direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o
entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza
Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC 2007.34.00.0414670/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de
22/06/2012). 12. Provimento do recurso da parte autora para julgar procedente o pedido e
condenar a União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
13. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

dispositivo constitucional, em seu artigo 1º estabelece que "as remunerações e os subsídios
dos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão revistos, na forma do inciso X do art. 37 da
Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões." 4. A partir da EC n. 19/1998, e da regulamentação do inciso X do artigo
37 da Constituição Federal por meio da Lei nº 10.331/.2001, assegurou-se isonomia entre os
servidores públicos quanto aos índices de reajuste concedidos a título de revisão geral de
remuneração. 5. As Leis n. 10.697 e n. 10.698, concederam a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o reajuste de 1% (um por cento), a partir de janeiro de 2003, e a
vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos),
a partir de maio de 2003, respectivamente. 6. Evidencia-se, que tais leis concederam reajustes
diferenciados aos servidores públicos federais, de forma a beneficiar aqueles que percebiam as
menores remunerações, o que constitui ofensa à CF/88, pois o maior índice de reajuste
concedido foi de 13,23%, correspondendo, na verdade, aumento do percentual da revisão
geral. 7. É sabido que o Presidente da República somente pode conceder aumento aos
servidores do Poder Executivo. Portanto, se estendeu a todos os servidores dos outros Poderes, conclui-se que é revisão geral, embora com denominação de vantagem pecuniária
individual de R$ 59,87, pois tal vantagem tem caráter de reposição de perdas salariais sofridas
pelos servidores da União. Tal conclusão decorre do fato de ter ocorrido manifestação do
próprio Governo Federal nesse sentido.
8. O aumento de remuneração conferido a uma categoria específica ou faixa salarial de
servidores, previsto na primeira parte do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não
precisa ser estendido à totalidade do funcionalismo público, mas a revisão geral de remuneração deve tratar de modo idêntico todas as categorias de servidores públicos da União,
aplicando- lhes um mesmo índice, de acordo com a segunda parte do referido dispositivo
constitucional. 9. Desse modo, com base no princípio constitucional inserto no artigo 37, inciso
X, da CF/88, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do
maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação
das disposições normativas insertas nas Leis 10.697 e 10.698/2003, a todos os servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações
públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais. 10. Vale consignar que a extensão do maior índice de reajuste a todos os
servidores públicos federais não importa em ofensa ao Enunciado da Súmula 339 do Supremo
Tribunal Federal, eis que, neste caso, o Judiciário não está legislando acerca de aumento de
remuneração de servidores, mas sim assegurando a aplicação do princípio constitucional da
isonomia, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A Súmula nº 339 do colendo
STF não pode servir como escudo para as inconstitucionalidades praticadas pela Administração, sendo certo que a própria Corte Suprema descarta esse mau uso, como já procedeu
anteriormente no caso da extensão da GDATA e GDASST para os servidores inativos. 11. A
Primeira e a Segunda Turmas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceram o
direito à extensão do índice de 13,23% a todos os servidores públicos federais, sufragando o
entendimento ora exposto. (AC 2008.33.11.000072-1/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza
Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p.218 de 09/12/2011); (AC 2007.34.00.0414670/DF, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Primeira Turma, e-DJF1 p.379 de
22/06/2012). 12. Provimento do recurso da parte autora para julgar procedente o pedido e
condenar a União a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n. 10.698/2003.
13. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
14. Honorários advocatícios: incabíveis, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0020443-98.2014.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : FRANCISCO MEDEIROS DA COSTA
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL
DE REMUNERAÇÃO (INCISO X DO ART. 37/CF). LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. NATUREZA JURÍDICA DE REVISÃO GERAL. PERCENTUAL DE 13,23% CONCEDIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação do
percentual 13,23%, bem como pagamento das diferenças decorrentes. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ, pelo que estão prescritas as parcelas que antecederam
aos cinco anos da data do ajuizamento da ação. 3. O artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal, impõe a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores sempre na
mesma data e sem distinção de índices. Por sua vez, a Lei nº 10.331/2001, ao regulamentar tal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501528

Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
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PROCESSO Nº 0042087-34.2013.4.01.3400 RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE
PEDERZOLLI RENTZSCH RECORRENTE(S) : GUILHERME PAULO LEAL ADVOGADO :
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - FERNANDA GONZALEZ SABACK
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art.
21
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501529

prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0039906-60.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : OSVALDO STEIN ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
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n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0046394-31.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : MARIA DAS GRACAS RODRIGUES VELHO ADVOGADO :
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS
SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento

ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0031649-46.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE ABEL BRESSAN
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL ADVOGADO : - DANIEL LEAO CARVALHO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501530
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funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0045924-97.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE GELLIN PINHEIRO WALDRIGUES ADVOGADO : DF00039910 LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501531

pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
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PROCESSO Nº 0047710-79.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : SAMARA APARECIDA MORTARI
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores corEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501532

respondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0045867-79.2013.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOAO ROGERIO VALDRIGUES BATISTA
ADVOGADO : DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES (GDAPEC).
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DE 2008 A
2010. 1. Recurso do Autor(a) interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, cujo pedido era de pagamento da GDAPEC no período de 2008 a
29/10/2010. 2. Prescrição: qüinqüenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no que tange ao
pleito autoral. 4. Coisa julgada na ação coletiva/ausência de interesse processual: afastada, já
que a coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, possui objetos
distintos. Na ação coletiva, o pedido inicial visa garantir aos aposentados e pensionistas do
extinto DNER filiados à ASDNER, que foram vinculados à União, o enquadramento no Plano
Especial de Cargos do DNIT, com a percepção de todas as vantagens pecuniárias do referido
plano, bem como o pagamento, a cada um dos associados, dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que deveriam ter recebido a título de remuneração mensal e
o que efetivamente receberam desde a edição da Lei n. 11.171/2005. Em julgamento realizado
no dia 17/03/2008, na ação coletiva mencionada, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ASDNER para "condenar a
União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras
decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei n. 11.171/2005,
que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do
DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento
funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da
mencionada autarquia". 5. Na presente ação, requerem os autores (aposentados e/ou pensionistas) que a GDAPEC seja paga da mesma forma que foi paga aos servidores em atividade
no DNIT desde o reenquadramento determinado pela ação coletiva até 29.10.2010, quando
processado o primeiro de ciclo de avaliação concernente à dita gratificação. 6. Nos termos da
Lei n. 11.171/2005 (art. 19), até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do
art. 16-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os
servidores que fizerem jus a GDAPEC perceberão a gratificação em valor correspondente a 57
pontos até a edição da Lei n. 11.907, de 2009 (art. 16-G), que alterou o valor da gratificação
para 80 (oitenta) pontos.
7. Embora a GDAPEC seja uma das vantagens financeiras previstas no art. 3º da Lei n.
11.171/2005, seu pagamento, para aposentados e pensionistas, é efetuado na forma do art. 21
da Lei
n. 11.171/2005. A coisa julgada formada na Ação Coletiva só garante aos associados da
ASDNER o pagamento da gratificação na forma da lei, ou seja, no valor de 50 pontos. 8. Assim
há interesse dos autores em buscar, com base na paridade remuneratória, a diferença entre a
pontuação a que teriam direito (80 pontos) e aquela garantida pela Ação Coletiva (50 pontos),
uma vez que tal pleito não foi formulado na ação coletiva. E, mesmo se tivesse sido feito e
negado, a coisa julgada coletiva não inibe as ações individuais, diante do seu efeito exclusivamente in utilibus. 9. A jurisprudência pátria, com base no princípio da isonomia, consolidou o entendimento no sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação
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individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o reconhecimento de que até
o processamento dos resultados da primeira avaliação, a GDAPEC possui caráter genérico,
não se justificando, portanto, a diferença na forma em que é paga aos servidores ativos e a
maneira como é paga aos inativos e pensionistas. 10. Acresça-se que no período vindicado na
inicial, o autor percebeu as gratificações GDPGTAS e GDPGPE, conforme fichas financeiras
colacionadas aos autos, visto que em tal período não havia ainda o reconhecimento do direito
ao reenquadramento no plano do DNIT com efeitos retroativos determinados pela sentença/acordão da mencionada ação coletiva. 11. Nesse contexto, tendo sido determinado o reenquadramento retroativo a 2008, a parte autora faz jus ao percebimento da GDAPEC em 80
pontos - 50 pontos em razão do disposto na Lei n. 11.171/2005 e 30 pontos em conseqüência
do direito a paridade, respeitada a prescrição quinquenal e compensados os valores recebidos
a título de GDPGPE e GDPGTAS. 12. Ademais, não há necessidade de intimação para
manifestar opção entre ação individual e ação coletiva, pois a lei estabelece uma faculdade, e
não uma obrigação, cabendo ao interessado tomar a iniciativa, se for do seu interesse, sem
provocação do Judiciário. 13. Conclusão: provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial para condenar a União ao pagamento dos valores correspondentes a pontuação máxima da GDAPEC, 80 pontos, no período constante do pedido
inicial, compensando-se os valores recebidos a título de GDPGPE e GDPGTAS e observada a
prescrição qüinqüenal. 14. Juros de mora e correção monetária: de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, que já observa a legislação atualizada em vigor, inclusive a regra
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e o questionamento sobre a sua constitucionalidade perante
o STF. 15. Sucumbência: incabível, pois não há, no âmbito do JEF, previsão legal para
arbitramento de verba de honorária, quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte Autora.
Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0059421-23.2009.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : JOSE FONSECA BARBOSA
ADVOGADO : - DEFENSORIA PUBLICA
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : BA00021563 - LUCAS MOREIRA PINTO
E M E N TA
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Pedido: concessão do auxílio doença e sua conversão
em aposentadoria por invalidez. 2. Sentença: improcedência do pedido por não restar demonstrada a qualidade de segurado, pois se trata de incapacidade preexistente ao reingresso
ao RGPS. 3. Recurso do autor: condição de incapacidade definitiva comprovada pela pericial
judicial, com a confirmação, ainda, da necessidade de terceiros para realização dos atos da
vida diária independente; o laudo pericial não precisou a data de início da doença, muito menos
da incapacidade, logo, não é possível considerar que a parte autora não tinha qualidade de
segurado na data do requerimento administrativo do benefício junto ao INSS; caso sejam
vencidos os argumentos para concessão do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez,
estão presentes os fundamentos jurídicos para o enquadramento da parte autora na hipótese
de concessão do benefício assistencial ao deficiente, sendo este pedido subsidiariamente. 4.
Incapacidade: a perícia médica judicial atestou que "o autor demonstra quadro sequelar de
acidente vascular cerebral, o que traz grandes limitações motoras ao autor. Por esta razão, o
periciando necessita de terceiros para a realização de muitos atos diários de vida independente" (p. 2 do laudo pericial registrado em 05/05/2010), confirmando, assim, a presença de
incapacidade total e permanente. Além do mais, o laudo pericial alega não ser objetivamente
possível determinar a data de início da incapacidade, somente diz que "os relatos são de que
o evento apoplético ocorreu em 09/06/2007" (p. 3 idem). 5. Data de início da incapacidade: a
perícia médica judicial não fixou a data de início da incapacidade, apenas se reportou à data de
ocorrência do acidente vascular cerebral que gerou sequelas incapacitantes do ponto de vista
laboral ao autor. Por isso, diante da imprecisão do laudo pericial, cabe recorrer aos diversos
documentos juntados ao processo para formação do entendimento desta Turma Recursal
acerca da data de início da incapacidade. 6. Com a análise da documentação inicial, registrada
em 25/11/2009, extrai-se dos exames médicos que a incapacidade laboral do autor só foi
atestada em novembro de 2007 (p. 68). Antes dessa data, somente se sabe que o autor sofrera
o AVC em junho de 2007 e foi submetido à fisioterapia por conta das sequelas em outubro de
2007 (p. 67). Ao passo que a incapacidade definitiva só foi constatada por exame médico em
abril de 2009 (p. 72).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501533

7. Dessa forma, a perícia médica judicial não foi enfática em estipular a data de início da
incapacidade, deixando margem para uma conclusão diversa da dela,não é possível concluir
que a incapacidade laboral se deu no exato momento em que ocorreu o AVC, em junho de
2007, mas, segundo relatório médico preciso, somente partir de novembro de 2007.
8. Ademais, no caso de eventuais divergências quanto a possíveis interpretações ou à valoração de provas, impõe-se ao aplicador do direito optar pelo entendimento mais favorável à
parte hipossuficiente (aplicação do princípio in dubio pro misero), mormente nas hipóteses em
que o cidadão alega encontrar-se em estado de incapacidade laborativa, observado o princípio
do livre convencimento motivado ou persuasão racional. 9. Incapacidade preexistente ao reingresso no RGPS: conforme exposto, sem razão o juízo a quo, pois, quando demonstrada
incapacidade, o autor já gozava da qualidade de segurado. 10. Termo inicial para concessão do
benefício: se a prova pericial judicial atesta que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício de auxílio-doença (STJ, AGA
200802299030, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/03/2010; TRF 1ª Região,
AC 2003.01.99.012334-0/MG, Rel. Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, 2ª Turma
Suplementar, e-DJF1 05/11/2012, p. 146). 11. Tutela antecipada: presença dos requisitos do
art. 273 do CPC. A verossimilhança das alegações decorre da fundamentação supra e o
periculum in mora é evidente, diante do estado de vulnerabilidade social e do caráter alimentar
da prestação. 12. Conclusão: provimento do recurso para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio doença, desde data do requerimento administrativo, 04/05/2009, bem como convertê-lo em aposentadoria por invalidez, com DIB na
data da citação da autarquia ré, com antecipação da tutela e desconto dos valores já pagos à
parte autora a esse título. 13. Sobre os valores atrasados incidirão juros e correção monetária
de acordo com os parâmetros definidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para
Cálculos na Justiça Federal, incidindo a última desde o momento em que cada prestação se
tornou devida (jurisprudência do TRF 1ª Região e do STJ). 14. Honorários advocatícios:
incabíveis (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Brasília/DF,
13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
PROCESSO Nº 0049724-12.2008.4.01.3400
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
RECORRENTE(S) : BANCO CENTRAL DO BRASIL ADVOGADO : DF00020033 - ERITON
BITTENCOURT DE OLIVEIRA ROZENDO
RECORRIDO(S) : EDUARDO VICTOR PONTES CARNEIRO ADVOGADO : DF00019700 RAQUEL ROCHA SAFE CARNEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS ENTRE
A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/1998 E A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-45/2001.
POSSSIBILIDADE. 1. Sentença: condenação do Banco Central do Brasil a incorporar na
remuneração do autor um quinto da função por ele ocupada, transformada em décimo e depois
em VPNI, bem como a pagar-lhe as diferenças decorrentes. 2. Recurso do BACEN: impossibilidade jurídica do pedido; Súmula 339/STF; prescrição; extinção do direito à incorporação de gratificações; a MP n. 2.225-45/2001 não autorizou a incorporação de gratificação
entre 8.4.1998 a 5.09.2001; fato superveniente ao ajuizamento da ação que modificou o
suposto direito do recorrido, pois a Lei n. 11.890/2008 instituiu a partir de 1º/07/2008 o pagamento de vencimentos aos servidores do Banco Central por parcela única, ficando vedada a
cumulação de subsídio com outras vantagens adicionais de qualquer natureza. 3. Impossibilidade Jurídica: rejeita-se tal preliminar, ante a inexistência de expressa vedação legal no
que tange ao pleito autoral. 4. Prescrição: havendo o reconhecimento do direito às verbas
remuneratórias pretéritas pela própria Administração Pública, mas pendente o seu pagamento,
incide o disposto no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, "não corre a prescrição durante a
demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida,
tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em igual sentido:
STJ, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 14/10/2010. TNU,
PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ
28/09/2012. 5. Com o advento do art. 3º da Medida Provisória n. 2.225-45/2001, conclui-se que
houve a revogação tácita do art. 15 da Lei n. 9.527/1997, que também tratava acerca da
transformação em VPNI dos quintos/décimos devidos pelo exercício de função comissionada.
Nessa senda, restou certo que a edição de aludida MP, que começou a vigorar em 04/09/2001
e possibilitou a incorporação da vantagem de quintos/décimos até a data em questão. Dessa
forma, tem a autora o direito à incorporação e, portanto, ao pagamento de parcelas pretéritas
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a título de quintos, respeitando a prescrição qüinqüenal, como restou observado na sentença.
6. Ademais, já "É pacífico o reconhecimento do direito à parcela dos quintos referente ao
exercício de função comissionada no período de 08.04.1998 a 05.09.2001, ou seja, desde a
vigência da Lei nº 9.624/98 até a superveniência da Medida Provisória nº 2.225-45/2001.
Precedentes do STJ (AgRg no REsp 942.868/DF; AgRg no REsp 1007960/RS; EDcl nos EDcl
no REsp 1083179/RJ; e AgRg no REsp 1077474/RS) e da TNU (PEDILEF 20073500706845)".
7. Fato superveniente: não altera o direito já adquirido pela parte, pelo que, também nesse
particular, a sentença não merece ser reformada. 8. Súmula n. 339/STF: referida súmula é
inaplicável ao caso, pois a hipótese comporta solução que prestigia e reconhece o direito à
incorporação de quintos, mas que a Administração deixou de promover a sua devida concretização. 9. Conclusão: não provimento do recurso. 10. Sucumbência: honorários advocatícios pela parte Recorrente fixados em 10% sobre valor da condenação (art. 55 da Lei n.
9.099/1995).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União. Brasília/DF, 13/08/2014.
Cristiane Pederzolli Rentzsch
Juíza Federal - Convocada
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
EMENTAS DA 07 SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 AGOSTO 2014
RELATOR
:
ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
PROCESSO Nº 0057844-44.2008.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - VERUSKA GABRIELLY DE MELO LOBO GUIMARAES
RECORRIDO(S) : MARIA ANGELICA ARNALDO SENNA
ADVOGADO : DF00032188 - CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. GDATA E GDPGPE. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECONHECIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES E PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 1º F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, RESSALVADOS OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA
NAS ADINS Nº 4357 E 4425.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que a condenou a pagar a GDATA, a
GDPGTAS e a GDPGPE às autoras (pensionistas de servidores públicos federais) nos mesmos
moldes em que as gratificações foram pagas aos servidores ativos.
2. Indeferido o pedido de desistência da ação formulado pelas autoras no que tange à GDATA
e à GDPGTAS. Após a sentença, as partes podem desistir do recurso, mas não da ação.
Como, no caso concreto, o recurso é da União, a parte autora deverá informar ao juízo da
execução que optou por receber o crédito por meio do processo nº 2007.34.00.017918-7 que
tramita na 21ª Vara Federal do Distrito Federal.
3. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição bienal, regulada pelo Código Civil,
assevere-se que lei geral não revoga norma de natureza especial. Assim, o prazo prescricional
quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às pretensões que objetivam prestações
de natureza remuneratória, nas relações de direito público (Precedente do STJ, AgRg no REsp
1155776/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
28/02/2012, DJe 12/03/2012).
4. No que se refere ao mérito da GDATA, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante nº 20 sedimentando o seguinte entendimento "a Gratificação de Desempenho de
Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no
período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº
10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de
avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual
passa a ser de 60 (sessenta) pontos".
5. Vê-se claramente que o STF, diferentemente dos outros períodos, não fixou pontuação
expressa para o período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de
avaliação a que se refere a Medida Provisória nº 198/2004, reconhecendo o direito nos termos
do parágrafo único do art. 5º da Lei 10.404/2002, que, por sua vez, determina a aplicação do
inciso II do mesmo art. 5º da lei supracitada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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6. Nos termos da redação original do art. 5.º, II, da Lei nº 10.404/2002, a GDATA deveria ser
paga na pontuação correspondente a 10 pontos entre junho de 2002 até abril de 2004. Com as
alterações introduzidas pela MP nº 198/2004, posteriormente convertida na Lei nº 10.971/2004
(art. 3º, parágrafo único), a referida gratificação passou a ser paga na pontuação correspondente a 30 pontos, no período compreendido entre 1º de maio de 2004 até a conclusão dos
efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no
198/2004.
7. Diante do exposto, esta Turma Recursal entende devida a revisão dos proventos do autor, a
fim de que seja observada a respectiva paridade com o pessoal ativo, especificamente no que
tange ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa GDATA, no patamar de 37,5 pontos de fevereiro de 2002 a maio de 2002; de 10 pontos no
período de junho de 2002 até abril de 2004; de 30 pontos a partir de 1º de maio de 2004 até
a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida
Provisória no 198/2004, a partir de quando deverá ser paga no patamar de 60 pontos, salvo se
houver ciclo de avaliação pendente de conclusão - hipótese em que o final do ciclo será o
marco inicial da incidência dos 60 pontos.
8. Recurso da União parcialmente provido no ponto para adequar a pontuação da GDATA, nos
termos da fundamentação supra.
9. Em relação à GDPGPE, diga-se, inicialmente, que assim como as demais gratificações de
desempenho de atividade do Poder Executivo, ela é arbitrada de acordo com a pontuação
obtida mediante a avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão a
que ele está vinculado. No entanto, para os servidores ativos, o legislador elegeu um valor
genérico que deveria ser pago até o primeiro ciclo de avaliação.
10. Com efeito, o § 7º do artigo 7º-A da Lei nº 11.357/2006 garantiu aos servidores ativos o
pagamento da GDPGPE no patamar de 80 pontos do seu valor máximo até o processamento dos resultados da primeira avaliação individual e institucional. Por sua vez, o
inciso I do § 4º do artigo 7º-A da mesma Lei dispõe que, para as aposentadorias e pensões
concedidas até 19/02/2004, a GDPGPE será paga no valor de 50 pontos do valor máximo do
respectivo nível, classe e padrão do servidor.
11. O disciplinamento legal da matéria vai de encontro à orientação que restou sedimentada no
âmbito da Suprema Corte no julgamento do RE 631.389 segundo a qual "homenageia o
tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a
observância da mesma pontuação - 80 - no tocante a inativos e pensionistas." (RE 631389,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral - Mérito DJe-106 Divulgado em 02.06.2014 e Publicado em 03.062014)
12. A fim de atender ao princípio da isonomia, até a regulamentação e o processamento dos
resultados da primeira avaliação individual e institucional, a GDPGPE deverá ser paga aos
inativos e pensionistas no valor correspondente a 80 pontos de seu valor máximo.
13. Vale dizer que a simples edição do ato de regulamentação, por si só, não retira da
gratificação seu caráter genérico, sendo necessários, além da regulamentação, a realização
das avaliações e o processamento dos resultados.
14. O art. 7º-A, §6º, da Lei nº 11.357/2006, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.784/2008,
em que pese estabelecer a retroação dos efeitos financeiros do resultado do primeiro ciclo de
avaliação à data de implementação da GDPGPE, 01/01/2009, não retira da referida Gratificação o seu caráter genérico, eis que a retroação pretendida cinge-se apenas aos
efeitos financeiros relativos aos servidores avaliados, sendo que a licitude ou não dessa
previsão legal em relação aos servidores ativos não é objeto deste processo.
15. Ressalte-se que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para as duas
gratificações, consubstanciado no RE 631.389, pressupõe a ocorrência do instituto da paridade
remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03,
somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente previstas - EC 41/03, art. 7° e
EC 47/05, arts. 2° e 3°.
16. No caso concreto, as fichas financeiras indicam que as autoras já eram pensionistas
antes do início de vigência da EC nº 41, de 19 de dezembro de 2003, possuindo,
portanto, direito à paridade.
17. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº 11.960/09, foi
objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
18. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
o
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Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
19. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com
fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
20. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, já que não há, no âmbito dos Juizados
Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária em caso de provimento de recurso, ainda que em parte mínima. (Inteligência do artigo 55 Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte ré.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - .Turma Recursal
PROCESSO Nº 0043160-12.2011.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRIDO(S) : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO : - CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
RECORRENTE(S) : CRISTIANO VIEIRA ALBERNAZ
ADVOGADO : DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CANCELAMENTO
INDEVIDO. INCAPACIDADE GERADA PELAS MESMAS ENFERMIDADES QUE ENSEJARAM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE
MANUTENÇÃO DO QUADRO INCAPACITANTE.
1. Pedido inicial: a) restabelecimento do benefício de auxílio doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez; b) pagamento dos valores atrasados com juros e correção monetária.
2. Sentença: parcial procedência do pedido para condenar o INSS na obrigação de fazer
consistente na concessão do benefício de auxílio doença e na obrigação de pagar os valores
retroativos desde 13/01/2012 (DIB - data da juntada do laudo).
3. Recurso da autora: pedido de reforma da sentença no que tange à fixação do termo inicial
do benefício, ao argumento de que a data de início do benefício deve retroagir à data de
suspensão do auxílio doença (31/10/2010).
4. Contrarrazões do INSS: manutenção da DIB fixada pela sentença (data de juntada do
laudo pericial ao processo - 13/01/2012), já que o laudo médico judicial não conseguiu fixar a
data de início da incapacidade (DII) em momento anterior àquela em que o exame pericial foi
realizado.
5. Fundamentos do voto: Insurge-se a parte recorrente contra a fixação do termo inicial do
benefício de auxílio-doença na data de juntada do laudo médico pericial ao processo. No caso
concreto, com razão o recorrente.
6. Em maio de 2006, o INSS deferiu o benefício de auxílio doença ao recorrente (NB
515.931.654-6), com DIB fixada em 21/02/2006 e DCB em 31/05/2010 (fls. 34 da documentação inicial).
6.1. Na ocasião, o laudo pericial administrativo atestou que o recorrente estava incapaz para
o trabalho por ser portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do
uso nocivo de álcool e de múltiplas drogas e/ou outras substâncias psicoativas.
6.2. Em outubro de 2010, o INSS, efetivamente, efetuou a cessação administrativa do benefício. Em novembro de 2010, o recorrente formulou novo pedido de auxílio doença, o qual foi
indeferido pela autarquia sob a alegação de que não foi constatada incapacidade para o
trabalho.
6.3. O laudo médico lavrado na esfera judicial atestou que o autor é portador de episódio
depressivo moderado e transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas. Acrescentou que o quadro gera incapacidade total e temporária para exercer atividade laborativa, esclarecendo que, para a
função de vigilante armado e congêneres, a incapacidade é definitiva. Fixou a DID em fevereiro
de 2006 e a DII em novembro de 2011 (data do exame pericial).
6.4. Restou suficientemente demonstrada a coincidência de diagnósticos (episódio depressivo
moderado e transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas e
outras substâncias psicoativas). As conclusões registradas nos relatórios médicos que instruem
a inicial, no laudo pericial do INSS lavrado em 2006 e no laudo médico lavrado pelo perito do
juízo não deixam dúvida de que a incapacidade atual decorre das mesmas doenças que
justificaram a concessão administrativa do benefício cancelado.
6.5. Assim, conclui-se que, na data do cancelamento do auxílio-doença na via administrativa, o
autor ainda se encontrava incapacitado (parcial e/ou temporariamente). A cessação do benefício foi indevida, presumindo-se, portanto, a continuidade do estado incapacitante
desde a data do cancelamento, que, sendo reputado indevido, corresponde à data de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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(re)início do benefício. Nesse sentido: PEDILEF Processo nº 2007.72.57.00.3683-6, Relatora Juíza Federal JACQUELINE MICHELS BILHALVA.
6.6. Registre-se que a presunção que se firma, neste caso, não é ilidida pelo simples decurso
do tempo ou pelo fato de o segurado ter sido submetido a tratamento médico. Mesmo que o
autor tenha ficado um tempo abstêmio em razão dos tratamentos aos quais se submeteu, não
há como se afirmar que houve recuperação da capacidade laborativa nesse período, notadamente porque as doenças possuem caráter crônico e progressivo, a dependência vem de
longa data e o segurado não ficou inerte entre o cancelamento indevido e o ajuizamento desta
ação judicial.
6.7. Obviamente que a fixação da data de início da incapacidade (DII) em 09/11/2011 (data da
perícia) pode ser usada para defender a tese de que, antes do exame, não havia incapacidade.
No entanto, a natureza das enfermidades e a análise das provas juntadas ao processo revelam
que a capacidade laborativa do autor está substancialmente comprometida desde 2006 e assim
permaneceu até a presente data. Conjunto probatório que se faz harmônico.
6.8. O laudo, na parte em que fixou a DII na data da perícia, não pode ser interpretado de
forma literal, mas considerando a ausência de elementos concretos para fixação de uma data
precisa. Qualquer data que o perito judicial fixasse antes de avaliar o autor teria como fundamento as conclusões de outros médicos. Tendo o expert do juízo lavrado seu laudo com
base nas condições do autor no momento da perícia, não haveria segurança técnica para se
firmar a incapacidade em data anterior à realização do exame técnico. Isso não indica, contudo,
vis-à-vis a natureza das enfermidades, originadas de dependência química, que a incapacidade teve início apenas no dia do exame pericial.
6.9. Aquilo que, em uma análise preliminar, parece uma contradição, na verdade, revela a
preocupação do perito com a exatidão das informações registradas em seu laudo, bem como
a impossibilidade fática e técnica de indicação de uma data específica. Nesse contexto, para
efeitos práticos e de condenação, considera-se indeterminada a data de início da incapacidade
e aplica-se a presunção de que, na data do cancelamento do benefício, o autor continuava, no
mínimo, temporariamente incapaz, já que a incapacidade atual decorre das mesmas doenças
que ensejaram a concessão do benefício cancelado.
6.10. Por fim, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento
de que o laudo pericial norteia somente o livre convencimento do juiz quanto aos fatos
alegados pelas partes, não sendo parâmetro para fixação de termo inicial de aquisição
de direitos. (AgRg no REsp 845.743/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 5ª Turma,
julgado em 05/05/2009, DJe 15/06/2009).
6.11. Diante do exposto, necessário o provimento do recurso do autor para fixar como DIB
a data da cessação administrativa do benefício (31/05/2010), compensadas, em todo
caso, eventuais parcelas recebidas administrativamente.
7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Tutela antecipada mantida.
8. Honorários advocatícios: incabível a condenação, tendo em vista que não há, no âmbito
dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando
há provimento do recurso.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0004724-13.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - MAYRA MOTTA
RECORRIDO(S) : LIDIA STANCZACK DORNELLAS
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GDAPEC. SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS REGULAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença de procedência proferida em ação
ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDAPEC paga aos
servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
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2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que até o processamento dos
resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando,
portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores ativos e a maneira como era
paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
4. Embora o pagamento da GDAPEC seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico,
pois leva em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser
estendida aos inativos e pensionistas, visto que não contribuíram para o desempenho
institucional.
6. Sentença reformada. Recurso provido.
7. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso. (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte ré.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0016244-67.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - MAYRA MOTTA
RECORRIDO(S) : CLAUDIA WALDRIGUES
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GDAPEC. SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS REGULAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença de procedência proferida em ação
ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDAPEC paga aos
servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que até o processamento dos
resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando,
portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores ativos e a maneira como era
paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
4. Embora o pagamento da GDAPEC seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501536
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resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico,
pois leva em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser
estendida aos inativos e pensionistas, visto que não contribuíram para o desempenho
institucional.
6. Sentença reformada. Recurso provido.
7. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso. (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte ré.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0027662-02.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - LUIZ EDUARDO CERQUEIRA COSTA
RECORRIDO(S) : ZILMA TERESINHA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO : SC00032058 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. GDAPEC. SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS REGULAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença de procedência proferida em ação
ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDAPEC paga aos
servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que até o processamento dos
resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando,
portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores ativos e a maneira como era
paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
4. Embora o pagamento da GDAPEC seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico,
pois leva em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser
estendida aos inativos e pensionistas, visto que não contribuíram para o desempenho
institucional.
6. Sentença reformada. Recurso provido.
7. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso. (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte ré.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
o
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PROCESSO Nº 0047153-92.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : SOLANGE JULIA FERNANDES COIMBRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501537
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13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0047183-30.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : ANDREA BELISARIO DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
o
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Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0043889-67.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : DERNEVAL DA CRUZ
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0046370-03.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : MARIA DE JESUS DE SOUZA MIRANDA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. Juros moratórios. Incidência do IRPF. Em relação à incidência de Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios, o entendimento adotado na sentença está em
desacordo com as normas de regência da matéria, bem como com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
5. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
6. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
7. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
8. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
9. Juros moratórios. PSS. Não-incidência. Em relação à incidência de contribuição para a
seguridade social, tendo em vista que os juros moratórios não se incorporam à remuneração do
servidor para fins de aposentadoria, não podem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Nesse sentido: RE-AgR 389903/DF, Relator Ministro EROS GRAU, Primeira
Turma, DJ 05/05/2006 ("Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a
incidência da contribuição previdenciária.")
10. Recurso inominado parcialmente provido para limitar a condenação à obrigação de
restituir à parte autora apenas os valores descontados a título de contribuição social para
seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão
legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que
parcialmente. Logo, como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso,
incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto
pela União (Fazenda Nacional). Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0052969-55.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : SUZENNE CLAUDIA SOARES DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501539
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6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0053435-49.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARCIA REGINA LOBATO FARNEZE RIBEIRO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
o
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1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pa
gamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.261.020/CE,
submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, firmou o entendimento no sentido de que "a
Medida Provisória n. 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n. 8.911/94,
autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no
período de 8/4/1998 a 4/9/2001 e transformou tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada".
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. Recurso improvido. Sentença mantida.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0043822-05.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JOSE FRANCISCO DE ASSIS
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. QUINTOS/DÉCIMOS. POSSIBILIDADE. TEMA SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.

4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0044386-81.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JACINTA TEREZINHA DE JESUS
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. QUINTOS/DÉCIMOS. POSSIBILIDADE. TEMA SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501540
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3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.261.020/CE,
submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, firmou o entendimento no sentido de que "a
Medida Provisória n. 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n. 8.911/94,
autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no
período de 8/4/1998 a 4/9/2001 e transformou tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada".
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. Recurso improvido. Sentença mantida.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0042928-29.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ANA MARIA BALBINO CARVALHO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. QUINTOS/DÉCIMOS. POSSIBILIDADE. TEMA SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.261.020/CE,
submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, firmou o entendimento no sentido de que "a
Medida Provisória n. 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n. 8.911/94,
autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no
período de 8/4/1998 a 4/9/2001 e transformou tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada".
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501541

5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. Recurso improvido. Sentença mantida.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0043344-94.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JOSE JESUS DE LIMA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. QUINTOS/DÉCIMOS. POSSIBILIDADE. TEMA SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.261.020/CE,
submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, firmou o entendimento no sentido de que "a
Medida Provisória n. 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n. 8.911/94,
autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no
período de 8/4/1998 a 4/9/2001 e transformou tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada".
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. Recurso improvido. Sentença mantida.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
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9. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0043323-21.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA DE JESUS DE SOUZA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501542
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PROCESSO Nº 0031768-07.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : OSMAR ABRANTES
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. Juros moratórios. Incidência do IRPF. Em relação à incidência de Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios, o entendimento adotado na sentença está em
desacordo com as normas de regência da matéria, bem como com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
5. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
6. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
7. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
8. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
9. Juros moratórios. PSS. Não-incidência. Em relação à incidência de contribuição para a
seguridade social, tendo em vista que os juros moratórios não se incorporam à remuneração do
servidor para fins de aposentadoria, não podem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Nesse sentido: RE-AgR 389903/DF, Relator Ministro EROS GRAU, Primeira
Turma, DJ 05/05/2006 ("Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a
incidência da contribuição previdenciária.")
10. Recurso inominado parcialmente provido para limitar a condenação à obrigação de
restituir à parte autora apenas os valores descontados a título de contribuição social para
seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão
legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que
parcialmente. Logo, como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso,
incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto
pela União (Fazenda Nacional). Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
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PROCESSO Nº 0038820-54.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA DE NAZARE TEIXEIRA BORGES MENDES
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. Juros moratórios. Incidência do IRPF. Em relação à incidência de Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios, o entendimento adotado na sentença está em
desacordo com as normas de regência da matéria, bem como com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
5. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
6. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
7. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
8. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
9. Juros moratórios. PSS. Não-incidência. Em relação à incidência de contribuição para a
seguridade social, tendo em vista que os juros moratórios não se incorporam à remuneração do
servidor para fins de aposentadoria, não podem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Nesse sentido: RE-AgR 389903/DF, Relator Ministro EROS GRAU, Primeira
Turma, DJ 05/05/2006 ("Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a
incidência da contribuição previdenciária.")
10. Recurso inominado parcialmente provido para limitar a condenação à obrigação de
restituir à parte autora apenas os valores descontados a título de contribuição social para
seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão
legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que
parcialmente. Logo, como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso,
incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto
pela União (Fazenda Nacional). Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501543
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PROCESSO Nº 0066846-62.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : MARIA ALMERINDA GOMES DE SOUSA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0046374-40.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : JUVANDIRA TOLOSA DE BRITO
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
o
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EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0039229-30.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA TEREZA HAGE
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501544
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2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0058474-27.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : ROCICLEBER ASSIS DAMASCENO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
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1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
7. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
8. Afastada a alegação de não-incidência de correção monetária e juros de mora.
9. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado o
pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de verbas
alimentares em atraso.
10. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
11. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
12. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
13. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
14. Tendo o Juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância do
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o Manual encontra-se devidamente
atualizado e de acordo com a fundamentação supra.

4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0051564-81.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ELIANE YURIE YASSUDA IWAMOTO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501545
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11. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
12. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
13. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
14. Tendo o Juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância do
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o Manual encontra-se devidamente
atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela União.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal

15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela União.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0051674-80.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : ANA CRISTINA NAVARRO LINS
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
7. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
8. Afastada a alegação de não-incidência de correção monetária e juros de mora.
9. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado o
pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de verbas
alimentares em atraso.
10. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501546

PROCESSO Nº 0049543-35.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : LINCOLN GODKE DIAS
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
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4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0038997-18.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA ELCY CARDOSO NOGUEIRA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501547
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1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. Juros moratórios. Incidência do IRPF. Em relação à incidência de Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios, o entendimento adotado na sentença está em
desacordo com as normas de regência da matéria, bem como com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
5. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
6. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
7. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
8. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
9. Juros moratórios. PSS. Não-incidência. Em relação à incidência de contribuição para a
seguridade social, tendo em vista que os juros moratórios não se incorporam à remuneração do
servidor para fins de aposentadoria, não podem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Nesse sentido: RE-AgR 389903/DF, Relator Ministro EROS GRAU, Primeira
Turma, DJ 05/05/2006 ("Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a
incidência da contribuição previdenciária.")
10. Recurso inominado parcialmente provido para limitar a condenação à obrigação de
restituir à parte autora apenas os valores descontados a título de contribuição social para
seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão
legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso, ainda que
parcialmente. Logo, como a recorrente obteve êxito parcial com a interposição do recurso,
incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº
9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto
pela União (Fazenda Nacional). Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0077477-65.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : SANDRA CRISTINA ANDRADE DE MORAES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
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PROCESSO Nº 0047714-19.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : CRISTINA GONCALVES DE BRITO
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0052009-02.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JOSE OLAVO BUENO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR

2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501548
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15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0047799-05.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : NEREIDA FERREIRA NETO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501549
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12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0047059-47.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : CELSI LANDO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501550

6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0045913-68.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JOSE ANTONIO DA PAIXAO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
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2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501551

ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0049293-02.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : DULCE MARA LUCHTEMBERG
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
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6. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
7. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
8. Afastada a alegação de não-incidência de correção monetária e juros de mora.
9. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado o
pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de verbas
alimentares em atraso.
10. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
11. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
12. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
13. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
14. Tendo o Juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância do
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o Manual encontra-se devidamente
atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela União.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0045191-34.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : GILVANE MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.

13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0052747-87.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : SOLANGE MARIA CALDAS FERNANDES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501552
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2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
7. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
8. Afastada a alegação de não-incidência de correção monetária e juros de mora.
9. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado o
pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de verbas
alimentares em atraso.
10. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
11. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
12. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
13. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
14. Tendo o Juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância do
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o Manual encontra-se devidamente
atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501553

15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela União.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0045283-12.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : SEBASTIAO DOS SANTOS
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
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12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0045193-04.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : GISELDA MEIRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501554

6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0049571-03.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARLENE ALESSI WALTER DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
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2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501555

ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0074479-27.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : MARIA DEUSA DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
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PROCESSO Nº 0003883-81.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : CHARMAINE BUTERS CHAVES DOLINSKI CAMPOS
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501556
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12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de res
peito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0004535-98.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : ADEMIR CARLOS PAULUKI
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
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9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0049895-90.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : PEDRO AURELIO DE GOIS
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501557
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7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0077491-49.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : FLAVIA HELENA MACHADO TEIXEIRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
o
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5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0077509-70.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : JOAO ROBERTO OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0078391-32.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : TELMA CAIADO DE LAMARE
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
o
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e
a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501559
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ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0081017-24.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : FABIO BATISTA PIRES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e
a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
o
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10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0081037-15.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : ROBERTO RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e
a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501560
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8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0065955-41.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : JUAREZ DOS SANTOS
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
o
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6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0066007-37.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARIA VALERIA PENFOLD MUNIZ
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0076465-16.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : TELMA CRISTINA FARIA DE MENDONCA DUTRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
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PROCESSO Nº 0011687-03.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : JOSE DE ARIMATEIA PALMEIDAS GOMES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.

2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501562
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13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0011735-59.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARIO JOSE TAVARES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501563
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Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0065193-25.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : FLORISVALDO VASCONCELOS COSTA FILHO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
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8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0006626-64.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JULIA MITSUKO MATSUDA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501564

6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0077488-94.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : LUCIA HELENA MARIA DA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
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2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
5. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
6. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
7. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
8. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
9. Correção monetária e juros de mora. Matéria não versada no recurso, mas de ordem
pública. Cabimento da sua explicitação em segunda instância.
10. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado
o pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de
verbas alimentares em atraso.
11. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
12. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
13. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
14. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501565

ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela
União. Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0067100-35.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : MARILAND AMANAJAS DUARTE DA SILVA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
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PROCESSO Nº 0068340-59.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : - SERGIO DINIZ LINS
RECORRIDO(S) : ISAURINA SOARES DE LIMA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0056316-96.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : FRANCISCO PINHO DE MELO
ADVOGADO : DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501566

1566

EMENTA
ADMINISTRATIVO. GDAPEC. SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA. PARCELA INSTITUCIONAL. RECEBIMENTO APÓS REGULAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença de procedência proferida em ação
ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à paridade entre servidores inativos/pensionistas e servidores ativos, no que tange à parcela institucional da GDAPEC paga aos
servidores do órgão ao qual está vinculado a parte autora, a partir do processamento dos
resultados do primeiro ciclo de avaliação.
2. Com base no princípio da isonomia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no
sentido de que a GDAPEC deve ser paga aos servidores inativos/pensionistas no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, a partir da sua instituição e até que seja regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Tal entendimento tem como fundamento o fato de que até o processamento dos
resultados da primeira avaliação, a Gratificação possui caráter genérico, não se justificando,
portanto, a diferença na forma em que era paga aos servidores ativos e a maneira como era
paga aos inativos e pensionistas.
3. No entanto, após o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, mesmo em
relação à parcela institucional, não há direito à paridade entre os servidores inativos/pensionistas e os servidores ativos.
4. Embora o pagamento da GDAPEC seja feito de acordo com a pontuação obtida mediante a
avaliação de desempenho individual do servidor e institucional do órgão que ele está vinculado,
não há como se estender aos inativos/pensionistas a pontuação obtida pelo órgão na avaliação
institucional. Ainda que a avaliação institucional esteja atrelada, em sentido amplo, ao regular
funcionamento do órgão ao qual está vinculada a parte autora, em sentido estrito, seus
resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores que estão em atividade.
5. A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico,
pois leva em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser
estendida aos inativos e pensionistas, visto que não contribuíram para o desempenho
institucional.
6. Sentença reformada. Recurso provido.
7. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso. (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte ré.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0011905-31.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARIA AUXILIADORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
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3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de re
cursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0011907-98.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARDY MENDONCA MEIRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501567

EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
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ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0018257-05.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : CLAUDIO GENARO DE PAULA MENDES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501568
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10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0020463-89.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : ANA LUCIA ARAGAO DAHER COSTA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
o
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8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0021853-94.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : LILIANE PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0022633-34.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : LUIZ MANOEL DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
o
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4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0020538-31.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : ALBERTO NICHOLS RODRIGUES ESPINOLA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501570
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2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
o
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PROCESSO Nº 0076468-68.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : EMANOEL TAVARES DE SOUZA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501571
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12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0017239-46.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : SANDRA STAEL FORTUNA DE AGUIAR
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
o
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9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0022631-64.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : JEANE MARIA FARIAS LEAL
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501572
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7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0024895-54.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : JOSE PAIVA DE LIMA FILHO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
o
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5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e
a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0022639-41.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : GERALDO JOSE DO NASCIMENTO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501573

1573

3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e
a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0022554-55.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : SILVANA QUINTAS MARQUES COUTINHO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501574
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ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0068351-88.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : MARIA GORETE DE SOUZA MOURA
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PROCESSO Nº 0068159-58.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : SELMA MARIA DA COSTA RAMOS
ADVOGADO : DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PSS. VALORES QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ajuizada objetivando a repetição de imposto de renda e de contribuição
social para seguridade (PSS) cobrados sobre juros moratórios agregados a valores recebidos
pela parte autora.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Valores pleiteados compreendidos no quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. No que tange à condenação para repetição dos valores descontados a título de contribuição
social para seguridade (PSS), o recurso apresentado pela parte ré trouxe a informação de que
a Fazenda está dispensada de recorrer, por força do artigo 1º da Portaria nº 294/2010.
4. Em relação à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre juros moratórios,
o entendimento adotado na sentença está em desacordo com as normas de regência da
matéria, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.089.720/RS, consolidou o entendimento de
que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do
que dispõe o art. 16, caput e o parágrafo único, da Lei nº 4.506/64. Os referidos dispositivos,
expressamente, incluíram os juros moratórios como base de cálculo do Imposto de Renda e no
conceito geral do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
6. Registra o STJ que só existem duas exceções à regra geral: a) juros moratórios pagos por
ocasião de despedida ou rescisão do contrato de trabalho; b) juros moratórios de verba já
isenta de IR, posto que, nesse caso, o acessório segue o principal.
7. Na espécie, como a verba principal possui natureza salarial sujeita à incidência de IRPF,
aplica-se a regra geral constante do artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64
também aos juros de mora.
8. Assevere-se que o STF não admitiu recurso extraordinário relativo ao tema, ao fundamento
de que a matéria é infraconstitucional. Desse modo, a jurisprudência da 1ª Seção do STJ deve
ser prestigiada, uma vez que é da referida Corte a competência constitucional para uniformizar
a interpretação de lei federal.
9. A tese de que a verba é indenizatória e não deveria sofrer desconto de IRPF exigiria o
afastamento do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, mediante a declaração da sua
inconstitucionalidade, tese não admitida pelo STF quando negou trânsito a RE sobre a matéria.
10. Recurso inominado provido para reconhecer a legalidade da incidência do IRPF no caso
concreto, limitando-se a condenação, portanto, à obrigação de restituir à parte autora apenas
os valores descontados a título de contribuição social para seguridade (PSS). Sentença parcialmente reformada.
11. Honorários advocatícios incabíveis. Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
União (Fazenda Nacional).
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0022876-75.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : CARLOS HERMANO BRASIL DE ALMEIDA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501575
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EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0022840-33.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : CLAUDIA ANDRADE CANUTO DE OLIVEIRA MAGALHAES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501576
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10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0022895-81.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : ALCIDES SOARES ROMA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
o
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8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0026653-68.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARIA OTILIA DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501577

1577

5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0058475-12.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : VANIA MARIA CARVALHO LIMA GOMES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
o
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3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
7. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
8. Afastada a alegação de não-incidência de correção monetária e juros de mora.
9. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado o
pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de verbas
alimentares em atraso.
10. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
11. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
12. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
13. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
14. Tendo o Juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância do
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o Manual encontra-se devidamente
atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501578

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela União.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0063543-40.2013.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S) : JANAINA DE SOUZA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou ao pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas pela Administração Pública,
decorrentes da incorporação de quintos/décimos.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a parte autora pleiteia o
pagamento de passivo já reconhecido na esfera administrativa, de forma imediata. Assim, o
fato da dívida ter sido incluída no módulo de despesas de exercícios anteriores, a ser paga
quando houver disponibilidade orçamentária, não afasta o interesse processual da parte recorrida.
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo
4º do Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
7. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
8. Afastada a alegação de não-incidência de correção monetária e juros de mora.
9. Incidência da correção monetária, a partir da data na qual deveria ter sido efetuado o
pagamento, tanto na via judicial quanto na via administrativa, para pagamento de verbas
alimentares em atraso.
10. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Enunciado nº 19 do
TRF da 1ª Região e no Enunciado nº 09 do TRF da 4ª Região no sentido de incidir correção
monetária sobre os valores pagos com atraso da via administrativa a título de vencimentos,
proventos ou benefícios previdenciários, tendo em vista sua natureza alimentar.
11. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária tem como termo inicial a
data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Cf. STJ, AgRg no AREsp 127550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
19/04/2012. ("A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.")
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12. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
13. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
14. Tendo o Juízo de 1º grau, ainda que de forma genérica, determinado a observância do
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que se refere à correção monetária e aos juros de
mora, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o Manual encontra-se devidamente
atualizado e de acordo com a fundamentação supra.
15. Recurso improvido. Sentença mantida.
16. Honorários advocatícios cabíveis na espécie. A União, recorrente vencida, pagará
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela União.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0027548-29.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARINA PROCOPIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501579
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6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0026652-83.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARIA LUCIA CAMPELO GUIMARAES
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
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4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0017578-05.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : IVONALDO SOARES DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501580
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2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
o
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PROCESSO Nº 0017608-40.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : JOSE ALBERTO SOUTO MAIOR
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501581
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12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0016600-28.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : CREUZA FELIX TOMAZ
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
o
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9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0028563-33.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : AUREO FORTUNATTI
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501582
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7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0029501-28.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : CARLA CRISTINA BONATELLI
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
o
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5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0029507-35.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : JACQUELINE BURIGO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501583
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3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
o
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PROCESSO Nº 0032807-05.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARINALDO LOPES DE SOUZA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501584
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12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0035949-17.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARCO ANTONIO SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
o
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9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0035955-24.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : JOSE AUGUSTO MOURA BONIFACIO DA SILVA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501585
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6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0036427-25.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARIA DA GLORIA ALVES BRANDAO
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
o
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PROCESSO Nº 0036445-46.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : VANIA ROGERIA GERALDO MOREIRA
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e
a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.

3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e
a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
Juiz Federal - Turma Recursal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501586
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12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0037347-96.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : TIZUCO DOI
ADVOGADO : DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS QUINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de verbas remuneratórias pretéritas, já reconhecidas
pela Administração Pública, decorrentes do direito à incorporação de quintos/décimos.
2. No que tange à prescrição, reconhecido o direito às verbas remuneratórias pretéritas pela
Administração Pública, mas pendente o seu pagamento, incide o disposto no artigo 4º do
Decreto nº 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
3. Em igual sentido, precedentes do STJ: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013, submetido ao regime de recursos repetitivos; REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 14/10/2010; e da TNU: PEDILEF Nº 200771500154672, JUIZ FEDERAL
JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 28/09/2012.
4. Mérito. Constatado o reconhecimento pela própria Administração Pública de valores
devidos à parte autora, não podem ser invocados dispositivos normativos infralegais para
impedir que o Poder Judiciário condene o ente político a pagar aquilo que deve. Afinal,
condicionar o pagamento das diferenças devidas à inclusão dos valores correlatos em dotação
orçamentária traduzir-se-ia na permissão ao devedor de, ao seu alvedrio, escolher quando
pagará seu débito.
5. O estabelecimento de critérios para pagamento de exercícios anteriores por intermédio de
ato normativo não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da
obrigação pelo recorrente, sob pena de se admitir-se verdadeira moratória em favor da Administração Pública.
6. A discussão acerca do direito à incorporação aos quintos/décimos já não comporta
maiores digressões. A uma, porque a própria administração já reconheceu o aludido
direito. A duas, tendo em vista a existência de inúmeros precedentes jurisprudenciais, a
exemplo de julgado do STJ submetido ao regime de recursos repetitivos: REsp 1261020/CE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012.
7. Pedido inicial que deve ser julgado procedente para condenar a União a pagar à parte
autora os valores retroativos, já reconhecidos pela Administração, correspondentes às parcelas
dos quintos/décimos incorporados, relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98
e a MP nº 2.225-45/01, compensando-se os valores eventualmente pagos na esfera administrativa a igual título.
8. Juros de mora devidos desde a data da citação válida no importe de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) na forma do art. 219 do CPC c/c art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997 até 30/06/2009,
exclusive. Registre-se que esse dispositivo, anteriormente às alterações da Lei nº
11.960/09, foi objeto de declaração de compatibilidade com a Constituição pelo STF no
Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ.
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9. A partir de 30/06/2009, no entanto, há de ser aplicado, a título de juros de mora, o
disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação que lhe foi conferida pelo art.
5º da Lei nº 11.960/09, ressalvando-se, contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste art. 5º proferida na ADI n º 4425 e correlatas (Rel. originário
Min. Carlos Ayres Britto), cujo julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal encontra-se suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli, após o voto (reajustado) do
Relator (Redator para o Acórdão), Min. Luiz Fux, e dos Ministros Teori Zavascki e
Roberto Barroso.
10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
11. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator quanto à questão dos
quintos/décimos relativos ao período compreendido entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº
2.225-45/01.
12. Aplicação da experiência e tradição da common law (sistema anglo-saxão) de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare decisis et quieta
no movere.
13. Honorários advocatícios incabíveis. Recurso interposto pela parte autora provido
(inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0025631-72.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : FRANCISCO NEVES DE CARVALHO
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DE ÍNDICES
DIFERENCIADOS POR CATEGORIA PELO ART. 37, X, DA CF. EXCEÇÃO À REGRA DA
SÚMULA/STF 339. PRECEDENTE DO STF.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de
incorporação do percentual de 13,23% aos proventos/vencimentos do(s) autor(es), nos termos
das Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003 e de pagamento das diferenças mensais em razão da
aplicação do reajuste.
2. Para dar cumprimento ao art. 37, X, da CF, foi editada em 2003, em primeiro lugar, a Lei nº
10.697, que concedeu, no artigo 1º, reajuste linear de 1% a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de 1º de janeiro daquele ano.
No mesmo dia, publicou-se a Lei nº 10.698, concedendo a todos os servidores públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$ 59,87, nominando-o de
"Vantagem Pecuniária Individual", só que desta vez a partir de 1º de maio.
3. A aplicação desta Lei representou, em termos percentuais, um aumento na remuneração dos
servidores de 1,8% a 13,23%, conforme a categoria. A questão posta e já exaustivamente
julgada nas Turmas Recursais é se esta diversidade percentual viola ou não a Constituição, e, em violando, qual a sanção que pode ser estabelecida nesta sede.
4. A regra do art. 37, X, da CF/88, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral
anual da remuneração, na mesma data e sem distinção de índices. Neste caso, o primeiro
passo é saber se a Lei nº 10.698/2003 tem natureza de revisão geral anual, a fim de averiguar
a possível burla à Constituição, pois o índice de aumento é discriminatório em sede de revisão
geral.
5. A revelar a natureza da Lei nº 10.698/2003 é o fato de que o valor de R$ 59,87 decorreu de
iniciativa do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente pode ocorrer na hipótese de revisão geral, pois os casos de alteração remuneratória,
aí consideradas as particularidades de cada cargo em cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa de cada órgão do respectivo Poder, na
forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação
ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b", atinente ao Poder Judiciário da União.
o
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1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de
incorporação do percentual de 13,23% aos proventos/vencimentos do(s) autor(es), nos termos
das Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003 e de pagamento das diferenças mensais em razão da
aplicação do reajuste.
2. Para dar cumprimento ao art. 37, X, da CF, foi editada em 2003, em primeiro lugar, a Lei nº
10.697, que concedeu, no artigo 1º, reajuste linear de 1% a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de 1º de janeiro daquele ano.
No mesmo dia, publicou-se a Lei nº 10.698, concedendo a todos os servidores públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$ 59,87, nominando-o de
"Vantagem Pecuniária Individual", só que desta vez a partir de 1º de maio.
3. A aplicação desta Lei representou, em termos percentuais, um aumento na remuneração dos
servidores de 1,8% a 13,23%, conforme a categoria. A questão posta e já exaustivamente
julgada nas Turmas Recursais é se esta diversidade percentual viola ou não a Constituição, e, em violando, qual a sanção que pode ser estabelecida nesta sede.
4. A regra do art. 37, X, da CF/88, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral
anual da remuneração, na mesma data e sem distinção de índices. Neste caso, o primeiro
passo é saber se a Lei nº 10.698/2003 tem natureza de revisão geral anual, a fim de averiguar
a possível burla à Constituição, pois o índice de aumento é discriminatório em sede de revisão
geral.
5. A revelar a natureza da Lei nº 10.698/2003 é o fato de que o valor de R$ 59,87 decorreu de
iniciativa do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente pode ocorrer na hipótese de revisão geral, pois os casos de alteração remuneratória,
aí consideradas as particularidades de cada cargo em cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa de cada órgão do respectivo Poder, na
forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação
ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b", atinente ao Poder Judiciário da União.
6. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 10.698/2003, resta observar a técnica de
decisão nestes casos. Diante do pedido de extensão do maior índice aos não contemplados, há
a barreira da Súmula/STF 339, que veda ao Judiciário, sob qualquer título, equiparar ou
estender aumentos, por faltar-lhe competência legiferante.
7. Anote-se que o STF, no RMS 22.307-7, rel. Min. Marco Aurélio, m. v., DJ 13.06.1997, cujo
objeto era a possibilidade de manejo de mandado de segurança para estender aos demais
servidores percentual concedido às mais altas patentes militares (28,86%), previsto em revisão
geral, assentou que "em se tratando de revisão geral de remuneração, a teor do art. 37, X
da Constituição, o reajuste, definido em determinada lei, com essa qualificação, beneficia todos os servidores civis e militares, no mesmo índice e a partir da mesma
data."
8. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator. A função jurisdicional,
máxime em sede de controle difuso (in concreto) de constitucionalidade funciona tãosomente como legislador negativo.
9. A questão sub examine estaria melhor resolvida em sede de controle abstrato, pronunciando-se a omissão parcial inconstitucional do legislador, o qual, ao legislar, legislou mal,
descumprindo a Carta Fundamental; ou pela via do mandado de injunção.
10. Entretanto, a verdade é que o STF criou esta única exceção quando se trata de norma
com natureza de revisão geral, que é o caso, e concebe um direito subjetivo dos servidores
ao índice mais alto.
11. Situação jurisprudencial denominada pela doutrina, em sede de controle in abstracto (concentrado) de constitucionalidade, de decisão manipulativa de efeitos aditivos, quando a
Corte Constitucional declara "inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa,
mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência." (Mendes, Gilmar e
Gonet Branco, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 7ª. ed. Saraiva, São Paulo, pg. 1.414).
12. No caso, o paradigma retrocitado do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica,
pode ser adotado no presente caso, alargando-se o âmbito de incidência da norma. Pensamento dominante do qual diverge este Relator.
13. Defesa, por parte deste Relator, da experiência e tradição da common law (sistema
anglo-saxão), de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare
decisis et quieta no movere.
14. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
parte ré a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.

6. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 10.698/2003, resta observar a técnica de
decisão nestes casos. Diante do pedido de extensão do maior índice aos não contemplados, há
a barreira da Súmula/STF 339, que veda ao Judiciário, sob qualquer título, equiparar ou
estender aumentos, por faltar-lhe competência legiferante.
7. Anote-se que o STF, no RMS 22.307-7, rel. Min. Marco Aurélio, m. v., DJ 13.06.1997, cujo
objeto era a possibilidade de manejo de mandado de segurança para estender aos demais
servidores percentual concedido às mais altas patentes militares (28,86%), previsto em revisão
geral, assentou que "em se tratando de revisão geral de remuneração, a teor do art. 37, X
da Constituição, o reajuste, definido em determinada lei, com essa qualificação, beneficia todos os servidores civis e militares, no mesmo índice e a partir da mesma
data."
8. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator. A função jurisdicional,
máxime em sede de controle difuso (in concreto) de constitucionalidade funciona tãosomente como legislador negativo.
9. A questão sub examine estaria melhor resolvida em sede de controle abstrato, pronunciando-se a omissão parcial inconstitucional do legislador, o qual, ao legislar, legislou mal,
descumprindo a Carta Fundamental; ou pela via do mandado de injunção.
10. Entretanto, a verdade é que o STF criou esta única exceção quando se trata de norma
com natureza de revisão geral, que é o caso, e concebe um direito subjetivo dos servidores
ao índice mais alto.
11. Situação jurisprudencial denominada pela doutrina, em sede de controle in abstracto (concentrado) de constitucionalidade, de decisão manipulativa de efeitos aditivos, quando a
Corte Constitucional declara "inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa,
mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência." (Mendes, Gilmar e
Gonet Branco, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 7ª. ed. Saraiva, São Paulo, pg. 1.414).
12. No caso, o paradigma retrocitado do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica,
pode ser adotado no presente caso, alargando-se o âmbito de incidência da norma. Pensamento dominante do qual diverge este Relator.
13. Defesa, por parte deste Relator, da experiência e tradição da common law (sistema
anglo-saxão), de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare
decisis et quieta no movere.
14. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
parte ré a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.
15. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
16. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso.
Como a recorrente obteve êxito com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0021571-56.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : MARIA DAS GRACAS BARRETO
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DE ÍNDICES
DIFERENCIADOS POR CATEGORIA PELO ART. 37, X, DA CF. EXCEÇÃO À REGRA DA
SÚMULA/STF 339. PRECEDENTE DO STF.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501588
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15. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
16. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso.
Como a recorrente obteve êxito com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0021627-89.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : OLDECY GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DE ÍNDICES
DIFERENCIADOS POR CATEGORIA PELO ART. 37, X, DA CF. EXCEÇÃO À REGRA DA
SÚMULA/STF 339. PRECEDENTE DO STF.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de
incorporação do percentual de 13,23% aos proventos/vencimentos do(s) autor(es), nos termos
das Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003 e de pagamento das diferenças mensais em razão da
aplicação do reajuste.
2. Para dar cumprimento ao art. 37, X, da CF, foi editada em 2003, em primeiro lugar, a Lei nº
10.697, que concedeu, no artigo 1º, reajuste linear de 1% a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de 1º de janeiro daquele ano.
No mesmo dia, publicou-se a Lei nº 10.698, concedendo a todos os servidores públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$ 59,87, nominando-o de
"Vantagem Pecuniária Individual", só que desta vez a partir de 1º de maio.
3. A aplicação desta Lei representou, em termos percentuais, um aumento na remuneração dos
servidores de 1,8% a 13,23%, conforme a categoria. A questão posta e já exaustivamente
julgada nas Turmas Recursais é se esta diversidade percentual viola ou não a Constituição, e, em violando, qual a sanção que pode ser estabelecida nesta sede.
4. A regra do art. 37, X, da CF/88, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral
anual da remuneração, na mesma data e sem distinção de índices. Neste caso, o primeiro
passo é saber se a Lei nº 10.698/2003 tem natureza de revisão geral anual, a fim de averiguar
a possível burla à Constituição, pois o índice de aumento é discriminatório em sede de revisão
geral.
5. A revelar a natureza da Lei nº 10.698/2003 é o fato de que o valor de R$ 59,87 decorreu de
iniciativa do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente pode ocorrer na hipótese de revisão geral, pois os casos de alteração remuneratória,
aí consideradas as particularidades de cada cargo em cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa de cada órgão do respectivo Poder, na
forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação
ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b", atinente ao Poder Judiciário da União.
6. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 10.698/2003, resta observar a técnica de
decisão nestes casos. Diante do pedido de extensão do maior índice aos não contemplados, há
a barreira da Súmula/STF 339, que veda ao Judiciário, sob qualquer título, equiparar ou
estender aumentos, por faltar-lhe competência legiferante.
7. Anote-se que o STF, no RMS 22.307-7, rel. Min. Marco Aurélio, m. v., DJ 13.06.1997, cujo
objeto era a possibilidade de manejo de mandado de segurança para estender aos demais
servidores percentual concedido às mais altas patentes militares (28,86%), previsto em revisão
geral, assentou que "em se tratando de revisão geral de remuneração, a teor do art. 37, X
da Constituição, o reajuste, definido em determinada lei, com essa qualificação, beneficia todos os servidores civis e militares, no mesmo índice e a partir da mesma
data."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501589

8. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator. A função jurisdicional,
máxime em sede de controle difuso (in concreto) de constitucionalidade funciona tãosomente como legislador negativo.
9. A questão sub examine estaria melhor resolvida em sede de controle abstrato, pronunciando-se a omissão parcial inconstitucional do legislador, o qual, ao legislar, legislou mal,
descumprindo a Carta Fundamental; ou pela via do mandado de injunção.
10. Entretanto, a verdade é que o STF criou esta única exceção quando se trata de norma
com natureza de revisão geral, que é o caso, e concebe um direito subjetivo dos servidores
ao índice mais alto.
11. Situação jurisprudencial denominada pela doutrina, em sede de controle in abstracto (concentrado) de constitucionalidade, de decisão manipulativa de efeitos aditivos, quando a
Corte Constitucional declara "inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa,
mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência." (Mendes, Gilmar e
Gonet Branco, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 7ª. ed. Saraiva, São Paulo, pg. 1.414).
12. No caso, o paradigma retrocitado do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica,
pode ser adotado no presente caso, alargando-se o âmbito de incidência da norma. Pensamento dominante do qual diverge este Relator.
13. Defesa, por parte deste Relator, da experiência e tradição da common law (sistema
anglo-saxão), de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare
decisis et quieta no movere.
14. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
parte ré a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.
15. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
16. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso.
Como a recorrente obteve êxito com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0041111-90.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : HELOISA VIEIRA CERRI
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DE ÍNDICES
DIFERENCIADOS POR CATEGORIA PELO ART. 37, X, DA CF. EXCEÇÃO À REGRA DA
SÚMULA/STF 339. PRECEDENTE DO STF.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de
incorporação do percentual de 13,23% aos proventos/vencimentos do(s) autor(es), nos termos
das Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003 e de pagamento das diferenças mensais em razão da
aplicação do reajuste.
2. Para dar cumprimento ao art. 37, X, da CF, foi editada em 2003, em primeiro lugar, a Lei nº
10.697, que concedeu, no artigo 1º, reajuste linear de 1% a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de 1º de janeiro daquele ano.
No mesmo dia, publicou-se a Lei nº 10.698, concedendo a todos os servidores públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$ 59,87, nominando-o de
"Vantagem Pecuniária Individual", só que desta vez a partir de 1º de maio.

1589

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3. A aplicação desta Lei representou, em termos percentuais, um aumento na remuneração dos
servidores de 1,8% a 13,23%, conforme a categoria. A questão posta e já exaustivamente
julgada nas Turmas Recursais é se esta diversidade percentual viola ou não a Constituição, e, em violando, qual a sanção que pode ser estabelecida nesta sede.
4. A regra do art. 37, X, da CF/88, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral
anual da remuneração, na mesma data e sem distinção de índices. Neste caso, o primeiro
passo é saber se a Lei nº 10.698/2003 tem natureza de revisão geral anual, a fim de averiguar
a possível burla à Constituição, pois o índice de aumento é discriminatório em sede de revisão
geral.
5. A revelar a natureza da Lei nº 10.698/2003 é o fato de que o valor de R$ 59,87 decorreu de
iniciativa do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente pode ocorrer na hipótese de revisão geral, pois os casos de alteração remuneratória,
aí consideradas as particularidades de cada cargo em cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa de cada órgão do respectivo Poder, na
forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação
ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b", atinente ao Poder Judiciário da União.
6. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 10.698/2003, resta observar a técnica de
decisão nestes casos. Diante do pedido de extensão do maior índice aos não contemplados, há
a barreira da Súmula/STF 339, que veda ao Judiciário, sob qualquer título, equiparar ou
estender aumentos, por faltar-lhe competência legiferante.
7. Anote-se que o STF, no RMS 22.307-7, rel. Min. Marco Aurélio, m. v., DJ 13.06.1997, cujo
objeto era a possibilidade de manejo de mandado de segurança para estender aos demais
servidores percentual concedido às mais altas patentes militares (28,86%), previsto em revisão
geral, assentou que "em se tratando de revisão geral de remuneração, a teor do art. 37, X
da Constituição, o reajuste, definido em determinada lei, com essa qualificação, beneficia todos os servidores civis e militares, no mesmo índice e a partir da mesma
data."
8. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator. A função jurisdicional,
máxime em sede de controle difuso (in concreto) de constitucionalidade funciona tãosomente como legislador negativo.
9. A questão sub examine estaria melhor resolvida em sede de controle abstrato, pronunciando-se a omissão parcial inconstitucional do legislador, o qual, ao legislar, legislou mal,
descumprindo a Carta Fundamental; ou pela via do mandado de injunção.
10. Entretanto, a verdade é que o STF criou esta única exceção quando se trata de norma
com natureza de revisão geral, que é o caso, e concebe um direito subjetivo dos servidores
ao índice mais alto.
11. Situação jurisprudencial denominada pela doutrina, em sede de controle in abstracto (concentrado) de constitucionalidade, de decisão manipulativa de efeitos aditivos, quando a
Corte Constitucional declara "inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa,
mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência." (Mendes, Gilmar e
Gonet Branco, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 7ª. ed. Saraiva, São Paulo, pg. 1.414).
12. No caso, o paradigma retrocitado do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica,
pode ser adotado no presente caso, alargando-se o âmbito de incidência da norma. Pensamento dominante do qual diverge este Relator.
13. Defesa, por parte deste Relator, da experiência e tradição da common law (sistema
anglo-saxão), de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare
decisis et quieta no movere.
14. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
parte ré a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.
15. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
16. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso.
Como a recorrente obteve êxito com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501590

PROCESSO Nº 0033558-89.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DE ÍNDICES
DIFERENCIADOS POR CATEGORIA PELO ART. 37, X, DA CF. EXCEÇÃO À REGRA DA
SÚMULA/STF 339. PRECEDENTE DO STF.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de
incorporação do percentual de 13,23% aos proventos/vencimentos do(s) autor(es), nos termos
das Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003 e de pagamento das diferenças mensais em razão da
aplicação do reajuste.
2. Para dar cumprimento ao art. 37, X, da CF, foi editada em 2003, em primeiro lugar, a Lei nº
10.697, que concedeu, no artigo 1º, reajuste linear de 1% a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de 1º de janeiro daquele ano.
No mesmo dia, publicou-se a Lei nº 10.698, concedendo a todos os servidores públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$ 59,87, nominando-o de
"Vantagem Pecuniária Individual", só que desta vez a partir de 1º de maio.
3. A aplicação desta Lei representou, em termos percentuais, um aumento na remuneração dos
servidores de 1,8% a 13,23%, conforme a categoria. A questão posta e já exaustivamente
julgada nas Turmas Recursais é se esta diversidade percentual viola ou não a Constituição, e, em violando, qual a sanção que pode ser estabelecida nesta sede.
4. A regra do art. 37, X, da CF/88, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral
anual da remuneração, na mesma data e sem distinção de índices. Neste caso, o primeiro
passo é saber se a Lei nº 10.698/2003 tem natureza de revisão geral anual, a fim de averiguar
a possível burla à Constituição, pois o índice de aumento é discriminatório em sede de revisão
geral.
5. A revelar a natureza da Lei nº 10.698/2003 é o fato de que o valor de R$ 59,87 decorreu de
iniciativa do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente pode ocorrer na hipótese de revisão geral, pois os casos de alteração remuneratória,
aí consideradas as particularidades de cada cargo em cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa de cada órgão do respectivo Poder, na
forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação
ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b", atinente ao Poder Judiciário da União.
6. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 10.698/2003, resta observar a técnica de
decisão nestes casos. Diante do pedido de extensão do maior índice aos não contemplados, há
a barreira da Súmula/STF 339, que veda ao Judiciário, sob qualquer título, equiparar ou
estender aumentos, por faltar-lhe competência legiferante.
7. Anote-se que o STF, no RMS 22.307-7, rel. Min. Marco Aurélio, m. v., DJ 13.06.1997, cujo
objeto era a possibilidade de manejo de mandado de segurança para estender aos demais
servidores percentual concedido às mais altas patentes militares (28,86%), previsto em revisão
geral, assentou que "em se tratando de revisão geral de remuneração, a teor do art. 37, X
da Constituição, o reajuste, definido em determinada lei, com essa qualificação, beneficia todos os servidores civis e militares, no mesmo índice e a partir da mesma
data."
8. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator. A função jurisdicional,
máxime em sede de controle difuso (in concreto) de constitucionalidade funciona tãosomente como legislador negativo.
9. A questão sub examine estaria melhor resolvida em sede de controle abstrato, pronunciando-se a omissão parcial inconstitucional do legislador, o qual, ao legislar, legislou mal,
descumprindo a Carta Fundamental; ou pela via do mandado de injunção.
10. Entretanto, a verdade é que o STF criou esta única exceção quando se trata de norma
com natureza de revisão geral, que é o caso, e concebe um direito subjetivo dos servidores
ao índice mais alto.
11. Situação jurisprudencial denominada pela doutrina, em sede de controle in abstracto (concentrado) de constitucionalidade, de decisão manipulativa de efeitos aditivos, quando a
Corte Constitucional declara "inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa,
mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência." (Mendes, Gilmar e
Gonet Branco, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 7ª. ed. Saraiva, São Paulo, pg. 1.414).
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6. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 10.698/2003, resta observar a técnica de
decisão nestes casos. Diante do pedido de extensão do maior índice aos não contemplados, há
a barreira da Súmula/STF 339, que veda ao Judiciário, sob qualquer título, equiparar ou
estender aumentos, por faltar-lhe competência legiferante.
7. Anote-se que o STF, no RMS 22.307-7, rel. Min. Marco Aurélio, m. v., DJ 13.06.1997, cujo
objeto era a possibilidade de manejo de mandado de segurança para estender aos demais
servidores percentual concedido às mais altas patentes militares (28,86%), previsto em revisão
geral, assentou que "em se tratando de revisão geral de remuneração, a teor do art. 37, X
da Constituição, o reajuste, definido em determinada lei, com essa qualificação, beneficia todos os servidores civis e militares, no mesmo índice e a partir da mesma
data."
8. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator. A função jurisdicional,
máxime em sede de controle difuso (in concreto) de constitucionalidade funciona tãosomente como legislador negativo.
9. A questão sub examine estaria melhor resolvida em sede de controle abstrato, pronunciando-se a omissão parcial inconstitucional do legislador, o qual, ao legislar, legislou mal,
descumprindo a Carta Fundamental; ou pela via do mandado de injunção.
10. Entretanto, a verdade é que o STF criou esta única exceção quando se trata de norma
com natureza de revisão geral, que é o caso, e concebe um direito subjetivo dos servidores
ao índice mais alto.
11. Situação jurisprudencial denominada pela doutrina, em sede de controle in abstracto (concentrado) de constitucionalidade, de decisão manipulativa de efeitos aditivos, quando a
Corte Constitucional declara "inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa,
mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência." (Mendes, Gilmar e
Gonet Branco, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 7ª. ed. Saraiva, São Paulo, pg. 1.414).
12. No caso, o paradigma retrocitado do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica,
pode ser adotado no presente caso, alargando-se o âmbito de incidência da norma. Pensamento dominante do qual diverge este Relator.
13. Defesa, por parte deste Relator, da experiência e tradição da common law (sistema
anglo-saxão), de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare
decisis et quieta no movere.
14. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
parte ré a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.
15. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
16. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso.
Como a recorrente obteve êxito com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0021970-85.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : ADEILZA ALVES DE ALELUIA
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DE ÍNDICES
DIFERENCIADOS POR CATEGORIA PELO ART. 37, X, DA CF. EXCEÇÃO À REGRA DA
SÚMULA/STF 339. PRECEDENTE DO STF.

12. No caso, o paradigma retrocitado do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica,
pode ser adotado no presente caso, alargando-se o âmbito de incidência da norma. Pensamento dominante do qual diverge este Relator.
13. Defesa, por parte deste Relator, da experiência e tradição da common law (sistema
anglo-saxão), de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare
decisis et quieta no movere.
14. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
parte ré a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.
15. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
16. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso.
Como a recorrente obteve êxito com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
Antonio Claudio Macedo da Silva
Juiz Federal - Turma Recursal
PROCESSO Nº 0033469-66.2014.4.01.3400
RELATOR : JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
RECORRENTE(S) : JOAO JUVINO DE ARAUJO
ADVOGADO : DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
RECORRIDO(S) : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : - KASSANDRA MARA MAFRA DOS SANTOS
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEIS Nº 10.697 E 10.698/2003. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DE ÍNDICES
DIFERENCIADOS POR CATEGORIA PELO ART. 37, X, DA CF. EXCEÇÃO À REGRA DA
SÚMULA/STF 339. PRECEDENTE DO STF.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de
incorporação do percentual de 13,23% aos proventos/vencimentos do(s) autor(es), nos termos
das Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003 e de pagamento das diferenças mensais em razão da
aplicação do reajuste.
2. Para dar cumprimento ao art. 37, X, da CF, foi editada em 2003, em primeiro lugar, a Lei nº
10.697, que concedeu, no artigo 1º, reajuste linear de 1% a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de 1º de janeiro daquele ano.
No mesmo dia, publicou-se a Lei nº 10.698, concedendo a todos os servidores públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$ 59,87, nominando-o de
"Vantagem Pecuniária Individual", só que desta vez a partir de 1º de maio.
3. A aplicação desta Lei representou, em termos percentuais, um aumento na remuneração dos
servidores de 1,8% a 13,23%, conforme a categoria. A questão posta e já exaustivamente
julgada nas Turmas Recursais é se esta diversidade percentual viola ou não a Constituição, e, em violando, qual a sanção que pode ser estabelecida nesta sede.
4. A regra do art. 37, X, da CF/88, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral
anual da remuneração, na mesma data e sem distinção de índices. Neste caso, o primeiro
passo é saber se a Lei nº 10.698/2003 tem natureza de revisão geral anual, a fim de averiguar
a possível burla à Constituição, pois o índice de aumento é discriminatório em sede de revisão
geral.
5. A revelar a natureza da Lei nº 10.698/2003 é o fato de que o valor de R$ 59,87 decorreu de
iniciativa do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente pode ocorrer na hipótese de revisão geral, pois os casos de alteração remuneratória,
aí consideradas as particularidades de cada cargo em cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa de cada órgão do respectivo Poder, na
forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação
ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b", atinente ao Poder Judiciário da União.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501591
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15. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
16. Honorários advocatícios incabíveis. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso.
Como a recorrente obteve êxito com a interposição do recurso, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela
parte autora.
Brasília - DF, 13/08/2014.
ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
Juiz Federal - Turma Recursal
COORDENAÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS 1ª., 2ª. e 3ª TURMAS RECURSAIS
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR- 3
Juiz(a) Federal Dire- :
RUI COSTA GONÇALVES
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ÉRICO DE SOUZA SANTOS
ria Administrativa
EXPEDIENTE DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
RUI COSTA GONÇALVES
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0055325-33.2007.4.01.3400
200734009095141
Recurso Inominado
Recdo
:
RAIMUNDO NONATO CLARINO FERREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0058066-46.2007.4.01.3400
200734009122851
Recurso Inominado
Recdo
:
JOAO CARVALHO DA SILVA FILHO
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0045117-53.2008.4.01.3400
200834009038354
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE RIBAMAR MORAES DA SILVA
Advg.
:
DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0031120-95.2011.4.01.3400
201134009237745
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00017390 - WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0031127-87.2011.4.01.3400
201134009237817
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
ELIZABETE MARIA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00017390 - WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0031129-57.2011.4.01.3400
201134009237834
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
JUSCELINO VIEIRA CRUZ
Advg.
:
DF00023055 - TATIANA AFONSO CRUVINEL DO PRADO
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de
incorporação do percentual de 13,23% aos proventos/vencimentos do(s) autor(es), nos termos
das Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003 e de pagamento das diferenças mensais em razão da
aplicação do reajuste.
2. Para dar cumprimento ao art. 37, X, da CF, foi editada em 2003, em primeiro lugar, a Lei nº
10.697, que concedeu, no artigo 1º, reajuste linear de 1% a todos os servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de 1º de janeiro daquele ano.
No mesmo dia, publicou-se a Lei nº 10.698, concedendo a todos os servidores públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União o valor fixo de R$ 59,87, nominando-o de
"Vantagem Pecuniária Individual", só que desta vez a partir de 1º de maio.
3. A aplicação desta Lei representou, em termos percentuais, um aumento na remuneração dos
servidores de 1,8% a 13,23%, conforme a categoria. A questão posta e já exaustivamente
julgada nas Turmas Recursais é se esta diversidade percentual viola ou não a Constituição, e, em violando, qual a sanção que pode ser estabelecida nesta sede.
4. A regra do art. 37, X, da CF/88, assegura aos servidores públicos federais a revisão geral
anual da remuneração, na mesma data e sem distinção de índices. Neste caso, o primeiro
passo é saber se a Lei nº 10.698/2003 tem natureza de revisão geral anual, a fim de averiguar
a possível burla à Constituição, pois o índice de aumento é discriminatório em sede de revisão
geral.
5. A revelar a natureza da Lei nº 10.698/2003 é o fato de que o valor de R$ 59,87 decorreu de
iniciativa do Poder Executivo, mas aplicável aos servidores dos três poderes da União, o que
somente pode ocorrer na hipótese de revisão geral, pois os casos de alteração remuneratória,
aí consideradas as particularidades de cada cargo em cada um dos Poderes da União, somente comportaria verificar-se por iniciativa privativa de cada órgão do respectivo Poder, na
forma dos artigos 51, IV, com relação à Câmara dos Deputados, do artigo 52, XIII, com relação
ao Senado Federal, e do artigo 96, II, "b", atinente ao Poder Judiciário da União.
6. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 10.698/2003, resta observar a técnica de
decisão nestes casos. Diante do pedido de extensão do maior índice aos não contemplados, há
a barreira da Súmula/STF 339, que veda ao Judiciário, sob qualquer título, equiparar ou
estender aumentos, por faltar-lhe competência legiferante.
7. Anote-se que o STF, no RMS 22.307-7, rel. Min. Marco Aurélio, m. v., DJ 13.06.1997, cujo
objeto era a possibilidade de manejo de mandado de segurança para estender aos demais
servidores percentual concedido às mais altas patentes militares (28,86%), previsto em revisão
geral, assentou que "em se tratando de revisão geral de remuneração, a teor do art. 37, X
da Constituição, o reajuste, definido em determinada lei, com essa qualificação, beneficia todos os servidores civis e militares, no mesmo índice e a partir da mesma
data."
8. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator. A função jurisdicional,
máxime em sede de controle difuso (in concreto) de constitucionalidade funciona tãosomente como legislador negativo.
9. A questão sub examine estaria melhor resolvida em sede de controle abstrato, pronunciando-se a omissão parcial inconstitucional do legislador, o qual, ao legislar, legislou mal,
descumprindo a Carta Fundamental; ou pela via do mandado de injunção.
10. Entretanto, a verdade é que o STF criou esta única exceção quando se trata de norma
com natureza de revisão geral, que é o caso, e concebe um direito subjetivo dos servidores
ao índice mais alto.
11. Situação jurisprudencial denominada pela doutrina, em sede de controle in abstracto (concentrado) de constitucionalidade, de decisão manipulativa de efeitos aditivos, quando a
Corte Constitucional declara "inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa,
mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência." (Mendes, Gilmar e
Gonet Branco, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 7ª. ed. Saraiva, São Paulo, pg. 1.414).
12. No caso, o paradigma retrocitado do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica,
pode ser adotado no presente caso, alargando-se o âmbito de incidência da norma. Pensamento dominante do qual diverge este Relator.
13. Defesa, por parte deste Relator, da experiência e tradição da common law (sistema
anglo-saxão), de respeito à jurisprudência firmada, por maioria, para evitar-se a instabilidade da jurisprudência, gerando insegurança jurídica. Aplicação do princípio stare
decisis et quieta no movere.
14. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
parte ré a proceder: (a) à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos/proventos
da(s) parte(s) autora(s); e (b) ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal, decorrentes da incorporação, apuradas com observância da compensação de
reajuste concedido em decorrência da aplicação da Lei n. 10.697/2003 e da Lei n.
10.698/2003.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501592
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0055604-14.2010.4.01.3400
201034009148269
Recurso Inominado
Recte
:
VALDIR DE SOUZA ATAIDE
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
VALMIRA CONCEICAO DOS SANTOS
Recte
:
VALTER ALVES DO NASCIMENTO
Recte
:
VALTER LAPA HIPOLITO DE OLIVEIRA
Recte
:
VALDIR RIBEIRO GUEDES
Recte
:
VANIO FERREIRA DOS SANTOS
Recte
:
VALMIRA DOS SANTOS SANTANA
Recte
:
VALTER RUI ALVES DE CARVALHO
Recte
:
VANDERLEI DE JESUS XAVIER
Recte
:
VALTER GONCALVES DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0037649-62.2013.4.01.3400
201334000074334
Recurso Inominado
Recdo
:
JANECY MARIA FREITAS DOS SANTOS SANTANA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0037661-76.2013.4.01.3400
201334000074440
Recurso Inominado
Recdo
:
JORGE TORK RODRIGUES
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0037676-45.2013.4.01.3400
201334000074591
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE FRANCINELDO DE OLIVEIRA GOUVEIA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0037752-69.2013.4.01.3400
201334000075353
Recurso Inominado
Recdo
:
JUCIARA MARIA FERREIRA MONTEIRO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0037753-54.2013.4.01.3400
201334000075367
Recurso Inominado
Recdo
:
KATIA CRISTINA MENEZES COUTINHO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0038313-93.2013.4.01.3400
201334000077477
Recurso Inominado
Recdo
:
LUIZ CARLOS DE SOUZA PALMERIM
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0038314-78.2013.4.01.3400
201334000077480
Recurso Inominado
Recdo
:
LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

0031136-49.2011.4.01.3400
201134009237906
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
ALDEIR RODRIGUES NEVES
Advg.
:
DF00017390 - WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0007685-58.2012.4.01.3400
201234009356333
Recurso Inominado
Recdo
:
ADRIANO LUIS RAMOS BARBOSA
Advg.
:
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
Recdo
:
FABIO SERRAVALLE FRANCO
Recdo
:
ALBERT SILVA LIMA
Recdo
:
ADRIANA TAVARES BRITO
Recdo
:
RENATO PROTASIO DE SOUZA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0038424-14.2012.4.01.3400
201234009431941
Recurso Inominado
Recdo
:
MARGARIDA DE SOUSA BARROS
Advg.
:
DF00022884 - FABRIZZIA MAINIER SAID
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0053332-42.2013.4.01.3400
201334000141959
Recurso Inominado
Recdo
:
ROSEMARY PEREIRA CAMPOS
Advg.
:
DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário e/ou Incidente de Uniformização interposto pela parte
requerida em face de acórdão desta Turma Recursal que reconheceu a inexigibilidade da
contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de "terço constitucional de férias",
ao fundamento de que referidas parcelas não se incorporam aos proventos da aposentadoria
do servidor.
Tendo em vista os princípios da simplicidade e economia processual, que norteiam os feitos
que tramitam nos Juizados Especiais Federais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), e considerando que
o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 593.068/SC, já se posicionou quanto à existência de repercussão geral nessa matéria, determino o sobrestamento
do presente feito até que aquela Corte Suprema julgue o mérito do recurso mencionado.
Publique-se. Intimem-se.
0047635-45.2010.4.01.3400
201034009122163
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO SALES DE JESUS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
JOAQUIM DE CASSIO FILHO BAARBOSA CHAGAS
Recte
:
JOAO GUALBERTO DA HORA TAQUARI
Recte
:
JOAO TELES DO NASCIMENTO
Recte
:
JOAO RAMOS DELGADO
Recte
:
JOAO MARCELINO DA SILVA
Recte
:
JOAO RAIMUNDO DANTAS
Recte
:
JOAO MARTINS LEAL
Recte
:
JOAO FARIAS VIANA
Recte
:
JOAO VERISSIMO DOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501593
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0038323-40.2013.4.01.3400
201334000077570
Recurso Inominado
Recdo
:
MANOEL DA SILVA CARDOSO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0038325-10.2013.4.01.3400
201334000077597
Recurso Inominado
Recdo
:
MANOEL DA SILVA PICANCO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0038423-92.2013.4.01.3400
201334000078571
Recurso Inominado
Recdo
:
MARCIO JAIME DOS PASSOS PEREIRA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0038824-91.2013.4.01.3400
201334000079628
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0039220-68.2013.4.01.3400
201334000081583
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA ONDINA MARQUES
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0039879-77.2013.4.01.3400
201334000084246
Recurso Inominado
Recdo
:
SANDRA HELENA MACIEL QUARESMA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0039895-31.2013.4.01.3400
201334000084407
Recurso Inominado
Recdo
:
SERGIO CARLOS MARQUES SILVA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0039925-66.2013.4.01.3400
201334000084705
Recurso Inominado
Recdo
:
TELMA DA CONCEICAO PANTOJA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0040011-37.2013.4.01.3400
201334000085087
Recurso Inominado
Recdo
:
TEREZINHA PENA PINHEIRO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501594

0043030-51.2013.4.01.3400
201334000098097
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA RENILDE RIBEIRO DA SILVA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0043316-29.2013.4.01.3400
201334000098258
Recurso Inominado

DA SILVA

DA SILVA

Recdo
:
MARIA ELIZETE GUILHERME RODRIGUES
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0046380-47.2013.4.01.3400
201334000114307
Recurso Inominado

DA SILVA

Recdo
:
MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA PEREIRA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0047740-17.2013.4.01.3400
201334000121525
Recurso Inominado

DA SILVA

Recdo
:
LINDINA RAMOS MIRANDA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0047782-66.2013.4.01.3400
201334000121943
Recurso Inominado

DA SILVA

Recdo
:
Advg.
:
Recte
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

DA SILVA

FRANCISCO MELO NUNES
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
exarou:

DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Nacional, interposto
pela União em face de acórdão dessa Turma Recursal que reconheceu à parte autora o direito
a devolução de imposto de renda incidente sobre juros moratórios.
A parte recorrente alega, em síntese, divergência em face do entendimento firmado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros de mora possuem natureza remuneratória, motivo pelo qual cabe a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária. Cita como paradigma o RESP 985.196/RS, Rel. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 06.10.2007.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.

DA SILVA

DA SILVA

Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.

DA SILVA

Publique-se. Intimem-se.
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201034009121216
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO ADILSON DE ALMEIDA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0047527-16.2010.4.01.3400
201034009121281
Recurso Inominado
Recte
:
DEJANIRA RODRIGUES DE ALMEIDA
Advg.
:
RO00001793 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0047602-55.2010.4.01.3400
201034009121830
Recurso Inominado
Recte
:
PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0047617-24.2010.4.01.3400
201034009121980
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA MADALENA ANTUNES
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0047622-46.2010.4.01.3400
201034009122030
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
PEDRO LEMOS FILHO
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL
0047629-38.2010.4.01.3400
201034009122101
Recurso Inominado
Recte
:
SEBASTIANA DE ALMEIDA DIAS
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0047739-37.2010.4.01.3400
201034009122605
Recurso Inominado
Recte
:
RUCICLER DUARTE MOREIRA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0051377-78.2010.4.01.3400
201034009133940
Recurso Inominado
Recte
:
GENOVEVA MESQUITA DA FONSECA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051380-33.2010.4.01.3400
201034009133971
Recurso Inominado
Recte
:
EVANY FERNANDES PEREIRA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL

PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS
Juiz(a) Titular
:
DR.RUI COSTA GONÇALVES
0057473-46.2009.4.01.3400
200934009184217
Recurso Inominado
Recte
:
MARIANO RODRIGUES FREITAS
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044559-13.2010.4.01.3400
201034009115209
Recurso Inominado
Recte
:
ELIZABETE MACHADO DE ALMEIDA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0044580-86.2010.4.01.3400
201034009115418
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
MARLENE ALVES DE SOUZA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044616-31.2010.4.01.3400
201034009115778
Recurso Inominado
Recte
:
REGINA CELIA PEREIRA JERONIMO
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044619-83.2010.4.01.3400
201034009115805
Recurso Inominado
Recte
:
AERTON GOMES COLEN
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0045835-79.2010.4.01.3400
201034009115960
Recurso Inominado
Recte
:
ITALMAR ALVES DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0046158-84.2010.4.01.3400
201034009116190
Recurso Inominado
Recte
:
VANESSA CARNEIRO DA COSTA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0047500-33.2010.4.01.3400
201034009121010
Recurso Inominado
Recte
:
EURILENE DE LIMA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0047520-24.2010.4.01.3400
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501595
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0051796-98.2010.4.01.3400
201034009136531
Recurso Inominado
Recte
:
WILSON PAIXAO DE LIMA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0056407-94.2010.4.01.3400
201034009151637
Recurso Inominado
Recdo
:
MAGDA REJANE CORDEIRO DE ARAUJO SOARES
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Nacional, interposto
pela parte autora, em face da decisão dessa Turma Recursal a qual reconheceu o direito de
receber diferença de correção monetária sobre parcelas referentes ao reajuste de 28,86%,
observada a prescrição.
Sustenta que "o prazo prescricional da ação para a cobrança de toda a pendência tem inicio
com o pagamento da última parcela da dívida uma, e não a partir do pagamento de cada uma
das cotas do parcelamento". Cita como paradigma o Processo n. 200551010249912, TRF da 2ª
Região, Rel. Desembargador Federal Reis Friede, julgado em 09.07.2007.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
0053204-27.2010.4.01.3400
201034009141146
Recurso Inominado
Recte
:
EDVALDO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0053755-07.2010.4.01.3400
201034009142789
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0053756-89.2010.4.01.3400
201034009142792
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE LUIS DAVILA FERNANDES
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0015177-38.2011.4.01.3400
201134009196887
Recurso Inominado
Recte
:
RICARDO HENRIQUE O REILLY
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO

0051518-97.2010.4.01.3400
201034009134350
Recurso Inominado
Recte
:
JAIRO PINTO DE CAMPOS
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051609-90.2010.4.01.3400
201034009135262
Recurso Inominado
Recte
:
LIDIANA TAVARES
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0051642-80.2010.4.01.3400
201034009135591
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA CRISTINA HONORATA DA COSTA GONTIJO
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051661-86.2010.4.01.3400
201034009135783
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DE FATIMA GOMES CARVALHO
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051664-41.2010.4.01.3400
201034009135810
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DE LOURDES DIAS BARRETO
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051669-63.2010.4.01.3400
201034009135869
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
MARIA DO ROSARIO RODOPIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recte/recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FNS
0051750-12.2010.4.01.3400
201034009136072
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
MONICA ALVES DE CARVALHO
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051758-86.2010.4.01.3400
201034009136158
Recurso Inominado
Recdo
:
RAIMUNDO VIEIRA DAS NEVES
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0051788-24.2010.4.01.3400
201034009136456
Recurso Inominado
Recte
:
VALDINEIA CHAGAS DE ARAUJO
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501596
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0015181-75.2011.4.01.3400
201134009196928
Recurso Inominado
Recte
:
CARLOS ALBERTO SOUZA PADILHA
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0015182-60.2011.4.01.3400
201134009196931
Recurso Inominado
Recte
:
NERI LEAL NEVES
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0015184-30.2011.4.01.3400
201134009196959
Recurso Inominado
Recte
:
MARCIO DE ARAUJO CARDOSO
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
PA00010123 - CARLOS MANOEL PEREIRA SILVA
0015186-97.2011.4.01.3400
201134009196976
Recurso Inominado
Recte
:
JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
BA00013048 - GIOVANI CARDOSO SOARES
0015188-67.2011.4.01.3400
201134009196993
Recurso Inominado
Recte
:
MAURIZIL OTHON NEVES GONZAGA
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0020213-61.2011.4.01.3400
201134009208309
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO NARDELY PAZ DAS NEVES
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0023403-32.2011.4.01.3400
201134009214169
Recurso Inominado
Recte
:
JOAQUIM PORTO BARBOSA
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0023404-17.2011.4.01.3400
201134009214172
Recurso Inominado
Recte
:
ALBERTO ALVES
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0023407-69.2011.4.01.3400
201134009214200
Recurso Inominado
Recte
:
OSWALDO BASTOS BRAGA
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501597

0025321-71.2011.4.01.3400
201134009220546
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE LUIZ DANTAS MESTRINHO
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0038514-56.2011.4.01.3400
201134009261048
Recurso Inominado
Recte
:
FERNANDO ANTONIO DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0046924-06.2011.4.01.3400
201134009280079
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO MOREIRA DE LIMA
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051887-57.2011.4.01.3400
201134009299076
Recurso Inominado
Recte
:
EDGARD MARGARIDO
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
BA00011443 - JOAO VARGAS LEAL JUNIOR
0051889-27.2011.4.01.3400
201134009299093
Recurso Inominado
Recte
:
GILBERTO FALCK TEIXEIRA
Advg.
:
DF00015123 - SEBASTIAO MORAES DA CUNHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela parte autora, em face de acórdão desta
Turma Recursal que manteve a sentença a qual não reconheceu o direito em receber o
Adicional de Inatividade aos servidores militares instituído pela Lei n. 8.237/91 e extinto pela
MP 2.131/00.
Sustenta violação aos artigos 5°, XXXVI, da Constituição Federal.
Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso requer o reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Neste sentido:
"Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. SUPRESSÃO
PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.131/2000. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos
critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo
sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. 2. No
caso, as instâncias ordinárias consignaram que a supressão do adicional de inatividade pela
MP 2.131/2000 não ocasionou decesso remuneratório. Rever essas conclusões exige reexame
de fatos da causa, inviável em recurso extraordinário a teor da Súmula 279/STF. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(ARE 672401 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 17-09-2013 PUBLIC 18-09-2013)"
(grifos acrescidos).
Diante do exposto, não admito o Recurso Extraordinário
Publique-se. Intimem-se.
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0040765-76.2013.4.01.3400
201334000088140
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO DE DEUS VIANA DINIZ
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0041575-51.2013.4.01.3400
201334000090877
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042267-50.2013.4.01.3400
201334000094809
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042699-69.2013.4.01.3400
201334000095091
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042755-05.2013.4.01.3400
201334000095845
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE RIBAMAR SERAFIM
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044520-11.2013.4.01.3400
201334000105373
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0044524-48.2013.4.01.3400
201334000105414
Recurso Inominado
Recdo
:
EDMILSON DO LIVRAMENTO LAGO DE BRITO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0044978-28.2013.4.01.3400
201334000106954
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE DE RIBAMAR FRANCO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501598

0044981-80.2013.4.01.3400
201334000106985
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE LEONARDO BASTOS
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0044984-35.2013.4.01.3400
201334000107017
Recurso Inominado
Recdo
:
EDJERSON OLIVEIRA DE CARVALHO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0045006-93.2013.4.01.3400
201334000107230
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO DIAS CARNEIRO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0045011-18.2013.4.01.3400
201334000107288
Recurso Inominado
Recdo
:
JAIME MARINHO GARROS FILHO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0045074-43.2013.4.01.3400
201334000107925
Recurso Inominado
Recdo
:
IVAGNA SILVA ROCHA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0051602-93.2013.4.01.3400
201334000134552
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO BENVINDO ITALIANO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051944-07.2013.4.01.3400
201334000136004
Recurso Inominado
Recdo
:
JONAS TORRES DE MACEDO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0053360-10.2013.4.01.3400
201334000142234
Recurso Inominado
Recte
:
DOMINGOS DA CRUZ
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
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0073978-73.2013.4.01.3400
201334000223189
Recurso Inominado
Recte
:
GERSON FIRMO TEIXEIRA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0074379-72.2013.4.01.3400
201334000224194
Recurso Inominado
Recdo
:
WALDENOR PINHEIRO DE ARAUJO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0074403-03.2013.4.01.3400
201334000224430
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO ROSIMAR RODRIGUES LUZ
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0074416-02.2013.4.01.3400
201334000224564
Recurso Inominado
Recdo
:
RAIMUNDO SAVIO MATOS BARAO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0074450-74.2013.4.01.3400
201334000224917
Recurso Inominado
Recdo
:
MARCOS ANTONIO BASTO DE OLIVEIRA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0002893-90.2014.4.01.3400
201434000010500
Recurso Inominado
Recdo
:
MANOEL PAIXAO DIAS DOS ANJOS
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0002921-58.2014.4.01.3400
201434000010770
Recurso Inominado
Recdo
:
RAIMUNDO NONATO SOUSA OLIVEIRA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0002926-80.2014.4.01.3400
201434000010825
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE SEVERO DOS SANTOS MORAIS
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recte
:
UNIAO FEDERAL

0054510-26.2013.4.01.3400
201334000147963
Recurso Inominado
Recdo
:
ILZAMAR ALVES DE SOUSA PAIVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0054536-24.2013.4.01.3400
201334000148221
Recurso Inominado
Recdo
:
PEDRO DE CARVALHO VILANOVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0064674-50.2013.4.01.3400
201334000185442
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA GOMES FILHO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0070629-62.2013.4.01.3400
201334000207852
Recurso Inominado
Recte
:
DEOCLECIO FOGACA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
0070630-47.2013.4.01.3400
201334000207866
Recurso Inominado
Recdo
:
LUCIVALDO COSTA DO NASCIMENTO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0071187-34.2013.4.01.3400
201334000210610
Recurso Inominado
Recdo
:
JORGE ANTONIO PAIXAO MENDES
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0071304-25.2013.4.01.3400
201334000211849
Recurso Inominado
Recdo
:
ANTONIO JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0073795-05.2013.4.01.3400
201334000221315
Recurso Inominado
Recdo
:
WALFREDO SILVA MINEIRO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501599
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0003188-30.2014.4.01.3400
201434000011649
Recurso Inominado

0049976-39.2013.4.01.3400
201334000128710
Recurso Inominado
Recte
:
CLOVES JOSE DE SOUSA DIAS
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0051538-83.2013.4.01.3400
201334000133917
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO JOAO DO AMARAL GALENO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0052116-46.2013.4.01.3400
201334000136720
Recurso Inominado
Recte
:
CESAR AUGUSTO ABREU GARCES
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0052117-31.2013.4.01.3400
201334000136734
Recurso Inominado
Recte
:
CELIA MARIA LOBATO ABREU
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0052124-23.2013.4.01.3400
201334000136806
Recurso Inominado
Recte
:
CARLOS ROGERIO OLIVEIRA ROCHA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0052222-08.2013.4.01.3400
201334000137784
Recurso Inominado
Recte
:
GEORDANE LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0052240-29.2013.4.01.3400
201334000137962
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE DE RIBAMAR SANTOS CASTRO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0070843-53.2013.4.01.3400
201334000210031
Recurso Inominado
Recte
:
JALDO ALBUQUERQUE DUARTE
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário e Incidente de Uniformização de Jurisprudência, interpostos
pela parte autora, objetivando a isenção do Imposto de Renda sobre o terço constitucional de
férias.
Em caso análogo, que versa a respeito da incidência do Imposto de Renda sobre o terço
constitucional de férias, o STF já se manifestou que tal tema trata de matéria infraconstitucional, o que impede a admissibilidade o Recurso Extraordinário. Neste sentido:

Recdo
:
ANTONIO EVANILDO FERNANDES DE SOUSA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0003602-28.2014.4.01.3400
201434000012788
Recurso Inominado
Recdo
:
MOISES RODRIGUES MOURAO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário e/ou Incidente de Uniformização interposto(s) pelo pela
parte Autora, insurgindo-se contra sentença de Primeiro Grau no bojo da qual foi julgado
improcedente pedido visando ao reajuste do valor do Auxílio-Alimentação, inclusive tomando
como paradigma a importância fixada para o mesmo benefício a servidores lotados no Tribunal
de Contas da União.
Tendo em vista os princípios da simplicidade e economia processual, que norteiam os feitos
que tramitam nos Juizados Especiais Federais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), e considerando que
o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 710293/SC, já se posicionou quanto à existência de repercussão geral nessa matéria, determino o sobrestamento
do presente feito até que aquela Corte julgue o mérito do recurso mencionado.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular

:

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0047067-24.2013.4.01.3400
201334000117680
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO JOSE AIRES DA SILVA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0048271-06.2013.4.01.3400
201334000123830
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE PEREIRA HONORATO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0048565-58.2013.4.01.3400
201334000124774
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo

:
:
:

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501600
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA
TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência do STF está firmada no sentido de que a discussão a respeito do caráter
indenizatório ou não de verba, para fins de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito
infraconstitucional. (grifei)
II - Agravo regimental improvido. (STF, RE 609701 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-216 DIVULG 10-11-2010 PUBLIC 1111-2010 EMENT VOL-02429-01 PP-00075)
Assim, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela parte Autora.
Por outro lado, a parte recorrente alega, em síntese, divergência em face do entendimento
firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o terço de férias possui
natureza indenizatória". Cita como paradigma o Pet 7296/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28\10\2009, DJe 10\11\2009;
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Juiz(a) Federal Dire- :
RUI COSTA GONÇALVES
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ÉRICO DE SOUZA SANTOS
ria Administrativa

0007376-71.2011.4.01.3400
201134009174326
Recurso Inominado
Recte
:
CICERO FERREIRA DE LIMA FILHO
Advg.
:
GO00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
Recte
:
JOSE EDUARDO TODESCATO
Recte
:
RENATO DIAS BATISTA
Recdo
:
FAZENDA NACIONAL
0024916-35.2011.4.01.3400
201134009219470
Recurso Inominado
Recte
:
EDGARG DE SOUSA CHAVANTE
Advg.
:
GO00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
Recte
:
ADSON JORGE FRANKLIN SILVA
Recte
:
ZOROASTRO LOPES CALVALCANTI
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0037552-33.2011.4.01.3400
201134009256906
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE DA SILVA MIRA
Advg.
:
DF00030116 - GENI KOSKUR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
0060336-04.2011.4.01.3400
201134009320665
Recurso Inominado
Recte
:
PAULO ROBERTO BIENIEK
Advg.
:
DF00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0070461-31.2011.4.01.3400
201134009341165
Recurso Inominado
Recte
:
SIDNEY CARMO DE MOURA
Advg.
:
RJ00111328 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recte
:
TOSHIO KUBO
Recte
:
EGIDIO DO PRADO
Recte
:
JOAQUIM LINO RIBEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0070464-83.2011.4.01.3400
201134009341196
Recurso Inominado
Recte
:
ADAO DA SILVA BRITO
Advg.
:
RJ00111328 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recte
:
ALVARO WILSON DE SOUZA
Recte
:
MOISES ELIAS ALVES
Recte
:
MANOEL DE SOUZA NETO
Recte
:
LUCIMAR LOPES VIEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0070465-68.2011.4.01.3400
201134009341206
Recurso Inominado
Recte
:
DEMERVAL FERREIRA LIMA
Advg.
:
RJ00111328 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recte
:
HELI DE ARAUJO BRITO
Recte
:
EDSON ACCIOLY DO NASCIMENTO JUNIOR
Recte
:
SERGIO RICARDO MEDEIROS

Juiz(a) Titular
:
DR.RUI COSTA GONÇALVES
0053274-83.2006.4.01.3400
200634009106630
Recurso Inominado
Recte
:
AMBROSIO CLIMACO DA SILVA
Advg.
:
DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela parte autora, em face de acórdão desta
Turma Recursal que manteve a sentença a qual reconheceu a prescrição do direito do autor a
um reajuste de 28,86%.
O Recorrente sustenta que o Recorrente que a ação foi interposta "dentro do prazo prescricional, que se expirava somente em 10 de março de 2008"
Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso Extraordinário não trata de
afronta direta ao texto constitucional, mas sim de ofensa indireta, reflexa à Constituição Federal, sendo inviável o exame do recurso. Neste sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITARES. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RENÚNCIA. DECRETO N. 20.910/1932. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 661242 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 13-03-2012 PUBLIC 14-03-2012)
Diante do exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501601
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0058915-42.2012.4.01.3400
201234009496651
Recurso Inominado

Recte
:
JOAO BATISTA BRIANO DA SILVA
Recte
:
RICARDO PEREIRA DE AZEVEDO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0070467-38.2011.4.01.3400
201134009341223
Recurso Inominado
Recte
:
LUIZ OTAVIANO DE ALBUQUERQUE FILHO
Advg.
:
RJ00111328 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recte
:
FRANCISCO BEZERRA GRANJA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0010017-95.2012.4.01.3400
201234009363815
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE TEMPONI
Advg.
:
GO00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
Recte
:
LUIZ CARLOS DO AMARAL
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0010018-80.2012.4.01.3400
201234009363829
Recurso Inominado
Recte
:
RAYMUNDO ERNESTO PEREIRA
Advg.
:
GO00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Advg.
:
CE00017755 - ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO
0010020-50.2012.4.01.3400
201234009363846
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE CARLOS GOMES CARDOSO
Advg.
:
GO00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Advg.
:
CE00017755 - ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO
0017090-21.2012.4.01.3400
201234009379050
Recurso Inominado
Recte
:
EDSON CAVALCA
Advg.
:
DF00036689 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recte
:
MAURO SERGIO DOS SANTOS ROCHA
Recte
:
DANIEL HENRIQUE DOS REIS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0038587-91.2012.4.01.3400
201234009433071
Recurso Inominado
Recte
:
DOMINGOS AUGUSTO GONCALVES FILHO
Advg.
:
DF00036689 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0053050-38.2012.4.01.3400
201234009478249
Recurso Inominado
Recte
:
ELY MARIO ALEXANDRINO CHAVES
Advg.
:
DF00036689 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recte
:
ANTONIO TAKASHI OTANI
Recte
:
MANUEL DE BARROS ANTONIO
Recte
:
ADALBERTO GOMES DE MIRANDA
Recte
:
CLAIRTON VIDAL MAGNO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501602

Recdo
:
AGOSTINHO TEIXEIRA DOS SANTOS
Advg.
:
RJ00111328 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recdo
:
PEDRO LUIZ GONCALVES DA SILVA
Advg.
:
RJ00011328 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recdo
:
PAULO HENRIQUE MADEIRA
Advg.
:
RJ00011328 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recdo
:
LUIZ ROCHA CORDEIRO
Advg.
:
RJ00011328 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recdo
:
VICENTE GUEDES GONCALVES
Advg.
:
RJ00011328 - JULIANA REIS DE CASTRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL( FAZENDA NACIONAL)
0057387-36.2013.4.01.3400
201334000161618
Recurso Inominado
Recdo
:
Advg.
:
Recdo
:
Recdo
:
Recdo
:
Recte
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

MOZART GALVAO TORRES
RJ00111328 - JULIANA REIS DE CASTRO
EDSON CORREIA DA SILVA
AUREO FERREIRA FILHO
MILTON DA SILVA COSTA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
exarou:

DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário e/ou Incidente de Uniformização de Jurisprudência apresentado(s) pela parte autora em face de acórdão desta Turma Recursal que reconheceu a
legalidade da exigência da contribuição previdenciária de 7,5% (sete e meio por cento) e 1,5%
(um e meio por cento) incidente sobre os proventos de inatividade dos militares (Lei nº 3.365/60
e MP nº 2215- 10/2001).
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 596.701 RG/MG (Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 23/04/2009, Dje-113, divulgado em 18/06/2009), já
se posicionou quanto à existência de repercussão geral nesta matéria, determino o sobrestamento do presente feito até que aquela Corte Suprema julgue o mérito do mencionado
recurso (CPC, art. 543-B, § 1º).
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular

:

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0052256-27.2006.4.01.3400
200634009096434
Recurso Inominado
Recdo
Recte
Advg.
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DALVA CALDEIRA DOS SANTOS SANTIAGO
UNIAO FEDERAL
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário que atinente ao reajuste de 3,17% concedido aos servidores públicos federais.
Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso Extraordinário não trata de
afronta direta ao texto constitucional, mas sim de ofensa indireta, reflexa à Constituição Federal, sendo inviável o exame do recurso. Neste sentido:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Reajuste de 3,17%. Lei
8.880/1997 e MP 2.225-45/2001. interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes.
3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, apesar de contrária
aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Alegação de violação aos postulados da ampla
defesa, do contraditório, do devido processo legal e da coisa julgada. Ofensa reflexa. 5.
Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AI 852505 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 1303-2012) (grifei)
Diante do exposto, NÃO admito o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Expediente do dia 29 de Agosto de 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
RUI COSTA GONÇALVES

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes autoras em face de acórdão desta
Turma Recursal que negou aos dependentes o direito ao auxílio reclusão sob o fundamento de
que o segurado não era baixa renda.
Os recorrentes sustentam que a situação econômica a ser observada para o deferimento do
benefício é "dos dependentes do segurado recolhido á prisão, após o recolhimento prisional, e
não a situação econômica do segurado antes de seu recolhimento à prisão".
O Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão e consolidou o entendimento no sentido
de que o critério econômico para o deferimento do auxílio prisão se aplica ao segurado. Nesse
sentido:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIORECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO
DOS CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição, a renda do segurado preso
é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus
dependentes. II - Tal compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela EC
20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo auxílio-reclusão, a qual adotou o
critério da seletividade para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários. III - Diante disso, o
art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade. IV - Recurso
extraordinário conhecido e provido.
(RE 587365, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
25/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-052009 EMENT VOL-02359-08 PP-01536)

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0021521-35.2011.4.01.3400
201134009210559
Recurso Inominado
Recdo
:
AGNALDO ALVES DA VITORIA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto, pela parte autora, em face de acórdão desta
Turma Recursal que manteve a sentença a qual concedeu o direito ao auxílio doença e não
admitiu sua conversão em aposentadoria por invalidez.
O Recorrente sustenta que possui o direito a aposentadoria. Alega violação ao art. 1°, III; 5°,
caput e XXXVI, da Constituição Federal.
Constata-se que questão tratada versa a respeito de matéria probatória, o que é vedado no
âmbito do Recurso Extraordinário, ensejando, assim, a aplicação da Súmula nº 279 da Suprema Corte: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
Além disso, não houve o necessário prequestionamento, nos termos do art. 543-A, § 2º do
CPC, uma vez que a questão constitucional debatida no recurso sequer foi ventilada no
acórdão recorrido.
Diante do exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
0046893-20.2010.4.01.3400
201034009119446
Recurso Inominado
Recte
:
ELISETE SIQUEIRA DA SILVA
Advg.
:
DF00666666 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA
CEUB
Recte
:
VICTOR SIQUEIRA SEREJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
PE00025567 - ISA ROBERTA G, ALBUQUERQUE ROQUE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501603

Observa-se que a decisão recorrida está conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, não admito o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular

:

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0046977-89.2008.4.01.3400
200834009057011
Recurso Inominado
Recte
:
FERNANDO LUIZ AZEVEDO CRUZ
Advg.
:
DF00016960 - ANDRE LUIZ FERREIRA MAFFIA
Recdo
:
MUSEU EMILIO GOELDI
0060798-63.2008.4.01.3400
200834009199779
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
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0049542-89.2009.4.01.3400
200934009100346
Recurso Inominado

PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS

Recte
:
NELSON DE ARAUJO ROSA
Advg.
:
DF00016960 - ANDRE LUIZ FERREIRA MAFFIA
Recdo
:
MUSEU EMILIO GOELDI
0057511-58.2009.4.01.3400
200934009184594
Recurso Inominado

Juiz(a) Titular
: DR.RUI COSTA GONÇALVES
0023676-11.2011.4.01.3400
201134009214943
Recurso Inominado
Recte
:
RAIMUNDO JOSE MENDONCA VERAS
Advg.
:
DF00027024 - SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Regional, interposto
pela parte autora, objetivando o deferimento de aposentadoria especial.
A parte recorrente alega, em síntese, divergência em face do entendimento firmado no âmbito
do TRF da 1ª Região. Cita com o paradigma o Processo nº 0017892-90.2006.4.01.3800, Rel.
Desembargadora Federal Ângela Catão, Primeira Turma, decidido em 20.02.2013.
Nos termos do artigo 1º da Resolução/PRESI/TRF 1ª Região nº 600-008, de 05/07/2004, é
cabível incidente de interpretação de lei federal para a Turma Regional "quando houver divergência, acerca de questões de direito material, entre decisões proferidas pelas Turmas
Recursais da Primeira Região na interpretação da lei."
Em consonância com o disposto no art. 2º da Resolução mencionada, verifico que foram
atendidos os requisitos necessários ao juízo de admissibilidade do incidente apresentado, quais
sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, admito o incidente de uniformização.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Juiz(a) Federal Dire- :
RUI COSTA GONÇALVES
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ÉRICO DE SOUZA SANTOS
ria Administrativa

Recte
:
MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS MARADEI
Advg.
:
DF00016960 - ANDRE LUIZ FERREIRA MAFFIA
Recdo
:
MUSEU EMILIO GOELDI
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão desta Turma Recursal que
condenou a parte requerida a pagar aos servidores inativos e pensionistas a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT nos mesmos moldes devidos aos
servidores ativos.
É o breve relatório.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 572.884/GO, decidiu nos
seguintes termos:
"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GDACT. CARÁTER PRO LABORE
FACIENDO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS EM SEU GRAU MÁXIMO. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA DE PERCENTUAL AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
I - A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT, instituída
pelo art. 19 da Medida Provisória 2.048-26, de 29 de junho de 2000, por ocasião de sua
criação, tinha o caráter gratificação pessoal, pro labore faciendo, e, por esse motivo, não foi
estendida, automaticamente, aos já aposentados e pensionistas.
II - O art. 60-A, acrescentado pela Lei 10.769/2003 à MP 2.229-43/2001, estendeu aos inativos
a GDACT, no valor correspondente a trinta por cento do percentual máximo aplicado ao padrão
da classe em que o servidor estivesse posicionado.
III - Dessa forma, não houve redução indevida, pois, como visto, a GDACT é gratificação paga
em razão do efetivo exercício do cargo e não havia percentual mínimo assegurado ao servidor
em exercício.
IV - Recurso extraordinário provido.
(RE 572884 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 03/04/2008, DJe-083
DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-07 PP-01336 ) "
Vê-se, assim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto, reafirmando a jurisprudência da Corte no sentido de que o art. 60-A,
acrescentado pela Lei 10.769/2003 à MP 2.229-43/2001, estendeu aos inativos a GDACT, no
valor correspondente a trinta por cento do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em
que o servidor estivesse posicionado e, portanto, não houve redução indevida, pois, como visto,
a GDACT é gratificação paga em razão do efetivo exercício do cargo e não havia percentual
mínimo assegurado ao servidor em exercício.
Diante do exposto, em cumprimento à proferida no RE 572.884/GO, (Aplicação do art. 543-B,
§ 3º, do CPC aos recursos sobrestados) determino a remessa dos presentes autos ao respectivo Juiz-Relator, para manter ou promover a adequação do julgado, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no que se refere à extensão aos inativos a GDACT, no
valor correspondente a trinta por cento do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em
que o servidor estivesse posicionado.
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501604

Juiz(a) Titular
: DR.RUI COSTA GONÇALVES
0033630-18.2010.4.01.3400
201034009086780
Recurso Inominado
Recdo
:
DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE
Advg.
:
DF00032403 - ANDRE LUIS DE FREITAS ROMANO
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0036447-55.2010.4.01.3400
201034009093412
Recurso Inominado
Recte
:
ALAN CORDEIRO DE SOUZA
Advg.
:
BA00029510 - THIANA CABRAL
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0058901-58.2012.4.01.3400
201234009496514
Recurso Inominado
Recte
:
FABIO MAXIMILIANO SANTIAGO DE PAULI
Advg.
:
PE0001010B - MARCOS GUSTAVO DE SÁ E DRUMOND
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União, em face de acórdão desta Turma
Recursal que manteve a sentença a qual acolheu o pedido da parte autora a fim de condenar
a ré ao pagamento da ajuda de custo em razão de remoção.
Constata-se que a matéria abordada no Recurso Extraordinário não se trata de afronta direta
ao texto constitucional, mas sim de ofensa indireta, reflexa à Constituição Federal, sendo
inviável o exame do recurso. Neste sentido:
"Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 742578 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 19-06-2013 ) "
Diante do exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS
Juiz(a) Titular

:

0060341-26.2011.4.01.3400
201134009320710
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO KOWALCZUK FILHO
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0061595-34.2011.4.01.3400
201134009323852
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DA GLORIA SILVA LANA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0065730-89.2011.4.01.3400
201134009331774
Recurso Inominado
Recdo
:
RICARDO ALOYSIO TEIXEIRA PIRES
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0014361-22.2012.4.01.3400
201234009370890
Recurso Inominado
Recte
:
WADIH GATTAS
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0022209-60.2012.4.01.3400
201234009387979
Recurso Inominado

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0057115-52.2007.4.01.3400
200734009113225
Recurso Inominado
Recte
:
SERGIO FERNANDO NOCE LAMAS
Advg.
:
DF00006850 - CARLOS LUIZ KUTIANSKI
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
0056062-02.2008.4.01.3400
200834009150302
Recurso Inominado
Recte
:
SALVIANO DA CONCEICAO ALVES
Advg.
:
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0044580-52.2011.4.01.3400
201134009273128
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO JOSE DA SILVA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0044792-73.2011.4.01.3400
201134009275046
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DA CONCEICAO ALVES DE CARVALHO E COSTA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0046909-37.2011.4.01.3400
201134009279920
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DE FATIMA DANTAS VALENCA SILVEIRA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501605

Recte
:
FERNANDO MARTINS DE LUCENA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0031414-16.2012.4.01.3400
201234009412612
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela parte autora, em face do acórdão desta
Turma Recursal que manteve a sentença a qual julgou improcedente o pedido de revisão de
benefício segundo os novos tetos inseridos pelas EC n. 20/1998 e n. 41/2003.
O Supremo Tribunal Federal, após a análise da questão de direito, declarou que não foi
reconhecida a Repercussão Geral, nos seguintes termos:
"RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste.
Benefício previdenciário. Renda mensal inicial. Critérios de cálculo. Tema infraconstitucional.
Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o direito de se renunciar
aos salários-de-contribuição de menor expressão econômica para compor a média aritmética
que servirá de base de cálculo para a renda mensal inicial de benefício previdenciário, versa
sobre tema infraconstitucional.
(AI 843287 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 26/05/2011, DJe-168
DIVULG 31-08-2011 PUBLIC 01-09-2011 EMENT VOL-02578-02 PP-00218 )".
Diante do exposto não admito o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
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0052304-73.2012.4.01.3400
201234009475257
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DE FATIMA CAMPOS SANTOS
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0053378-65.2012.4.01.3400
201234009479535
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA ANGELA DAS CHAGAS
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0053407-18.2012.4.01.3400
201234009479820
Recurso Inominado
Recdo
:
ELIETE XAVIER TABOSA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0054141-66.2012.4.01.3400
201234009481679
Recurso Inominado
Recdo
:
JOAO BATISTA MOTA BEZERRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0018630-70.2013.4.01.3400
201334000010380
Recurso Inominado
Recdo
:
APARICIO RODRIGUES BARROSO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0034080-53.2013.4.01.3400
201334000059691
Recurso Inominado
Recte
:
ANA MARIA RIBEIRO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA ALBINA DA CONCEICAO EDUVIRGENS
Recte
:
CLAUDIA ROSALIA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0036818-14.2013.4.01.3400
201334000071000
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCA MIRACY DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0037238-19.2013.4.01.3400
201334000073209
Recurso Inominado
Recte
:
LUIZA LUZANIRA PINHEIRO DA SILVA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0046812-66.2013.4.01.3400
201334000115134
Recurso Inominado
Recte
:
RENE DE ALMEIDA VELASCO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL

PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS
Juiz(a) Titular
: DR.RUI COSTA GONÇALVES
0048580-66.2009.4.01.3400
200934009090380
Recurso Inominado
Recdo
:
MARONITA MARIA DE SOUZA NOGUEIRA
Advg.
:
GO00011529 - LADY BADEN POWELL MENDES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0051352-94.2012.4.01.3400
201234009470960
Recurso Inominado
Recdo
:
PLINIO DE ALENCAR SANTIAGO NETO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0051356-34.2012.4.01.3400
201234009471006
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO DE PAULA MATIAS DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0051696-75.2012.4.01.3400
201234009473582
Recurso Inominado
Recdo
:
MEIRI LIDUINA RODRIGUES DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0052171-31.2012.4.01.3400
201234009474522
Recurso Inominado
Recdo
:
ANTONIA ALENI CARVALHO SARAIVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0052184-30.2012.4.01.3400
201234009474656
Recurso Inominado
Recdo
:
REGINA DE FATIMA BARBOSA LOPES
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0052262-24.2012.4.01.3400
201234009474834
Recurso Inominado
Recdo
:
MURILO BATISTA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0052298-66.2012.4.01.3400
201234009475199
Recurso Inominado
Recdo
:
IRINEIDE RIBEIRO PEREIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501606
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0046815-21.2013.4.01.3400
201334000115165
Recurso Inominado
Recte
:
ODILIA DUTRA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0002177-97.2013.4.01.3400
201334009511925
Recurso Inominado
Recdo
:
JOAO FILHO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Advg.
:
CE00017755 - ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO
0007186-40.2013.4.01.3400
201334009525080
Recurso Inominado
Recdo
:
ANDREA LEAO TAVARES
Recdo
:
SUELY ROSA DOS SANTOS
Recdo
:
NATALIA ADJUTO SALUSTIANO BOTELHO
Recdo
:
DANIELA ANDRADE RODRIGUES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0012229-55.2013.4.01.3400
201334009543610
Recurso Inominado
Recte
:
IDELZUITE MARIA DE ASSIS
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JOSE ADAUTO SOARES
Recte
:
LUIS FERREIRA DA ROCHA
Recte
:
JOAQUIM LEMOS CAVALCANTE
Recte
:
ISADORA LEITE RIBEIRO ALVES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com fundamento no artigo 544 do CPC, em face
de decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.
Diante do exposto e com fundamento no art. 544, § 2º, do CPC, remetam-se os presentes
autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal.
Publique-se. Intimem-se.
0059112-65.2010.4.01.3400
201034009163230
Recurso Inominado
Recte
:
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto, pela parte autora, em face de acórdão desta
Turma Recursal que manteve a sentença a qual não concedeu o direito ao auxílio doença e a
aposentadoria por invalidez.
O Recorrente sustenta que possui o direito aos benefícios e que "pela simples análise dos
laudos médicos, está sempre presente a falta de condição laboral da parte autora".
Constata-se que questão tratada versa a respeito de matéria probatória, o que é vedado no
âmbito do Recurso Extraordinário, ensejando, assim, a aplicação da Súmula nº 279 da Suprema Corte: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
Diante do exposto, não admito o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
Após, remetam-se ao Juízo de origem.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501607

0034346-11.2011.4.01.3400
201134009250357
Recurso Inominado
Recte
:
MARCIA ALENCAR MACHADO DA SILVA JINKINGS
Advg.
:
DF00014870 - SHIGUERU SUMIDA
Recte
:
RODRIGO DANTAS DE ARAUJO MAIA
Recte
:
LEONARDO LISBOA SANTOS
Recte
:
LARISSA VIEIRA GUIMARAES SCHUCHT
Recte
:
FABIANA DE MELO SECCO
Recte
:
ROGERIO NEVES ASAMI
Recte
:
OSMAR SILVESTRE FILHO
Recte
:
ROBERTO KENNEDY ROQUES CORTES
Recte
:
ANA PAULA ANDRADE DE MELO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0036992-57.2012.4.01.3400
201234009427523
Recurso Inominado
Recdo
:
MAURICIO DE SOUZA
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0039052-03.2012.4.01.3400
201234009434220
Recurso Inominado
Recdo
:
MARCUS VINICIUS MESQUINI
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0047455-58.2012.4.01.3400
201234009457749
Recurso Inominado
Recdo
:
FERDINAND SIDNEI MENDES
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0047810-68.2012.4.01.3400
201234009460836
Recurso Inominado
Recdo
:
FLAVIO SABINO RODRIGUES
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0051659-48.2012.4.01.3400
201234009473058
Recurso Inominado
Recdo
:
ADEMAR REIS NETO
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0038833-53.2013.4.01.3400
201334000079717
Recurso Inominado
Recdo
:
MAICO SIMAO BONFANTE
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Nacional, interposto
pela União, em face do acórdão dessa Turma Recursal que deferiu à parte autora o direito ao
percentual de 80% do subsídio da Policia Federal durante o período do curso de formação.
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0057308-96.2009.4.01.3400
200934009182484
Recurso Inominado

Sustenta que "o auxílio financeiro devido durante o curso de formação deve ser pago em
quantia correspondente a 80% (oitenta por cento) do VENCIMENTO". Cita como paradigma o
REsp n. 1195611, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 01/10/2010.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Expediente do dia 01 de Setembro de 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
RUI COSTA GONÇALVES
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0059293-76.2004.4.01.3400
200434009081900
Recurso Inominado
Recdo
:
JOAO DE MORAES ASSIS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
0059294-61.2004.4.01.3400
200434009081913
Recurso Inominado
Recdo
:
JUSTO COELHO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Tendo em vista o disposto na Portaria GP 138, de 23/07/2009 (Dje 140/2009), e considerando
o tema 664 foram remetidos os autos a esta Turma Recursal.
Determino, portanto, o sobrestamento do presente feito até que seja julgado, no Supremo
Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário 662406/AL interposto em 04/11/2011.
Publique-se. Intimem-se.
0048901-72.2007.4.01.3400
200734009030195
Recurso Inominado
Recte
:
IEDA MAGANA DA SILVA GOMES
Advg.
:
DF00012454 - MARIO HERMES DA COSTA E SILVA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0060114-41.2008.4.01.3400
200834009192700
Recurso Inominado
Recdo
:
ZENILDA BARBOSA FIRMINO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0045743-38.2009.4.01.3400
200934009060846
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
MARIA DA ANUNCIACAO JOSE LUIZ
Recte/recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501608

Recdo
:
MARCELO TOMAZ BARBOZA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Nacional, interposto
em face do acórdão dessa Turma Recursal a qual deu provimento ao recurso do INSS para
declarar que a parte autora não possui o direito ao Benefício de Prestação Continuada, uma
vez que não preencheu o requisito da incapacidade definitiva.
Sustenta que a aferição da incapacidade para o deferimento do benefício, não requer que seja
definitiva. Cita como paradigma o Pedido de Uniformização n.º 0002513-04.2008.404.7051/PR,
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Juiz Federal Luísa Hickel Gambá, julgado em
19.08.2011.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) Titular

DR.RUI COSTA GONÇALVES

:

0050688-39.2007.4.01.3400
200734009048396
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DE FATIMA COELHO
Advg.
:
RJ00134677 - MARIA ALICE FERRAZ
Recte
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00023036 - LUDIMILA VIANA BARBOSA
0055016-41.2009.4.01.3400
200934009158420
Recurso Inominado
Recte
:
ADELIA NUNES GOMES
Advg.
:
DF00016540 - DEBORA BRITO D'ALMEIDA CORDEIRO
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00023036 - LUDIMILA VIANA BARBOSA
Recdo
:
ELIZABETH MARIA NUNES GOMES
0058414-93.2009.4.01.3400
200934009193857
Recurso Inominado
Recdo/recte
Advg.
Recte/recdo
Advg.
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PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS

0058420-03.2009.4.01.3400
200934009193915
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO DAMAZIO DOS SANTOS
Advg.
:
DF00031039 - THAISA CRISTINA CANTONI
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00019983 - JOSE CARLOS IZIDRO MACHADO
0058452-08.2009.4.01.3400
200934009194235
Recurso Inominado

Juiz(a) Titular

Recte
:
MARIA LUIZA DA CONCEICAO
Advg.
:
DF00031039 - THAISA CRISTINA CANTONI
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00023036 - LUDIMILA VIANA BARBOSA
0062411-84.2009.4.01.3400
200934009218755
Recurso Inominado
Recdo
:
NELIDA RENE GOMES WILLADINO
Advg.
:
DF00031039 - THAISA CRISTINA CANTONI
Recte
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00028532 - RAFAEL GONCALVES DE SENA CONCEICAO
0001922-47.2010.4.01.3400
201034009004046
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA MELO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00031039 - THAISA CRISTINA CANTONI
Recte
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00019983 - JOSE CARLOS IZIDRO MACHADO
0005777-34.2010.4.01.3400
201034009012369
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
JOAQUIM CARLOS DA SILVA
Advg.
:
DF00031039 - THAISA CRISTINA CANTONI
Recte/recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00023036 - LUDIMILA VIANA BARBOSA
0005823-23.2010.4.01.3400
201034009012828
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
EDUARDO DOS SANTOS
Advg.
:
DF00031039 - THAISA CRISTINA CANTONI
Recte/recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00029929 - MARCELA PORTELA NUNES BRAGA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DESPACHO
Cuida-se de recurso inominado em que se discutem os critérios de pagamento de correção
monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetos ao Plano Collor I, de março de 90
a fevereiro de 91, concernentes aos valores não bloqueados.
Assim, tendo em vista a determinação do Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal,
exarada nos autos do RE nº 591.797 e do RE nº 626307, determino o sobrestamento do
presente feito até ulterior deliberação daquele egrégio Tribunal.
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501609

:

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0065130-15.2004.4.01.3400
200434009140270
Recurso Inominado
Recte
:
CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00017183 - JOSE LUIS WAGNER
Recte
:
IOLANDA RODRIGUES DA COSTA ALVES
Recdo
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
Advg.
:
DF00013903 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
0112441-65.2005.4.01.3400
200534009180143
Recurso Inominado
Recte
:
LAERCIO SALOMAO
Advg.
:
DF00011997 - JOSILMA BATISTA SARAIVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
0046567-02.2006.4.01.3400
200634009039482
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO ALBERTO DA SILVA
Advg.
:
DF00011997 - JOSILMA BATISTA SARAIVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
0054044-76.2006.4.01.3400
200634009114330
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE LAZARO MACHADO
Advg.
:
DF00021946 - CEZAR ROCHA PEREIRA DOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0047158-27.2007.4.01.3400
200734009012481
Recurso Inominado
Recte
:
IVONE POLETO
Advg.
:
DF00011116 - UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal dirigido à Turma Nacional, apresentado em face de acórdão desta Turma Recursal que reconheceu a prescrição do
fundo de direito, tendo em vista que a ação foi ajuizada após decorridos mais de 5 anos da
edição da Medida Provisória nº 1.704/98, que estendeu aos servidores públicos civis federais
o reajuste de 28,86%.
A questão em debate já foi decidida pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região, nos seguintes termos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICOMILITAR. REAJUSTE. LEIS
Nº 8.622/93 E 8.627/93. DIREITO À DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE DE 28,86% E OPERCENTUAL JÁ RECEBIDO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO.
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trumento que versem sobre o mesmo tema, para adoção do procedimento legal. 8. Recurso
extraordinário a que se dá provimento.
(RE-RG-QO 597389, julgado em 22/04/2009, publicado em 21/08/2009, )
Diante do exposto, determino a remessa dos presentes autos ao respectivo Juiz-Relator, para
fins de manter ou adaptar do julgado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se. Intimem-se.
0103992-21.2005.4.01.3400
200534009095580
Recurso Inominado

EDIÇÃO DA MP 1.704/98. TERMO A QUO. JUROS DE MORA.PERCENTUAL. ENUNCIADO
N. 39 DA TURMA NACIONAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a edição da Medida
Provisória nº 1.704/98, que reconheceu aos servidores públicos civis o direito ao reajuste de
28,86%, importou em renúncia ao prazo prescricional (CC, art. 191) também quanto aos
servidores militares, em face do princípio da isonomia.
2 - Com a renúncia ao prazo prescricional, novo termo a quo teve início a partir da edição da
medida provisória, independentemente de suas reedições. Assim sendo, ajuizada a presente
ação em 19.10.2004, há que se aplicar, na hipótese, a prescrição qüinqüenal.
6657B75169805BA780D915E1DC1E6096
3 - Juros de mora devem ser aplicados no percentual de 6% ao ano, conforme Enunciado n. 39
desta Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
4 - Incidente de uniformização conhecido e não provido. (PUIF 2005.71.95.008004-6, Relatora
Juíza Federal Daniele Maranhão Costa, DJU de 05/03/2008)
Sendo assim, considerando que o acórdão desta Turma Recursal está em perfeita sintonia com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência acerca da matéria, cumpre aplicar, por analogia, o disposto no art. 7º, inciso VII,
alínea "b", da Resolução nº 022, de 04/09/2008, do Conselho da Justiça Federal, com a
redação dada pela Resolução nº 062/2009 - CJF.
Diante do exposto, inadmito o incidente de uniformização.
Publique-se. Intimem-se.
0059760-55.2004.4.01.3400
200434009086573
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA EDITE TAVARES DE SOUZA
Advg.
:
DF00022853 - LUIZ GONZAGA DE ARAUJO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
DF00017980 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
0065050-51.2004.4.01.3400
200434009139470
Recurso Inominado
Recdo
:
TANIA MARIA DA SILVA SOARES
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
RN00004835 - GEORGE HARRISON DOS SANTOS NERY
0095588-78.2005.4.01.3400
200534009011465
Recurso Inominado
Recdo
:
TAMOTSU TAKENAKA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
RN00004835 - GEORGE HARRISON DOS SANTOS NERY
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pelo INSS, em face do acórdão desta Turma
Recursal que manteve a sentença a qual concedeu à parte autora o direito de revisão de
beneficio em razão de lei benéfica superveniente.
O recurso foi admitido pela Presidência desta Turma Recursal e encaminhado ao juízo ad
quem, contudo, o Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos com o objetivo de
aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n° 597.389.
É o breve relatório.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na presente matéria
e pacificou seu entendimento, nos seguintes termos:
"EMENTA: Questão de ordem. Recurso extraordinário. 2. Previdência Social. Revisão de benefício previdenciário. Pensão por morte. 3. Lei nº 9.032, de 1995. Benefícios concedidos antes
de sua vigência. Inaplicabilidade. 4. Aplicação retroativa. Ausência de autorização legal. 5.
Cláusula indicativa de fonte de custeio correspondente à majoração do benefício previdenciário. Ausência. 6. Jurisprudência pacificada na Corte. Regime da repercussão geral. Aplicabilidade. 7. Questão de ordem acolhida para reafirmar a jurisprudência do Tribunal e determinar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de insEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501610

Recdo
Advg.

:
:

MAGNA MARICELI LOBO FERNANDES VIEIRA
DF00013802 - JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA
COUTO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Advg.
:
DF00014078 - ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União, objetivando incidência do Imposto
de Renda sobre abono pecuniário.
Em caso análogo, que versa a respeito da incidência do Imposto de Renda sobre o terço
constitucional de férias, o STF já se manifestou que tal tema trata de matéria infraconstitucional, o que impede a admissibilidade o Recurso Extraordinário. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA
TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência do STF está firmada no sentido de que a discussão a respeito do caráter
indenizatório ou não de verba, para fins de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito
infraconstitucional. (grifei)
II - Agravo regimental improvido. (STF, RE 609701 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-216 DIVULG 10-11-2010 PUBLIC 1111-2010 EMENT VOL-02429-01 PP-00075)
(...).
Vê-se, assim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao Recurso
Extraordinário interposto pela União Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 4º,
segunda parte da Lei Complementar nº 118/2005, para considerar válida a aplicação do novo
prazo de 5 anos apenas às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 09 de junho de 2005.
Diante do exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário
Publique-se. Intimem-se.
0051362-41.2012.4.01.3400
201234009471068
Recurso Inominado
Recte
:
MURILO DE ANDRADE PINHEIRO
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de acórdão proferido por
esta Turma Recursal que declarou a decadência do direito postulado.
Constata-se que em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial é cabível o
Recurso Extraordinário, segundo o que prevê o art. 102, III, da Constituição Federal, ou/e
Incidente de Uniformização e Jurisprudência. .
Dessa forma, o recorrente não se utilizou do meio adequado para se opor ao acórdão.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se. Intimem-se.
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PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS

0011267-95.2014.4.01.3400
201434000036880
Recurso Inominado
Recte
:
ERIKA GUILHERMINO REIS DA MOTTA
Advg.
:
DF00017522 - FREDERICO DO VALLE ABREU
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00020363 - RAFAELA DORNELES FITTIPALDI
0013523-11.2014.4.01.3400
201434000047450
Recurso Inominado
Recte
:
AUGUSTA GERALDA RIBEIRO
Advg.
:
DF00039396 - BRUNO LEORNARDO FERREIRA DE MATOS
Advg.
:
DF00040512 - JACINTO DE SOUSA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0017348-60.2014.4.01.3400
201434000056000
Recurso Inominado
Recte
:
ROBERTO JORGE SANTOS PEREIRA
Advg.
:
DF00039396 - BRUNO LEORNARDO FERREIRA DE MATOS
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0018767-18.2014.4.01.3400
201434000061630
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE BEZERRA DA SILVA
Advg.
:
DF00002520 - CACILDA ROSA DA SILVA
Advg.
:
DF00038744 - BETTY DANIELI DOS SANTOS EMYDGIO DA SILVA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0021556-87.2014.4.01.3400
201434000068989
Recurso Inominado
Recte
:
MARILENE GOMES DE CARVALHO
Advg.
:
DF00028847 - MARCELO CAIADO SOBRAL
Recte
:
ANTONIO LUIZ ARAUJO DOS SANTOS
Recte
:
JOANA D`ARC DA SILVA MACEDO
Recte
:
IARA NEVES FRANCA BRITO
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00018997 - RAFAEL SANTANA E SILVA
0021663-34.2014.4.01.3400
201434000070077
Recurso Inominado
Recte
:
CID SEBASTIAO LEAL CHAVES JUNIOR
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0026415-49.2014.4.01.3400
201434000086483
Recurso Inominado
Recte
:
WESLEIS ALVES ALCANTARA
Advg.
:
DF00026431 - RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00018461 - MARILIA REGUEIRA DIAS

Juiz(a) Titular
: DR.RUI COSTA GONÇALVES
0066742-70.2013.4.01.3400
201334000192506
Recurso Inominado
Recte
:
MANOEL BENEDITO CERQUEIRA
DO CARMO
Advg.
:
DF00036123 - JADER MAIRON FIGUEIREDO LIGORIO
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00009482 - MAURO JOSE GARCIA PEREIRA
0007162-75.2014.4.01.3400
201434000022165
Recurso Inominado
Recte
:
RAFAEL JAIME FERREIRA
Advg.
:
DF00007579 - JOSE DE RIBAMAR S NOGUEIRA
Advg.
:
DF00028665 - MARCIO EDUARDO CAIXETA BORGES
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0007425-10.2014.4.01.3400
201434000023314
Recurso Inominado
Recte
:
FREDERICO DO VALLE ABREU
Advg.
:
DF00017522 - FREDERICO DO VALLE ABREU
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00015856 - IRAN NEVES BRITO JUNIOR
0010153-24.2014.4.01.3400
201434000033137
Recurso Inominado
Recte
:
SERGIO LUIZ DIAS DA ROCHA
Advg.
:
DF00039376 - ADRIANA MARIA DE SOUZA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00018461 - MARILIA REGUEIRA DIAS
0011226-31.2014.4.01.3400
201434000036461
Recurso Inominado
Recte
:
MARILENE PEREIRA DOS SANTOS
Recte
:
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS
Recte
:
MONICA ALVES ROSENDO
Recte
:
EDILSA PEREIRA DOS SANTOS
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00009482 - MAURO JOSE GARCIA PEREIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501611
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0026660-60.2014.4.01.3400
201434000088130
Recurso Inominado
Recte
:
DORALICE MOREIRA CASTRO
Advg.
:
DF00026431 - RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00020885 - WELISANGELA CARDOSO MENEZES
0026730-77.2014.4.01.3400
201434000088830
Recurso Inominado
Recte
:
CONSUELO DE LIMA SIMOES
Advg.
:
DF00026431 - RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00018997 - RAFAEL SANTANA E SILVA
0026733-32.2014.4.01.3400
201434000088860
Recurso Inominado
Recte
:
MANOEL ALVES SIMOES
Advg.
:
DF00026431 - RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0031541-80.2014.4.01.3400
201434000105658
Recurso Inominado
Recte
:
BENIGNO EUSTAQUIO MACIEL
Advg.
:
DF00040084 - EDIANE CARDOSO SODRE TOLENTINO
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00018461 - MARILIA REGUEIRA DIAS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DESPACHO
Cuida-se de recurso inominado no bojo do qual se discute a questão da atualização de saldo
de conta vinculada do FGTS pelo INPC.
Assim, tendo em vista a determinação do Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de
Justiça, exarada nos autos do Recurso Especial nº 1.381.683, determino o sobrestamento do
presente feito até ulterior deliberação daquele egrégio Tribunal.
Publique-se. Intimem-se.
0038719-51.2012.4.01.3400
201234009433890
Recurso Inominado
Recdo
:
SERGIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0041188-70.2012.4.01.3400
201234009443367
Recurso Inominado
Recte
:
VERA LUCIA DE PINHO VIEIRA
Advg.
:
DF00033574 - MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidentes de Uniformização de Jurisprudência dirigido à Turma Regional e Nacional, e Recurso Extraordinário interpostos pela parte autora, objetivando a isenção do Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias.
Constata-se que não estão presentes nos autos as razões recursais dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência e do Recurso Extraordinário, uma vez que constam apenas as
folhas de rosto.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO os Incidentes Regional e Nacional de Jurisprudência e
NÃO CONHEÇO o Recurso Extraordinário. .
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501612

0070088-97.2011.4.01.3400
201134009340386
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo

:
:
:

CLARISSA RIHL JOKOWSKI
DF00034786 - ALEXANDRE MELO SOARES
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

0038752-07.2013.4.01.3400
201334000078907
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Advg.
Recte

:
:
:
:

NINA FLAVIA DE ALMEIDA AMORIM
DF00016307 - CRISTINA ALVES TUBINO
DF00022831 - ROSSANA ALVES DE OLIVEIRA PERILLO
UNIAO FEDERAL

0000811-23.2013.4.01.3400
201334009508770
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte

:
:
:

VICTOR LUIZ SOARES VITORINO PRATES
DF00019013 - MARCO GUIMARAES GRANDE POUSA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

0003975-93.2013.4.01.3400
201334009514917
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte

:
:
:

ROBERTA MARINS DE SA
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Nacional, interposto
em face de acórdão desta Turma Recursal que manteve a sentença a qual deferiu a devolução
de imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos em razão de serviços prestados a
organismo internacional.
O Recorrente sustenta que "técnicos contratados por organismos internacionais não fazem jus
à isenção, deve-se dizer que a pretensão da autora esbarra em outro óbice instransponível,
qual seja, o fato de que ela, à época em que prestava seus serviços, não era domiciliada no
exterior". Cita como paradigma o REsp 1031259/DF. Recurso Especial 2008/0027750-7. Relator: Ministro Francisco Falcão. Órgão julgador: T1 -Primeira Turma, Data de julgamento:
03/03/2009.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
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PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2

PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3

Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

Juiz(a) Titular

DR.RUI COSTA GONÇALVES

Juiz(a) Titular

:

0049210-30.2006.4.01.3400
200634009065950
Recurso Inominado

0046203-20.2012.4.01.3400
201234009454284
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recte
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Recdo
Advg.
Recte
Advg.

DOMINGOS DA SILVA MENDES
DF00023151 - ADEMAR CYPRIANO BARBOSA
JOSE BARRETO DE ARRUDA NETO
JORGE DANTAS DIAS
JORGE EDUARDO MARTINS RODRIGUES
MARIA ASSUNCAO DE MELO SILVA
LENIZE FATIMA BASEGGIO
FERNANDA CAVALINI MARTINS
FABIO PERONI
JOSE OSVALDO FONTOURA DE CARVALHO SOBRINHO
MARIA LAURENCIA SANTOS MENDONCA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

:
:
:

Recte
Advg.
Recdo

ANGELA MARIA CLERICUZI
DF00001634 - ANTONIO BRAZ DE ALMEIDA
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
DF00010044 - WILSON AGRA MARAPODI
DR.RUI COSTA GONÇALVES

:
:
:

ILDEU MENDES DO NASCIMENTO
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
UNIAO FEDERAL

0047601-70.2010.4.01.3400
201034009121826
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo

JOSE ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA
DF00027446 - MAURO LEMOS DA SILVA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

:
:
:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
UNIAO FEDERAL

0047612-02.2010.4.01.3400
201034009121932
Recurso Inominado

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Nacional de Uniformização, interposto pela parte autora, objetivando a isenção do Imposto de Renda sobre o
terço constitucional de férias.
A parte recorrente alega, em síntese, divergência em face do entendimento firmado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o terço de férias possui natureza indenizatória". Cita como paradigma o AgRg no AREsp 223988/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, julgado em 02/05/2013.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.

Recte
Advg.
Recdo

:
:
:

MARCOS GONZAGA DE LIMA
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
UNIAO FEDERAL

0047615-54.2010.4.01.3400
201034009121963
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo

:
:
:

VANESSA CARNEIRO DA COSTA
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
UNIAO FEDERAL

0047621-61.2010.4.01.3400
201034009122026
Recurso Inominado

Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.

Recte
Advg.
Recdo

Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501613

:
:
:
:
:

0047530-68.2010.4.01.3400
201034009121319
Recurso Inominado

0041628-32.2013.4.01.3400
201334000091402
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS
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PEDRO LEMOS FILHO
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
UNIAO FEDERAL
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0047625-98.2010.4.01.3400
201034009122060
Recurso Inominado

0007264-34.2013.4.01.3400
201334009525954
Recurso Inominado

Recte
:
REGINA MARIA DA CONCEICAO CARVALHO
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0048178-48.2010.4.01.3400
201034009123309
Recurso Inominado

Recte
:
MARCO AURELIO BATISTA AMARAL
Advg.
:
MG00118436 - CARLOS BERKENBROCK
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, pela parte autora, contra
acórdão desta Turma Recursal que extinguiu o processo com julgamento do mérito (CPC, art.
269, V), reconhecendo a aplicabilidade, no caso, do prazo decadencial para revisão da renda
mensal inicial do benefício previdenciário, nos termos da Medida Provisória nº 1.523/97, convertida na Lei nº 9.528/97, que alterou o artigo 103 da Lei nº 8.213/91. A existência de
repercussão geral, no caso, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do
seguinte julgado:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. FIXAÇÃO DE
PRAZO DECADENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.523, DE 27/06/1997. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL
DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de
aplicação do prazo decadencial estabelecido pela Medida Provisória 1.523/1997 aos benefícios
previdenciários concedidos antes da respectiva vigência.(RE nº 626.489 RG/SE, STF, Relator
Ministro Ayres Britto, DJ-e de 02/05/2012, grifamos).
Sendo assim, tendo em vista os princípios da simplicidade e economia processual, que norteiam os feitos que tramitam nos Juizados Especiais Federais (art. 2º da Lei nº 9.099/95),
determino o sobrestamento do presente feito até que aquela Corte Suprema julgue o mérito do
recurso mencionado.
Publique-se. Intimem-se.
0040769-16.2013.4.01.3400
201334000088185
Recurso Inominado

Recte
:
AERTON GOMES COLEN
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0048182-85.2010.4.01.3400
201034009123343
Recurso Inominado
Recte
:
VALDELICE PINTO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051367-34.2010.4.01.3400
201034009133848
Recurso Inominado
Recte
:
DENIA FREITAS DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Nacional, interposto
pela Fundação Nacional do Índio- FUNAI, objetivando que seja reconhecida a prescrição das
parcelas referente ao reajuste de 3,17% reconhecido pela MP n° 2.225-45/2001.
A parte recorrente alega, em síntese, divergência em face do entendimento firmado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça e cita como paradigma o AgRg no REsp 1060724/SC, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/02/2009.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
0057907-35.2009.4.01.3400
200934009188629
Recurso Inominado

Recdo
:
REGINA COELI CAMPOS FARIAS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0046487-91.2013.4.01.3400
201334000114880
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA REGINA NUNES
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0046897-52.2013.4.01.3400
201334000115984
Recurso Inominado

Recte
:
JOSE MENDONCA NETO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0033438-51.2011.4.01.3400
201134009246970
Recurso Inominado

Recdo
:
JORGE SILVA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0046899-22.2013.4.01.3400
201334000116002
Recurso Inominado

Recte
Advg.
Recdo

Recdo
Advg.
Recte

:
:
:

FRANCISCO SOBREIRA DE ARAUJO JUNIOR
BA00022769 - MARION SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501614
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JOSE REINALDO DA SILVA BARBOSA
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
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0048135-09.2013.4.01.3400
201334000122472
Recurso Inominado
Recdo
:
Advg.
:
Recte
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS

ZAIDE VIANNA DOS ANJOS
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
exarou:

Juiz(a) Titular
: DR.RUI COSTA GONÇALVES
0053985-54.2007.4.01.3400
200734009081602
Recurso Inominado
Recdo
:
ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00013946 - SONIA MARA MENDES MARINHO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSS, com decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário o qual declarou que o tema revisão do valor da Renda Mensal Inicial RMI constitui matéria infraconstitucional.
Analisando o feito, constato que a matéria abordada no Recurso Extraordinário foi decidida
pelo Supremo Tribunal Federal o qual declarou ausência de Repercussão Geral, uma vez que
a questão não envolve matéria constitucional, nos termos do AI n. 843.287.
Diante do exposto, não admito o Agravo de Instrumento e mantenho a decisão que inadmitiu o
Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
0012479-93.2010.4.01.3400
201034009033910
Recurso Inominado
Recdo
:
RAIMUNDO GALVAO BORGES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Tratam-se de Recursos Extraordinários, interpostos pela União, em face de acórdão desta
Turma Recursal a qual reconheceu a prescrição do direito dos autores a um reajuste de
28,86%.
Em suas razões recursais, contudo, a parte Recorrente insurge-se contra Gratificação de
Desempenho de Atividade da Seguridade Social do Trabalho - GDPST e Gratificação de
Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, não havendo, portanto, qualquer similitude de questões de fato ou de direito entre o acórdão recorrido e o
presente Extraordinário. Assim, é inadmissível o Recurso Extraordinário cujas razões não
atacam os fundamentos do Acórdão recorrido (Súmula 282/STF).
Assim, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela União.
Publique-se. Intimem-se.
0059186-51.2012.4.01.3400
201234009497444
Recurso Inominado
Recdo
:
AMALIA KACHEL
Advg.
:
DF00028289 - MARCUS PHILIPE ASSIS ARARUNA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0017007-68.2013.4.01.3400
201334000002214
Recurso Inominado
Recdo
:
LUCILLE FREIRE DA SILVA GATTO
Advg.
:
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
Advg.
:
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Nacional, interposto
pela União em face de acórdão dessa Turma Recursal que manteve a sentença a qual
condenou a devolução de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre juros moratórios à parte autora.
A parte recorrente alega, em síntese, divergência em face do entendimento firmado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é cabível a incidência de imposto de renda e
contribuição previdenciária sobre os juros de mora. Cita como paradigma o AgRG no REsp n.
1420166/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
17/12/2013.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
0018867-75.2011.4.01.3400
201134009205509
Recurso Inominado
Recte
:
Advg.
:
Recdo
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

JOSE RODRIGUES MARQUES
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
exarou:

DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela parte autora, em face de acórdão desta
Turma Recursal que manteve a sentença a qual extinguiu o processo em razão de coisa
julgada sobre o pedido de averbação de tempo de serviço.
Sustenta violação aos artigos 5°, caput, XXXVI da Constituição Federal.
Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso Extraordinário requer o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Neste sentido:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 710734 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 06-11-2012 PUBLIC 07-11-2012)" (grifos acrescidos).
Diante do exposto, não admito o Recurso Extraordinário
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501615
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PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Expediente do dia 02 de Setembro de 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
RUI COSTA GONÇALVES

0019320-02.2013.4.01.3400
201334000013580
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte

:
:
:

CLAUDIA MARQUES DE SOUSA
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0045117-24.2006.4.01.3400
200634009024941
Recurso Inominado
Recdo
:
ARILZO ROBERTO DE MORAIS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela União em face do acórdão desta Turma
Recursal que concedeu ao servidor o direito ao pagamento de horas extras até o limite de duas
ao dia.
A Recorrente sustenta que "descumpridos os requisitos necessários previstos em lei, não pode
a Administração efetuar pagamento de horas - extras nem adicional por serviço extraordinário,
por estar submetida ao princípio constitucional da legalidade".
Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso Extraordinário não trata de
afronta direta ao texto constitucional, mas sim de ofensa indireta, reflexa à Constituição Federal, sendo inviável o exame do recurso. Neste sentido:
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar.
Regime de turnos (12/36). Horas extras. Percepção. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria
ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não
provido.
(ARE 765724 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014)"
Diante do exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
0024638-97.2012.4.01.3400
201234009395486
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA ZILDA ALMEIDA LIMA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União em face do acórdão da Turma
Recursal a qual manteve a sentença que deferiu à parte autora o direito à Gratificação de
Desempenho de do Plano Geral do Poder Executivo - GDPGPE ao servidor ativo desde a data
01.01.2009.
Sustenta que a "gratificação é inerente à remuneração dos servidores ativos, concedê-la aos
inativos consiste em benemerência do legislador, não sendo lícito estendê-la, no nível máximo,
a servidores que não se submeteram à mesma situação dos servidores ativos".
Constata-se que a parte Ré/Recorrente insurge-se contra o não pagamento de GDPGPE ao
servidor inativo nos mesmo percentual pago aos ativos, não há, portanto, qualquer similitude de
questões de fato ou de direito entre o acórdão recorrido o qual versa sobre a data inicial em
que ocorre o deferimento da gratificação ao servidor ativo. Assim, é inadmissível o Recurso
Extraordinário cujas razões não atacam os fundamentos do Acórdão recorrido (Súmula
282/STF).
Dessa forma, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela União.
Publique-se. Intimem-se.

0067461-52.2013.4.01.3400
201334000196846
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte

:
:
:

ROGER AUGUSTO DE CAMARGO
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

0005868-22.2013.4.01.3400
201334009521659
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Advg.
Recte

:
:
:
:

MOEMA ELIZABETH WOTZASEK COSTA
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

0009145-46.2013.4.01.3400
201334009532100
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Advg.
Recte

:
:
:
:

ANTONIO RAMOS DE CARVALHO
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, dirigido à Turma Nacional, interposto
em face de acórdão desta Turma Recursal que manteve a sentença a qual deferiu a devolução
de imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos em razão de serviços prestados a
organismo internacional.
O Recorrente sustenta que "técnicos contratados por organismos internacionais não fazem jus
à isenção, deve-se dizer que a pretensão da autora esbarra em outro óbice instransponível,
qual seja, o fato de que ela, à época em que prestava seus serviços, não era domiciliada no
exterior". Cita como paradigma o REsp 1031259/DF. Recurso Especial 2008/0027750-7. Relator: Ministro Francisco Falcão. Órgão julgador: T1 -Primeira Turma, Data de julgamento:
03/03/2009.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501616
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PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular

:

0061205-11.2004.4.01.3400
200434009101024
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA CELIA TANAN REIS
Advg.
:
DF00007832 - PEDRO VICENTE DE SANT ANA
Recdo
:
DINALVA SOUZA DOS SANTOS BATISTA
Recdo
:
FAGNER SOUZA DOS SANTOS
Recdo
:
IRIS RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00009086 - JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União, em face do acórdão desta Turma
Recursal que manteve a sentença a qual condenou a requerida a conceder aos servidores
inativos e pensionistas a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa/GDATA no percentual de 50 pontos.
O recurso foi admitido pela Presidência desta Turma Recursal e encaminhado ao juízo ad
quem, contudo, o Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos com o objetivo de
aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n° 597154.
É o breve relatório.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na presente matéria
e pacificou seu entendimento, conforme Súmula Vinculante nº 20/STF, que dispõe nos seguintes termos:
"A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela
Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e
sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º,
parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos
efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no
198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos". (grifamos)
Diante do exposto, determino a remessa dos presentes autos ao respectivo Juiz-Relator, para
fins de adaptação do julgado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado
na Súmula Vinculante nº 20/STF (CPC, art. 543-B, § 3º do CPC).
Publique-se. Intimem-se.
0017824-69.2012.4.01.3400
201234009380962
Recurso Inominado
Recdo
:
ONEZY FERRER DE SOUZA
Advg.
:
DF00009948 - JOSE ALENCAR COSTA AIRES
Recdo
:
ROSILENE FERREIRA DE ALMEIDA
Recdo
:
ANA CRISTINA DOS SANTOS
Recdo
:
MIRTES FERRER DE SOUSA
Recdo
:
MARISA MEDEIROS DO NASCIMENTO
Recdo
:
MARIA DAS DORES DOS SANTOS PIRES
Recdo
:
GLORIA FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0040076-66.2012.4.01.3400
201234009438022
Recurso Inominado
Recdo
:
GENOVEVA GARCIA DE OLIVEIRA DE TAPIA
Advg.
:
DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0046206-72.2012.4.01.3400
201234009454325
Recurso Inominado
Recdo
:
VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA CAVALCANTI
Advg.
:
DF00003173 - MARIA ANGELA MINEIRO LIMA
Recte
:
UNIAO FEDERAL

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0070507-98.2003.4.01.3400
200334009024519
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte
Advg.

:
:
:
:

PAULO DAYRELL DE OLIVEIRA
DF0002295A - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA

0071124-58.2003.4.01.3400
200334009030680
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recdo
Recdo
Recdo
Recdo
Recte
Advg.

:
:
:
:
:
:
:
:

ADELAIDE ARAUJO FERREIRA DA SILVA
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
APARECIDA NUNES DO NASCIMENTO
NADYR APARECIDA DE ALMEIDA SALGADO
ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS
ADRIANA BONFIM DE ANDRADE
UNIAO FEDERAL
DF00009086 - JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

0071504-81.2003.4.01.3400
200334009034482
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recdo
Recdo
Recdo
Recdo
Recte
Advg.

:
:
:
:
:
:
:
:

MARLEIDE DA SILVA VIEIRA
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
MARIA JOSE GONCALVES CATANHO
DEJANIRA GOMES PAES
OLIVIA DE OLIVEIRA FONSECA
MARIA DUARTE SANTOS
UNIAO FEDERAL
DF00009086 - JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

0074224-21.2003.4.01.3400
200334009061685
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recdo
Recdo
Recdo
Recte
Advg.

:
:
:
:
:
:
:

MARIA DO CARMO CAVALCANTE DE CARVALHO
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
MARIA BEZERRA DE NOBREGA
MARIA MARINHO MOURA
MARIA JOSE SOARES DA SILVA
UNIAO FEDERAL
DF00009086 - JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501617
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0064029-93.2011.4.01.3400
201134009328625
Recurso Inominado

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União em face da decisão do Presidente
desta Turma Recursal o qual inadmitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência e o
Recurso Extraordinário, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria ao
julgar o RE n. 631.389.
A embargante sustenta que houve contradição, uma vez que "a r. sentença não limitou a
condenação ao pagamento da GDPGPE para o inativo à regulamentação da referida gratificação, condenando a União ao pagamento ad eternum da parcela institucional".
É o relatório.
Constato, que houve contradição no julgado, já que não houve apreciação da matéria questionada pelo embargante. Dessa forma, acolho os Embargos de Declaração e passo a análise
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
A parte ré cita como paradigma o Processo n. 0019690-70.2012.4.02.5151/01, 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, Rel. Dr. Fabrício Fernandes de Castro, julgado em 28.02.2013.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº
022/CJF, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do incidente interposto, quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO o incidente de uniformização apresentado.
Remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
Após o retorno dos autos, passo a análise do Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS
Juiz(a) Titular

:

Recte
:
GUSTAVO LINO DE OLIVEIRA PIRES
Advg.
:
DF00022050 - RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0029898-24.2013.4.01.3400
201334000044571
Recurso Inominado
Recdo
:
RUAN PABLO CAVALCANTE MENDES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 10 (DEZ) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES ao INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela PARTE
RÉ.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0067124-63.2013.4.01.3400
201334000196400
Recurso Inominado

DR.RUI COSTA GONÇALVES

Recte
:
MARLENE PEREIRA SILVA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Recte
:
GISELLE SOUZA GUEDES DA SILVA
Recte
:
CLAUDIA REJANE SILVA EVANGELISTA
Recte
:
GIZZA BARBOSA CARVALHO MENDONCA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00009482 - MAURO JOSE GARCIA PEREIRA
0071245-37.2013.4.01.3400
201334000211198
Recurso Inominado

0046382-56.2009.4.01.3400
200934009067510
Recurso Inominado
Recte
:
LUIZ HENRIQUE MARQUES DA ROCHA
Advg.
:
DF0001937A - MOACIR YAMAKAWA
Recdo
:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
Advg.
:
DF00017279 - JOHN CORDEIRO DA SILVA JUNIOR
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Jurisprudência, dirigido à Turma
Regional, interposto contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, a qual deferiu à parte
autora indenização por dano moral, tendo em vista entrega defeituosa de mercadoria.
O Recorrente sustenta que "o dano material a ser ressarcido em casos como o de extravio e
de atrasos ocorridos durante o fluxo postal não são presumíveis". Cita como paradigma o
Processo n. 2007.36.00.703334-2, Primeira turma - MT, Rel. Juiz Federal Paulo Cezar Alves
Sodré, julgado em 06.11.2007.
Nos termos do artigo 1º da Resolução/PRESI/TRF 1ª Região nº 600-008, de 05/07/2004, é
cabível incidente de interpretação de lei federal para a Turma Regional "quando houver divergência, acerca de questões de direito material, entre decisões proferidas pelas Turmas
Recursais da Primeira Região na interpretação da lei."
Em consonância com o disposto no art. 2º da Resolução mencionada, verifico que foram
atendidos os requisitos necessários ao juízo de admissibilidade do incidente apresentado,
quais sejam: tempestividade e demonstração da divergência.
Diante do exposto, admito o incidente de uniformização.
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501618

:

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

MOACIR ALBERTO BONATO
DF00033183 - EDILAINE CRISTINA FERREIRA GOMES BONATO
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00009482 - MAURO JOSE GARCIA PEREIRA
0075418-07.2013.4.01.3400
201334000228705
Recurso Inominado

1618

Recte
Advg.

:
:

Recte
Advg.
Advg.
Advg.
Recdo
Advg.

:
:
:
:
:
:

CICERO RODRIGUES DE ARAUJO
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
DF00028675 - SIMONE B. M. COELHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
o
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0003627-41.2014.4.01.3400
201434000013032
Recurso Inominado

0010029-41.2014.4.01.3400
201434000031894
Recurso Inominado

Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo
Advg.

Recte
Advg.
Advg.
Recdo
Advg.

:
:
:
:
:
:
:
:

DANIEL MANGABEIRA SOUSA FILHO
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
RENATO RODRIGUES DA SILVA
MARIA VILANI PEREIRA DOS SANTOS
CLEIDE JANE DE SOUZA
AURELIANO MENDES GONCALVES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES

:
:
:
:

Recte
Advg.
Advg.
Recdo
Advg.

LUZIA SEVERO DE LIMA
DF00010173 - ADERCILIO SEBASTIAO PEIXOTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00020363 - RAFAELA DORNELES FITTIPALDI

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

EVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS
DF00032056 - JULIANA ARNEZ MARQUES
DF00040443 - ANDREIA RODRIGUES REGINALDO DE JESUS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES

0010465-97.2014.4.01.3400
201434000033257
Recurso Inominado

0008932-06.2014.4.01.3400
201434000028392
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Advg.
Recdo
Advg.

ATILA RODRIGUES MIRANDA
DF00032056 - JULIANA ARNEZ MARQUES
DF00040443 - ANDREIA RODRIGUES REGINALDO DE JESUS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00020885 - WELISANGELA CARDOSO MENEZES

0010034-63.2014.4.01.3400
201434000031949
Recurso Inominado

0008907-90.2014.4.01.3400
201434000028149
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Advg.

:
:
:
:
:

Recte
Recdo
Advg.

LUCIMEIRE GONCALVES PEREIRA
DF00024806 - IVAN ALVES LEAO
DF00038898 - DANIEL FERREIRA LOPES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00018461 - MARILIA REGUEIRA DIAS

:
:
:

OSMARINA ALVES DO NASCIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES

0011182-12.2014.4.01.3400
201434000036026
Recurso Inominado

0008935-58.2014.4.01.3400
201434000028420
Recurso Inominado

Recte
Advg.
Recdo
Advg.

Recte
Advg.
Advg.
Recdo
Advg.

0011367-50.2014.4.01.3400
201434000037881
Recurso Inominado

:
:
:
:
:

LAIR DE OLIVEIRA ARAUJO
DF00024806 - IVAN ALVES LEAO
DF00038898 - DANIEL FERREIRA LOPES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES

Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo
Advg.

0009659-62.2014.4.01.3400
201434000030193
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Advg.

:
:
:
:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES

:
:
:
:

Recte
Advg.
Advg.
Recdo
Advg.

LILIAN MACHADO DE ALMEIDA DIAS
DF00032056 - JULIANA ARNEZ MARQUES
DF00040443 - ANDREIA RODRIGUES REGINALDO DE JESUS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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:
:
:
:
:
:
:
:

JOEL AZEVEDO LESSA
DF00040037 - JOHNNY CLEIK R. DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES

DENISE FRANCISCO DE JESUS
DF00038238 - MARIANA GEMINIANI DE OLIVEIRA ANTUNES
JOSE CARLOS DA SILVA
MANOEL GOMES DE MACEDO FILHO
FRANCISCA MARIA TEOTONIO DE MACEDO
ELIANE GLECY BATISTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES

0011797-02.2014.4.01.3400
201434000039186
Recurso Inominado

0009671-76.2014.4.01.3400
201434000030310
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Advg.
Recdo

:
:
:
:

1619
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:
:

MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
DF00028679 - TEREZINHA BORGES KARLSON
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
o
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0011854-20.2014.4.01.3400
201434000039751
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Advg.

:
:
:
:

0017876-94.2014.4.01.3400
201434000058587
Recurso Inominado
Recte
:
CELSO DA SILVA FIGUEIREDO
Advg.
:
DF00041797 - ANALIA DOS SANTOS SILVA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0019636-78.2014.4.01.3400
201434000063366
Recurso Inominado

PEDRO JORGE ALVES E SILVA
DF00033898 - GUSTAVO RODRIGUES SUHET
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES

0015617-29.2014.4.01.3400
201434000050699
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte
Advg.

:
:
:
:

Recte
:
MARIA JOSE DA SILVA
Advg.
:
DF00028701 - JOSE GERALDO DA COSTA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0021111-69.2014.4.01.3400
201434000067733
Recurso Inominado

GENI VIEIRA DE MELO
DF00040839 - ARIZALDA ARAUJO DELZESCAUX
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00020885 - WELISANGELA CARDOSO MENEZES

0015754-11.2014.4.01.3400
201434000052065
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo
Advg.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Recte
:
CARMEM LUCIA ALENCAR DIAS
Advg.
:
DF00034074 - JOSIANE MENESES DE CARVALHO
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00016227 - INESSA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA
0021841-80.2014.4.01.3400
201434000071452
Recurso Inominado

MARIA ELIENE BORGES NASCIMENTO
DF00028847 - MARCELO CAIADO SOBRAL
THEONES MARIANO DOS REIS
JOSE NONATO LAVRISTA MACEDO
DENIS ARAUJO LIMA
MARIA WANDERLEIA BARBOSA AGUIAR
LEONI JOSEFA SILVA MELO
EUDELANIO BANTIM DA SILVA
CLARINDO VITORINO DE MORAIS NETO
VALDILEIA DE FATIMA PINHEIRO SOUSA FRAZAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES

Recte
:
RUBSON RODRIGUES
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
Recdo
:
ELIANE MARIA MINDUCA RODRIGUES
0021999-38.2014.4.01.3400
201434000072530
Recurso Inominado

0016182-90.2014.4.01.3400
201434000053348
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recdo
Advg.

:
:
:
:
:
:

Recte
:
MATHEUS MATOS DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00016227 - INESSA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA
0025925-27.2014.4.01.3400
201434000084582
Recurso Inominado

LUIZ DE MELO JUNIOR
DF00015400 - JONAS RODRIGUES DE SOUZA
CLARINDO GOMES BONFIM
FLORINDA LINDOMAR SATHLER CESAR ATAYDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00018997 - RAFAEL SANTANA E SILVA

Recte
:
CECILIA BARBOSA AMORIM GEMINIANI
Advg.
:
DF00038238 - MARIANA GEMINIANI DE OLIVEIRA ANTUNES
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00009482 - MAURO JOSE GARCIA PEREIRA
0026250-02.2014.4.01.3400
201434000084832
Recurso Inominado

0016607-20.2014.4.01.3400
201434000054593
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Advg.
Recdo
Advg.

:
:
:
:
:

CLAUDIO PINTO COELHO
DF00024846 - MARCOS TOMASINI
DF00039574 - ROXANE ALVES MACHADO NAZARETH
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00009482 - MAURO JOSE GARCIA PEREIRA
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Recte
Advg.
Recdo
Advg.
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:
:
:
:

CELIO ROBERTO PEREIRA LEITAO
DF00031098 - ALESSANDRA COSTA DE CARVALHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DF00016227 - INESSA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA
o
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0029416-42.2014.4.01.3400
201434000098323
Recurso Inominado

Advg.
:
DF00040665 - PEDRO HENRIQUE ALEXANDRINO ALECRIM
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00016227 - INESSA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA
0039504-42.2014.4.01.3400
201434000133870
Recurso Inominado

Recte
:
LEOCADIO LEMOS DIAS
Advg.
:
DF00040685 - VIVIANE LIMA FARIAS
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00018461 - MARILIA REGUEIRA DIAS
0030286-87.2014.4.01.3400
201434000102577
Recurso Inominado

Recte
:
IZABEL CRISTINA DA SILVA TERTO
Advg.
:
DF00033892 - FERNANDA ROCHA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0039890-72.2014.4.01.3400
201434000134734
Recurso Inominado

Recte
:
VALDECI FERREIRA SANTOS
Advg.
:
DF00022536 - MARIA LINDINALVA DE SOUZA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0031640-50.2014.4.01.3400
201434000106650
Recurso Inominado

Recte
:
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00023455 - DAVI RODRIGUES RIBEIRO
Advg.
:
DF00034181 - LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
Advg.
:
DF0013147E - WILLIAN MARIANO DE SOUZA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0041055-57.2014.4.01.3400
201434000139908
Recurso Inominado

Recte
:
REGIANE SOARES DA SILVA
Advg.
:
DF00033892 - FERNANDA ROCHA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00018461 - MARILIA REGUEIRA DIAS
0033499-04.2014.4.01.3400
201434000113268
Recurso Inominado

Recte
:
NERIVALDA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00024105 - JOSE WEDER CARDOSO SAMPAIO
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00018461 - MARILIA REGUEIRA DIAS
0045550-47.2014.4.01.3400
201434000156476
Recurso Inominado

Recte
:
EDMAR GONCALVES DA SILVA
Advg.
:
DF00040685 - VIVIANE LIMA FARIAS
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00009482 - MAURO JOSE GARCIA PEREIRA
0035654-77.2014.4.01.3400
201434000119714
Recurso Inominado

Recte
:
JOSICLEIDE SILVA DOS SANTOS
Advg.
:
MG00118326 - ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00020885 - WELISANGELA CARDOSO MENEZES
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DESPACHO
Cuida-se de recurso inominado no bojo do qual se discute a questão da atualização de saldo
de conta vinculada do FGTS pelo INPC.
Assim, tendo em vista a determinação do Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de
Justiça, exarada nos autos do Recurso Especial nº 1.381.683, determino o sobrestamento do
presente feito até ulterior deliberação daquele egrégio Tribunal.
Publique-se. Intimem-se.
0054321-58.2007.4.01.3400
200734009084999
Recurso Inominado

Recte
:
EUDES PEREIRA ZUZA DA SILVA
Advg.
:
DF00021827 - HUGO FLAVIO ARAUJO DE ALMEIDA
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00022400 - ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES
0035721-42.2014.4.01.3400
201434000120383
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
ROSALINA ALVES DE FRANCA
Advg.
:
DF00024806 - IVAN ALVES LEAO
Advg.
:
DF00040756 - JULIO LEAO
Advg.
:
DF00042613 - MARIOZAN FERNANDO SILVA
Advg.
:
DF00038898 - DANIEL FERREIRA LOPES
Recte/recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00016227 - INESSA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA
0037201-55.2014.4.01.3400
201434000125320
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Advg.

:
:
:

Recdo
:
MARIA DIVINA FERREIRA SOUTO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0054323-28.2007.4.01.3400
200734009085017
Recurso Inominado

VIRLENE LOPES FERREIRA
DF00024806 - IVAN ALVES LEAO
DF00038898 - DANIEL FERREIRA LOPES
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0053395-43.2008.4.01.3400
200834009122334
Recurso Inominado

"DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
(...).
Vê-se, assim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao Recurso
Extraordinário interposto pela União Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 4º,
segunda parte da Lei Complementar nº 118/2005, para considerar válida a aplicação do novo
prazo de 5 anos apenas às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 09 de junho de 2005.
Assim, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário.
No Incidente de Uniformização de Jurisprudência, a União, em suas razões recursais, insurgese a incidência de imposto de renda sobre juros de mora. Cita como paradigma o REsp n.
985196, Primeira Turma, Rel. Ministro Falcão, DJ 19.12.2007.
Constata-se que não há qualquer similitude de questões de fato ou de direito entre o acórdão
recorrido e o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
Assim, NÃO ADMITO o Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3

Recdo
:
GERALDO DOS SANTOS
Advg.
:
DF00018319 - RAQUEL ARAUJO PORTELA
Recdo
:
SEBASTIANA NOGUEIRA MARQUES
Recdo
:
VILMA FLORES SERRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0055650-71.2008.4.01.3400
200834009146066
Recurso Inominado
Recdo
:
CLAUDIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO
Advg.
:
DF00006085 - PEDRO OSWALDO LEONCIO LOPES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0039859-28.2009.4.01.3400
200934009000289
Recurso Inominado
Recdo
:
DELMA DE JESUS DE ALMEIDA SILVA
Advg.
:
DF00006085 - PEDRO OSWALDO LEONCIO LOPES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0042958-06.2009.4.01.3400
200934009031920
Recurso Inominado

Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

Recdo
:
MIGUEL FERREIRA DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0055492-79.2009.4.01.3400
200934009163333
Recurso Inominado

Juiz(a) Titular

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0112411-30.2005.4.01.3400
200534009179848
Recurso Inominado

Recdo
:
JOANA FREIRES DA LUZ GUIMARAES
Advg.
:
DF00006107 - LUISA ISAURA MARTINS
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0057455-25.2009.4.01.3400
200934009184039
Recurso Inominado

Recte
:
LUIZ CARLOS DE MORAES
Advg.
:
DF00011997 - JOSILMA BATISTA SARAIVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
0046565-32.2006.4.01.3400
200634009039465
Recurso Inominado

Recdo
:
MARIZA DE LIMA MENDES E BUSLIK
Advg.
:
DF00006085 - PEDRO OSWALDO LEONCIO LOPES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0013949-62.2010.4.01.3400
201034009037983
Recurso Inominado

Recte
:
JOAO GONCALVES VIEIRA
Advg.
:
DF00011997 - JOSILMA BATISTA SARAIVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Tendo em vista a determinação de retorno dos autos pela Turma Nacional, constato que já foi
proferida decisão pelo Presidente desta Turma Recursal aplicando o entendimento adotado por
aquele órgão julgador.
Diante do exposto, mantenho as decisões dos Incidentes de Uniformização, nos mesmos
termos.
Publique-se. Intimem-se.
0043105-66.2008.4.01.3400
200834009018010
Recurso Inominado

Recdo
:
LEIA OLIVEIRA DE LIMA
Advg.
:
DF00011723 - ROBERTO GOMES FERREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário e Incidente de Uniformização de Jurisprudência, interpostos
pela União, em face do acórdão dessa Turma Recursal a qual entendeu ser cabível a restituição de imposto de renda retido na fonte sobre parcelas de 1\3 de férias convertidas em
pecúnia.
Requer, no Recurso Extraordinário, a declaração de constitucionalidade da parte final do art. 4º
da LC n. 118/2005.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 566.621/RS, decidiu nos
seguintes termos:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501622
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0058183-66.2009.4.01.3400
200934009191510
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DO CARMO SOARES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0060028-36.2009.4.01.3400
200934009210836
Recurso Inominado
Recdo
:
CLAUDEMIR VANCETA
Advg.
:
DF00031917 - MICHAEL GLEIDSON ARAUJO CUNHA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0013137-20.2010.4.01.3400
201034009035945
Recurso Inominado
Recdo
:
STELIA MARIA MORAES PESTANA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União, em face de acórdão desta Turma
Recursal que manteve a sentença a qual concedeu à parte autora o direito à integração aos
quadros da AGU e, como conseqüência, a Gratificação de Desempenho de Apoio TécnicoAdministrativo - GDAA.
Sustenta que "muitos servidores que postulam integração aos quadros da AGU percebem
gratificações oriundas de seus órgãos de origem e que o pleito formulado pela parte adversa,
caso fosse acolhido, poderia ensejar pagamentos de gratificações e outras vantagens pecuniárias em duplicidade, gerando, portanto, enriquecimento ilícito em desfavor do erário público".
Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso Extraordinário requer o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICO-PERICIAL - GDAMP.
MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUTURA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL DOS
SERVIDORES ATIVOS E DE DECRÉSCIMO NOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte firmou a orientação no sentido de que o recurso extraordinário não
pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes. II - A verificação da ocorrência de regulamentação e realização de avaliação do desempenho individual
dos servidores em atividade e de decréscimo na remuneração do ora agravante demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE 782.248-AgR, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.3.2014).
Além disso, verifico que a matéria abordada no Recurso Extraordinário não trata de afronta
direta ao texto constitucional, mas sim de ofensa indireta, reflexa à Constituição Federal, sendo
inviável o exame do recurso. Neste sentido:
EMENTA: Processual. Traslado deficiente (CPC, art. 544, § 1º). Intimação. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa indireta à CF. Reexame de fatos e provas (Súmula 279). Regimental
não provido. (STF, AI 463848 AgR, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado
em 03/02/2004, DJ 19-03-2004 PP-00026 EMENT VOL-02144-07 PP-01671)
Diante do exposto, não admito o Recurso Extraordinário
Publique-se. Intimem-se.
0008035-80.2011.4.01.3400
201134009176782
Recurso Inominado
Recdo
:
IOLANDA DA MOTA COUTINHO
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário e/ou Incidente de Uniformização interposto pela parte
requerida em face de acórdão desta Turma Recursal que reconheceu a inexigibilidade da
contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de "terço constitucional de férias",
ao fundamento de que referidas parcelas não se incorporam aos proventos da aposentadoria
do servidor.
Tendo em vista os princípios da simplicidade e economia processual, que norteiam os feitos
que tramitam nos Juizados Especiais Federais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), e considerando que
o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 593.068/SC, já se posicionou quanto à existência de repercussão geral nessa matéria, determino o sobrestamento
do presente feito até que aquela Corte Suprema julgue o mérito do recurso mencionado.
Publique-se. Intimem-se.
0021528-27.2011.4.01.3400
201134009210620
Recurso Inominado
Recdo
:
VALDELICE DE BRITO DA ROCHA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União, em face de acórdão desta Turma
Recursal que deferiu à parte autora o direito em realizar exames médicos custeado pela
União.
A recorrente sustenta que a "a norma constitucional é expressa ao atribuir aos Municípios a
responsabilidade pela execução das ações de saúde, cabendo à União prestar cooperação
técnica e financeira".
Analisando o feito, verifico que houve o necessário prequestionamento, bem como foi argüida
e demonstrada a repercussão geral da matéria constitucional ventilada no recurso interposto,
nos termos do art. 543-A, § 2º do CPC.
Diante do exposto, admito o Recurso Extraordinário.
Remetam-se os autos ao colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
Juiz(a) Federal Dire- :
RUI COSTA GONÇALVES
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ÉRICO DE SOUZA SANTOS
ria Administrativa
Juiz(a) Titular
:
DR.RUI COSTA GONÇALVES
0056844-43.2007.4.01.3400
200734009110439
Recurso Inominado
Recdo
:
RAIMUNDA EUNICE GOMES DO ROSARIO
Advg.
:
MG00069614 - LUCIANA APARECIDA ANANIAS
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União, em face de acórdão proferido por
esta Turma Recursal que manteve a sentença a qual deferiu à parte autora a incorporação de
Gratificação de Desempenho de Atividade de Assistente de Chancelaria - GDAAC.
O Recorrente alega, em síntese, ofensa ao art. 40, §8º, DA Constituição Federal.
Analisando o feito, verifico que houve o necessário prequestionamento, bem como foi argüida
e demonstrada a repercussão geral da matéria constitucional ventilada no recurso interposto,
nos termos do art. 543-A, § 2º do CPC.
Diante do exposto, admito o Recurso Extraordinário.
Remetam-se os autos ao colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501623
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PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Juiz(a) Federal Dire- :
RUI COSTA GONÇALVES
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ÉRICO DE SOUZA SANTOS
ria Administrativa

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata(m)-se de Recurso(s) Extraordinário(s) interposto(s) pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS e/ou pela parte autora em face de acórdão desta Turma Recursal que garantiu à
parte autora o direito à desaposentação, mediante renúncia ao benefício de aposentadoria,
com a utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária
originária para a obtenção de novo benefício, mais vantajoso.
A existência de repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme
se vê do seguinte julgado:

Juiz(a) Titular
:
DR.RUI COSTA GONÇALVES
0044715-69.2008.4.01.3400
200834009034254
Recurso Inominado
Recdo
:
GELISA MARIANO DELGADO
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0047747-48.2009.4.01.3400
200934009081819
Recurso Inominado
Recdo
:
ALEXANDRE VIEIRA DOS PASSOS
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL
0049102-93.2009.4.01.3400
200934009095851
Recurso Inominado
Recdo
:
GLEBES VIEIRA CAIXETA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL
0050718-06.2009.4.01.3400
200934009112786
Recurso Inominado
Recdo
:
SAMMUEL FERREIRA LOPES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL
0052659-88.2009.4.01.3400
200934009133464
Recurso Inominado
Recdo
:
TEREZINHA ALVES CAMELO
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0053534-58.2009.4.01.3400
200934009142792
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE AMIRTON DE OLIVEIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL
0022474-33.2010.4.01.3400
201034009061851
Recurso Inominado
Recdo
:
JOAO NETO MOREIRA ESPINDOLA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL
0026734-56.2010.4.01.3400
201034009072645
Recurso Inominado
Recdo
:
IVO GABRIEL MATIAS SANTANA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. § 2º do ART. 18 DA LEI 8.213/91. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO QUE FUNDAMENTOU A PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ORIGINÁRIA. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. MATÉRIA EM DISCUSSÃO
NO RE 381.367, DA RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão
geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de renúncia a benefício de aposentadoria,
com a utilização do tempo se serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária
originária para a obtenção de benefício mais vantajoso.
Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa. Ministro
AYRES BRITTO Relator. (RE 661256 RG/DF, STF, Relator Ministro Ayres Brito, julgado em
17/11/2011, publicado no DJ-e de 26/04/2012, grifamos).
Dispõe o parágrafo 1º do art. 543-B do CPC que: "Caberá ao Tribunal de origem selecionar um
ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte".
Sendo assim, determino o sobrestamento do(s) presente(s) Recurso(s) Extraordinário(s) até o
pronunciamento definitivo daquela Corte Suprema.
Publique-se. Intimem-se.
0072903-48.2003.4.01.3400
200334009048477
Recurso Inominado
Recdo
:
MARCIO JOSE PEREIRA DE SOUSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União, em face de acórdão desta Turma
Recursal que manteve a sentença a qual concedeu à parte autora o direito à indenização por
dano moral, tendo vista erro de junta médica da Aeronáutica.
Sustenta violação aos artigos 37, §6°, da Constituição Federal.
Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso Extraordinário requer o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Neste sentido:
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dano moral. Indenização.
Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2.
Agravo regimental não provido.
(ARE 802234 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014)"(grifos acrescidos).
Diante do exposto, não admito o Recurso Extraordinário
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501624
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0024031-21.2011.4.01.3400
201134009216529
Recurso Inominado
Recte
:
INACIO AUGUSTO DE ALMEIDA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
PE00025459 - VIKTOR MEIRA LINS
0024033-88.2011.4.01.3400
201134009216546
Recurso Inominado
Recte
:
RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0024976-08.2011.4.01.3400
201134009220090
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO MARCAL DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025293-06.2011.4.01.3400
201134009220265
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO ANTONIO BARBOSA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025959-07.2011.4.01.3400
201134009222450
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONI JOSE DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0028133-86.2011.4.01.3400
201134009228331
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO MARINHO DOS SANTOS
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0028136-41.2011.4.01.3400
201134009228362
Recurso Inominado
Recte
:
ADERSON LAURIANO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0031028-20.2011.4.01.3400
201134009237050
Recurso Inominado
Recte
:
ADALBERTO MESQUITA FERREIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela parte autora, em face de acórdão desta
Turma Recursal que manteve a sentença a qual não reconheceu o direito em receber o
Adicional de Inatividade extinto pela MP 2.131/00.
Sustenta violação aos artigos 5°, XXXV, XXXVI; 37 e 174 da Constituição Federal.

0020814-67.2011.4.01.3400
201134009208820
Recurso Inominado
Recdo
:
CLOVIS AZEVEDO PEREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL
Advg.
:
DF00015307 - PATRICIA NOVAES CARVALHO
0043017-23.2011.4.01.3400
201134009269011
Recurso Inominado
Recdo
:
ARLINDA GONCALVES CAMPOS
Advg.
:
DF00033243 - RENAN ALEXANDRE MOREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União, em face de acórdão desta Turma
Recursal que manteve a sentença a qual concedeu à parte autora o direito ao fornecimento de
medicamentos.
Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso Extraordinário requer o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Neste sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 792612 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 10-04-2014 PUBLIC 11-04-2014)"
Diante do exposto, não admito os Recursos Extraordinários.
Publique-se. Intimem-se.
0023820-82.2011.4.01.3400
201134009216412
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE SERGIO BARBOSA DE LIMA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0024023-44.2011.4.01.3400
201134009216443
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE IVAN RIBEIRO DE SOUSA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
AL00007162 - THIAGO ANDION RODRIGUES MELO
0024030-36.2011.4.01.3400
201134009216515
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Advg.

:
:
:
:

FRANCISCO ALBUQUERQUE DE ALCANTARA
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
UNIAO FEDERAL
AL00007162 - THIAGO ANDION RODRIGUES MELO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501625
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0028368-19.2012.4.01.3400
201234009405384
Recurso Inominado

Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso requer o reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Neste sentido:
"Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. SUPRESSÃO
PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.131/2000. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos
critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo
sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. 2. No
caso, as instâncias ordinárias consignaram que a supressão do adicional de inatividade pela
MP 2.131/2000 não ocasionou decesso remuneratório. Rever essas conclusões exige reexame
de fatos da causa, inviável em recurso extraordinário a teor da Súmula 279/STF. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(ARE 672401 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 17-09-2013 PUBLIC 18-09-2013)"
(grifos acrescidos)
Diante do exposto, não admito o Recurso Extraordinário
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Juiz(a) Federal Dire- :
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ria Administrativa

RUI COSTA GONÇALVES

Juiz(a) Titular

DR.RUI COSTA GONÇALVES

:

Recdo
:
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0030931-83.2012.4.01.3400
201234009410266
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE NASCIMENTO SANTOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
BA00014995 - REINALDO DE SOUZA COUTO FILHO
0035474-32.2012.4.01.3400
201234009421690
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO GONCALVES DE SANTIAGO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0035490-83.2012.4.01.3400
201234009421851
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DA SILVA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0035504-67.2012.4.01.3400
201234009421999
Recurso Inominado

ÉRICO DE SOUZA SANTOS

0024702-10.2012.4.01.3400
201234009395620
Recurso Inominado

Recdo
:
JOSE MARCIO NEVES
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0035516-81.2012.4.01.3400
201234009422110
Recurso Inominado

Recdo
:
RUY ALVES DE MATOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0024708-17.2012.4.01.3400
201234009395681
Recurso Inominado

Recdo
:
ROSAURA LOURENCO DE ALMEIDA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0044446-88.2012.4.01.3400
201234009449995
Recurso Inominado

Recdo
:
VALDELICE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0025788-16.2012.4.01.3400
201234009398135
Recurso Inominado

Recdo
:
Advg.
:
Recte
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

Recdo
:
JOSE LEAL SANTOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0028294-62.2012.4.01.3400
201234009405144
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte

:
:
:

DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão do Presidente desta Turma
Recursal o qual determinou o sobrestamento do processo, tendo em vista a matéria versar
sobre Gratificação de Desempenho de do Plano Geral do Poder Executivo - GDPGPE aplicada
aos servidores inativos.

EROALDO FERREIRA DOS SANTOS
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501626

MANOEL SERRA DE ARAGAO
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
UNIAO FEDERAL
exarou:
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O embargante sustenta que a matéria do processo se refere ao recebimento de gratificação por
parte de servidor ativo.
É o relatório.
Constata-se que há erro na decisão que determinou o sobrestamento do processo, assim,
passo a análise dos recursos.
Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela União, constata-se que ela se insurge contra
o não pagamento de GDPGPE ao servidor inativo, não havendo, portanto, qualquer similitude
de questões de fato ou de direito entre o acórdão recorrido o qual versa sobre a data inicial em
que ocorre o deferimento de gratificação ao servidor ativo. Assim, é inadmissível o Recurso
Extraordinário cujas razões não atacam os fundamentos do Acórdão recorrido (Súmula
282/STF).
Dessa forma, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela União.
No mesmo sentido, encontra-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no qual a
União não se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência suscitada, uma vez que
inexiste similitude fática entre as questões examinadas nos acórdãos confrontados.
Enquanto o acórdão recorrido entende cabível a GDPGPE aos servidores ativos com data de
inicio em 01.01.2009, os acórdãos juntados como paradigmas dispõem sobre a extensão dessa
gratificação aos servidores inativos, ou seja, tratam de matéria diversa daquela posta nestes
autos.
Diante do exposto, NÃO ADMITO o Incidente de Uniformização apresentado pela União.
Publique-se. Intimem-se.
0050067-66.2012.4.01.3400
201234009467109
Recurso Inominado
Recte
:
PAULO ROBERTO MEDEIROS DE CASTRO
Advg.
:
DF00002226 - JOSE PEREIRA CAPUTO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário e Incidente de Uniformização de Jurisprudência, interpostos
pela União, em face de acórdão desta Turma Recursal que manteve a sentença a qual não
reconheceu o direito à equiparação de auxílio-alimentação recebido por servidor público federal
de 1ª e 2ª instância e o auferido pelos tribunais superiores, Conselho Nacional de Justiça e do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Em suas razões recursais, contudo, a UNIAO FEDERAL insurge-se contra o pagamento aos
inativos da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE nos mesmos moldes devidos aos ativos, observada a classe e o padrão do servidor.
É inadmissível o Recurso Extraordinário cujas razões não atacam os fundamentos do acórdão
recorrido (Súmula 282/STF).
Diante do exposto, inadmito o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
0060364-11.2007.4.01.3400
200734009146624
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA JOSE MIRANDA
Advg.
:
DF00028460 - BRUNO DOS SANTOS PADOVAN
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FNS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA,
em que se discute a extensão do recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade da
Seguridade Social e do Trabalho - GDASST pelos servidores aposentados e pensionistas.
No caso em tela, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO - GDASST, INSTITUÍDA PELA LEI
10.483/2002. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos inativos no valor de 60
(sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei
10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo. II - Embora de natureza pro labore faciendo,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501627

a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma
gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos. III - Inocorrência, na
espécie, de violação ao princípio da isonomia. IV - Recurso extraordinário desprovido.
(RE 572052, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-042009 EMENT VOL-02356-12 PP-02372 RTJ VOL-00210-02 PP-00917)
Por outro lado, no que se refere ao Recurso Extraordinário, o art. 55, § 2º do Regimento Interno
das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, dispõe que "não
será admitido o recurso que versar sobre matéria já decidida no Supremo Tribunal Federal".
Diante do exposto, NÃO admito o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
0104695-49.2005.4.01.3400
200534009102612
Recurso Inominado
Recdo
:
HELIO RICARDO BARROSO
Advg.
:
DF00012454 - MARIO HERMES DA COSTA E SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
DF00007779 - DANUSIA LUCINDA FARAGE DE GOUVEIA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário e Incidente de Uniformização de Jurisprudência, interpostos
pela União, em face do acórdão dessa Turma Recursal que manteve a sentença a qual
condenou a parte ré a restituir valores descontados à título de FUSEX, observada a prescrição
qüinqüenal.
Sustenta no Recurso Extraordinário que a aplicação dos efeitos retroativos da LC n. 118/2005
é constitucional. No incidente de Uniformização de Jurisprudência, alega que o FUSEX é um
tributo sujeito a lançamento de ofício, sendo que o prazo prescricional inicia-se a partir do
momento em que o tributo foi recolhido.
É o breve relatório.
Com relação ao Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, decidiu nos seguintes
termos:
"DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
(...).
Dessa forma, NÃO ADMITO do Recurso Extraordinário.
(...).
4. Destarte, o prazo prescricional a ser aplicado às ações de repetição de indébito relativas à
contribuição ao FUSEX, que consubstancia tributo sujeito ao lançamento de ofício, é o qüinqüenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.
5. In casu, as parcelas pleiteadas referem-se a recolhimentos indevidos efetuados de
30/9/1991 a 29/03/2001, tendo sido a ação ajuizada em 04/06/2007, por isso que ressoa
inequívoca a ocorrência da prescrição.
6. Recurso especial desprovido.
(REsp nº 1086382/RS, STJ, 1ª Seção, julgado em 14/04/2010,DJe de 26/04/2010, grifamos).
Diante do exposto, NÃO ADMITO o Incidente de Uniformização.
Publique-se. Intimem-se.
0052077-25.2008.4.01.3400
200834009108957
Recurso Inominado
Recdo
:
ALAIDE DA CRUZ COELHO
Advg.
:
DF0000592A - SEBASTIAO MIGUEL JULIAO
Recdo
:
MARIA FLOR DE MAIO MATOS
Recdo
:
MARIA DE LOURDES CAETANO

1627

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
0032076-43.2013.4.01.3400
201334000052219
Recurso Inominado

Recdo
:
DELIZETI DE OLIVEIRA TOSTES
Recdo
:
MARIA DA GLORIA ANDRADE PITA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
CE00019417 - EMANUEL DE MELO FERREIRA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pela União, em face de acórdão proferido por
esta Turma Recursal que manteve a sentença a qual deferiu à parte autora a incorporação de
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte - GDPGTAS.
O Recorrente alega, em síntese, ofensa ao art. 40, §8º, DA Constituição Federal.
Analisando o feito, verifico que houve o necessário prequestionamento, bem como foi argüida
e demonstrada a repercussão geral da matéria constitucional ventilada no recurso interposto,
nos termos do art. 543-A, § 2º do CPC.
Diante do exposto, admito o Recurso Extraordinário.
Remetam-se os autos ao colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
Expediente do dia 02 de Setembro de 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

Recdo
:
WELLINGTON ALMEIDA DA COSTA E SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0036387-77.2013.4.01.3400
201334000069154
Recurso Inominado
Recdo
:
FERNANDO LIMA MAGALHAES
Advg.
:
DF00033680 - LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0050038-79.2013.4.01.3400
201334000129324
Recurso Inominado
Recdo
:
BRUNO ROBERTO MACIEL CUNHA DE MARIA
Advg.
:
PE00029131 - BRUNO ROBERTO MACIEL CUNHA DE MARIA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0065048-66.2013.4.01.3400
201334000186180
Recurso Inominado

ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0028830-10.2011.4.01.3400
201134009228804
Recurso Inominado

Recte
:
AILTON DIAS SANTANA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0074566-80.2013.4.01.3400
201334000226167
Recurso Inominado

Recdo
:
MARIA DAS DORES SILVA
Advg.
:
DF00023607 - SANDRA GUERRA MESQUITA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0057612-90.2012.4.01.3400
201234009491073
Recurso Inominado

Recte
:
JOSE WILAMES FREITAS
Advg.
:
DF00008579 - JOSE DE JESUS ALENCAR MAFRA
Recte
:
ANTONIO GONCALO DA SILVA
Recte
:
ANTONIO RANDE SILVA SOUZA
Recte
:
REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS
Recte
:
ALBERTO GONCALVES FERRAZ
Recte
:
CECILIA MARIA SOUZA GOMES
Recte
:
AUZENIR NOGUEIRA DE LIMA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011352-18.2013.4.01.3400
201334009540347
Recurso Inominado

Recdo
:
JEANIE DE CASTRO SILVA
Advg.
:
DF00036869 - MARCOS GUSTAVO DE SA E DRUMOND
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0059172-67.2012.4.01.3400
201234009497307
Recurso Inominado
Recdo
:
BRUNO ROCHA MACHADO
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0022951-51.2013.4.01.3400
201334000025537
Recurso Inominado

Recdo
:
Advg.
:
Recte
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

Recdo
:
PAULO TIMPONI TORRENT
Advg.
:
MG00043384 - LUIZ RAIMUNDO DE OLIVEIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0031766-37.2013.4.01.3400
201334000051114
Recurso Inominado
Recdo
Recte

:
:

ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 15 (QUINZE) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela UNIÃO FEDERAL.

NATALIA ADJUTO SALUSTIANO BOTELHO
UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501628

JOSE DOMINGOS RODRIGUES LOPES
DF00037420 - YURY RIBEIRO DE AQUINO
UNIAO FEDERAL
exarou:
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0048743-41.2012.4.01.3400
201234009463310
Recurso Inominado

0055142-57.2010.4.01.3400
201034009146892
Recurso Inominado
Recdo
:
PEDRO AZEVEDO NETO
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 10 (DEZ) dias oferecer(em) CONTRA-RAZÕES ao PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pelo INSS.
0042174-24.2012.4.01.3400
201234009444221
Recurso Inominado

Recte
Advg.
Recdo

ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 15 (QUINZE) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo INSS.
0002882-61.2014.4.01.3400
201434000010397
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Recdo

Recdo
:
DAVI LUCAS MARTINS NASCIMENTO
Advg.
:
BA00016391 - EDUARDO SODRE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 15 (QUINZE) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela UNIÃO FEDERAL.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
RUI COSTA GONÇALVES

Juiz(a) Titular

DR.RUI COSTA GONÇALVES

:

Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 05 (CINCO) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES aos EMBARGOS DE DECLARÇÃO OPOSTOS pela UNIÃO
FEDERAL.
0053347-50.2009.4.01.3400
200934009140857
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Advg.
Recte

ÉRICO DE SOUZA SANTOS

:
:
:
:

ALINE DE TARSO MACHADO GUIMARAES
DF00034718 - RODRIGO CAMARGO BARBOSA
DF00032147 - RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO
UNIAO FEDERAL

0057233-57.2009.4.01.3400
200934009181732
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte

:
:
:

ANA MARIA BALDANZA COELHO
DF00022256 - RUDI MEIRA CASSEL
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 10 (DEZ) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES ao INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela PARTE
RÉ.

JOSE BASILIO RIBAMAR
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501629

PEDRO ROSARIO PEREIRA
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
UNIAO FEDERAL

ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)

Recdo
:
HELIO PIRES GONCALVES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0000922-41.2012.4.01.3400
201234009343399
Recurso Inominado
:
:
:

:
:
:
:

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:

0012836-39.2011.4.01.3400
201134009192773
Recurso Inominado

Recdo
Advg.
Recte

LIOMAR DUARTE
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:

Recdo
:
CAROLINE AMBROSIO JADON
Advg.
:
DF00028625 - LUIS RAUL ANDRADE
Advg.
:
DF00036869 - MARCOS GUSTAVO DE SA E DRUMOND
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0010012-39.2013.4.01.3400
201334009534864
Recurso Inominado

Juiz(a) Federal Dire- :
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ria Administrativa

:
:
:
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PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
Juiz(a) Federal Dire- :
RUI COSTA GONÇALVES
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ÉRICO DE SOUZA SANTOS
ria Administrativa
Juiz(a) Titular

:

0041751-69.2009.4.01.3400
200934009019344
Recurso Inominado
Recdo
:
MAYRA DOS SANTOS AVILA
Recte
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
MG00094799 - LUCIANO CAIXETA AMANCIO
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 15 (QUINZE) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela PARTE
RÉ.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0061117-31.2008.4.01.3400
200834009203004
Recurso Inominado
Recdo
:
ALONCO PEREIRA DOS SANTOS
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer contrarrazões ao
Incidente de Uniformização interposto pelo INSS.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Juiz(a) Federal Dire- :
RUI COSTA GONÇALVES
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ÉRICO DE SOUZA SANTOS
ria Administrativa
Juiz(a) Titular

:

Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0013479-89.2014.4.01.3400
201434000047015
Recurso Inominado
Recdo
:
LUCIO NUNES VALENTE
Advg.
:
CE00023954 - MARCIO BERNARDINO CAVALCANTE
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 10 (DEZ) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES ao INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela FAZENDA
NACIONAL.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Juiz(a) Federal Dire- :
RUI COSTA GONÇALVES
tor do Foro
Diretor(a) da Secreta- :
ÉRICO DE SOUZA SANTOS
ria Administrativa

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0041655-88.2008.4.01.3400
200834009003304
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00010589 - GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0043087-45.2008.4.01.3400
200834009017823
Recurso Inominado
Recte
:
JUDITE FRANCISCA DA SILVA
Advg.
:
DF00022434 - LUCAS MORENO BERTANI
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055663-36.2009.4.01.3400
200934009165090
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO DE PAULO DE SOUSA
Advg.
:
DF00031354 - PATRIQUENIA BUENO SANTOS
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 10 (DEZ) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES ao INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela PARTE
RÉ.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501630

:

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) Titular

:

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0030048-05.2013.4.01.3400
201334000045573
Recurso Inominado
Recdo
:
CASEMIRO VIEIRA RODRIGUES BRAGANCA
Advg.
:
DF00035055 - CLEYBER CORREIA LIMA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 15 (QUINZE) dias oferecer(em) CONTRA-RAZÕES ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FAZENDA
NACIONAL.
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0047682-58.2006.4.01.3400
200634009050670
Recurso Inominado

0047258-45.2008.4.01.3400
200834009059865
Recurso Inominado

Recdo
:
Advg.
:
Advg.
:
Recte
:
Advg.
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

Recdo
:
ALESSANDRO DE FARIA ANTUNES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL NO PONTO.
VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES JÁ RESTITUÍDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que a condenou a restituir, em
favor da autora, o imposto de renda retido na fonte sobre o Auxílio-creche/pré-escolar.
A recorrente argúi a nulidade da sentença, tendo em vista a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial sem a oitiva das partes. Pugna, ainda, a reforma da sentença
no que tange à prescrição, à incidência do tributo em questão sobre o auxílio-creche/préescolar, à incidência da taxa SELIC e à dedução das quantias apuradas na Declaração de
Ajuste Anual.
Afastada arguição de nulidade da sentença no tocante aos cálculos homologados pelo Juízo a
quo. A elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, antes da prolação da sentença, visa
a subsidiar o julgador na prolação de sentença líquida. Dessa forma, eventuais discussões
acerca dos valores apresentados deverão ser travadas em sede do recurso previsto no artigo
42 da Lei nº 9.099/95, quando a parte recorrente deverá apontar, de forma clara e objetiva, os
excessos da conta apresentada, não havendo, portanto, ofensa ao contraditório.
Ausente o interesse recursal no que tange à arguição de prescrição quinquenal, visto que os
valores pleiteados compreendem-se no qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da presente
ação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente impõe ao Estado o dever de prestar atendimento, em
creches e pré-escolas, às crianças de zero a seis anos de idade. Com o escopo de regulamentar referido diploma legal, o Decreto nº 977/93 previu, para os dependentes dos
servidores, a assistência pré-escolar, prestada de forma direta, por meio de creche própria, ou
indireta, através quantia paga em moeda. O pagamento em pecúnia do auxílio-creche substitui
a prestação direta. Possui, portanto, natureza indenizatória, pois consiste em mera devolução
de despesa que deveria ser custeada pelo Estado, não estando sujeito, por conseguinte, à
incidência de imposto de renda.
Precedente do STJ: Resp 625.506/RS, 2ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 0603-2007; e do TRF da 1ª Região:AGTAG 2006.01.00.001744-9/BA, 7a Turma, rel. Des. Federal
Luciano Tolentino Amaral, DJ de 04-09-2006.
O STJ reafirmou o entendimento em relação à incidência da taxa SELIC, esclarecendo que
após a edição da Lei nº 9.250/95, aplica-se a aludida taxa desde o recolhimento indevido, ou,
se for o caso, a partir de 01/06/1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o
índice de PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
inflação do período e a taxa de juros real. (REsp 961.368/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJ-e 12/03/2010). Juros de mora e
correção monetária devidos a contar da data de cada recolhimento indevido, exclusivamente
pela taxa SELIC.
Considerando-se a vedação ao enriquecimento indevido, deve ser acolhida a alegação no
sentido de que devem ser deduzidas as quantias eventualmente restituídas, procedendo-se
novamente ao cálculo, por exercício, conforme procedimento de Declaração de Ajuste Anual de
imposto de renda e demais deduções. Recurso provido no ponto.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Incabíveis honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré.

ADALBERTO CORREA CAFE FILHO
DF00014870 - SHIGUERU SUMIDA
DF00012557 - RODRIGO PERES TORELLY
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB
DF00011034 - JOSE BONIFACIO DA SILVA FIGUEIREDO
exarou:

ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica a parte autora intimada para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao
Recurso Extraordinário interposto pela PRF1.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
Expediente do dia 02 de Setembro de 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0059719-49.2008.4.01.3400
200834009188464
Recurso Inominado
Recdo
:
Advg.
:
Recte
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

IZABEL GONCALVES DOS SANTOS
DF00022378 - RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
exarou:

DECISÃO
Diante da petição protocolizada pelo INSS (parte recorrente), homologo a desistência do
recurso inominado, com fundamento no artigo 501 do Código de Processo Civil e no artigo 10,
parágrafo único, da Lei nº 10.259/2001.
Incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do Art. 55 da Lei n°
9.099/95).
Publique-se. Intimem-se.
Preclusas as vias impugnatórias, remetam-se os autos ao juízo de origem.
0055745-67.2009.4.01.3400
200934009165950
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCA COUTINHO SABINO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISAO
Tendo em vista a petição juntada aos autos do processo virtual em 12/08/2013, homologo, para
que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do recurso apresentado
pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, nos termos do artigo 501 do CPC.
Baixem-se os autos ao Juízo de origem.
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501631
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PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
Expediente do dia 02 de Setembro de 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0052355-89.2009.4.01.3400
200934009130294
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES LIMA
Advg.
:
DF00016810 - JULIANA SERMOUD FONSECA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 10 (dias), a cópia integral da
sentença proferida na Ação Trabalhista n. 01016-2008-003-10-00-0, que tramitou na 3ª Vara do
Trabalho de Brasília/DF.
Após, retornem os autos conclusos.
0042189-61.2010.4.01.3400
201034009108176
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSIANE MARIA TIAGO DE ALMEIDA
Advg.
:
DF00026720 - ARACELI ALVES RODRIGUES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DESPACHO
Considerando-se a existência, nos autos do processo virtual, de embargos de declaração não
analisados (petição registrada em 15/3/2011), retornem os autos ao Juízo a quo, para fins de
análise dos mencionados embargos de declaração.
Conclusos, após.
Publique-se. Intimem-se.

PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Expediente do dia 02 de Setembro de 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

DAVID WILSON DE ABREU PARDO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0055568-69.2010.4.01.3400
201034009147904
Recurso Inominado
Recdo
:
Advg.
:
Recte
:
Advg.
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

MARIA DAS NEVES DA SILVA
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
UNIAO FEDERAL
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
exarou:

DECISÃO
Homologo o acordo apresentado no parecer técnico registrado em 24/09/2013, já que com eles
concorda a parte autora (petição registrada em 06/03/2014). Em conseqüência, declaro extinto
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, III, CPC. Recurso prejudicado,
por perda do objeto. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa.
0041417-98.2010.4.01.3400
201034009106556
Recurso Inominado
Recte
:
Advg.
:
Recte
:
Recte
:
Recte
:
Recte
:
Recdo
:
Advg.
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

DEUZELINA DE PAIVA BARBOSA ANDRADE
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
ROSA MARIA DA SILVA GOMES
SUSY MARY BENTEMULLER
VERA LUCIA MATIAS DE ALMEIDA
RAIMUNDA ALVES DE LIMA
UNIAO FEDERAL
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
exarou:

1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0041929-52.2008.4.01.3400
200834009006152
Recurso Inominado
Recte
:
ALDEIR LORIANO DAS NEVES
Advg.
:
DF00017183 - JOSE LUIS WAGNER
Recte
:
ANA PAULA DE MENESES ROZA
Recte
:
JANETE CINTRA MAIA
Recte
:
JOSE ARGOS CARNEIRO DE VASCONCELOS
Recte
:
LAURINDO JOSE DIAS
Recte
:
JOVANE BELARMINO CORDEIRO
Recte
:
ROGERIO EICKE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051466-38.2009.4.01.3400
200934009120650
Recurso Inominado
Recte
:
RAFAELA TIEMI ITO
Advg.
:
DF00017183 - JOSE LUIS WAGNER
Recte
:
RITA DE CASSIA VALENTE

DECISÃO
Pretende o recorrente seja reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do
mérito, em face de coisa julgada, já que no processo n. 62808-46.2009.4.01.3400/25ª Vara,
julgou-se improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Desempenho do Plano
Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE. Ao argumento de que o juízo a quo não
aplicou corretamente a lei processual, porquanto deixou de analisar o pedido de modificação de
sentença, pretendem fazer crer que não buscam a modificação de coisa julgada, mas alteração
das "relações jurídicas continuativas (ou prestação de trato sucessivo), com a inclusão implícita
da cláusula rebus sic stantibus, variáveis por sua própria natureza - como as decorrentes das
relações de família, alimentos, tributárias, previdenciárias e locatícias" (sic). Razão não assiste
aos recorrentes. De fato, a pretensão aduzida em juízo é a modificação de coisa julgada, pois
houve pronunciamento definitivo em relação à Gratificação de Desempenho do Plano Geral de
Cargos do Poder Executivo - GDGPE, nos autos supramencionados. Ora, ao deixarem de
manejar o recurso competente para rediscussão da matéria nesta instância recursal, deram
causa à imutabilidade da decisão, pelo que não mais é possível sua modificação, sob pena de
ofensa à coisa julgada. Logo, correta a sentença prolatada na instância originária. Sendo
assim, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente improcedente (art. 557, CPC).
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501632
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0059589-20.2012.4.01.3400
201234009498504
Recurso Inominado

Recte
:
WANDERNAILEM JOSE DE MORAIS PRETO
Recte
:
TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA BONFIM
Recte
:
VALDERICO RODRIGUES DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0031384-78.2012.4.01.3400
201234009412314
Recurso Inominado

Recte
:
JOSE RIBAMAR VIEIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0019155-52.2013.4.01.3400
201334000012633
Recurso Inominado

Recte
:
RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA FILHO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recte
:
DORIVAL APARECIDO GALON
Recte
:
LUIZ OTAVIO DO VALLE
Recte
:
VERA LUCIA RABELLO DE SIQUEIRA
Recte
:
JOSE AILTON DA SILVA
Recte
:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANASTACIO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0054563-41.2012.4.01.3400
201234009483477
Recurso Inominado

Recte
:
ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA ALTINO
Advg.
:
PI00009571 - JOSE ALTINO NETO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0020307-38.2013.4.01.3400
201334000019547
Recurso Inominado
Recte
:
JOSIAS GALVAO DIAS
Advg.
:
DF00029755 - ROBERTA RODRIGUES FORTUNATO DE MELO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021438-48.2013.4.01.3400
201334000022161
Recurso Inominado

Recte
:
FRANCINET BEZERRA DE CARVALHO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
FRANCISCO ADAILTON MOURA GUILHERMINO
Recte
:
FRANCISCO ALBERTO ARAUJO DE SOUZA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0055243-26.2012.4.01.3400
201234009484287
Recurso Inominado

Recte
:
CARLOS EDUARDO FERNANDES
Advg.
:
DF00019283 - ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA
Advg.
:
DF00030322 - HELVECIO DE DEUS SEVERO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0028233-70.2013.4.01.3400
201334000039583
Recurso Inominado

Recte
:
FRANCISCO ALVES DE AGUIAR SOBRINHO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057489-92.2012.4.01.3400
201234009489834
Recurso Inominado

Recte
:
MARIA FERREIRA DE SOUZA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
ZILMA OLIVEIRA RIBEIRO
Recte
:
BELICIANO PEREIRA DOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0029417-61.2013.4.01.3400
201334000043446
Recurso Inominado

Recte
:
JOZENIR RODRIGUES DE MELO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
JOAO BATISTA SILVA NETO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
JOSE MARIA DE FREITAS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057502-91.2012.4.01.3400
201234009489968
Recurso Inominado

Recte
:
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA SOARES
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033853-63.2013.4.01.3400
201334000058117
Recurso Inominado

Recte
:
JURANDIR PINTO DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
LILIA LUCIA FRAGA DA SILVA
Recte
:
LAVOISIER LOPES CAMPOS
Recte
:
LUCIA MARIA ROCHA DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0058579-38.2012.4.01.3400
201234009494243
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo

:
:
:

Recte
:
ROSA MARIA DA COSTA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
THEREZINHA DIPP MARANHAO DE ALBUQUERQUE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033929-87.2013.4.01.3400
201334000058878
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recdo

ZULENE LIRA DE OLIVEIRA
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501633
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LUCIA DE FATIMA BORGES DE OLIVEIRA
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
JOSE MOREIRA DOS REIS
UNIAO FEDERAL
o
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0033964-47.2013.4.01.3400
201334000059225
Recurso Inominado
Recte
:
ANNA ELINE DA SILVA FERREIRA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA FERREIRA
Recte
:
EVANGELINA DA SILVA FERREIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0034072-76.2013.4.01.3400
201334000059612
Recurso Inominado
Recte
:
ALVINA DOS SANTOS CRUZ
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
ANGELA MARIA MONTEIRO
Recte
:
ANA DAS DORES DOS SANTOS
Recte
:
ANALUCIA MODESTO DA SILVA
Recte
:
ANA MARIA POUBEL
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0037663-46.2013.4.01.3400
201334000074468
Recurso Inominado
Recte
:
TARCISIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0041582-43.2013.4.01.3400
201334000090949
Recurso Inominado
Recte
:
NESTOR CARVALHO DE OLIVEIRA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0043386-46.2013.4.01.3400
201334000098988
Recurso Inominado
Recte
:
MIRIAN BENEVIDES FERRER ALMADA RODRIGUES
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0045030-24.2013.4.01.3400
201334000107470
Recurso Inominado
Recte
:
JESSICA TORRES TEIXEIRA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0047208-43.2013.4.01.3400
201334000119203
Recurso Inominado
Recte
:
VERA MARIA DIOGO DE VASCONCELOS
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0048535-23.2013.4.01.3400
201334000124476
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO DIAS DE MELO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
INES AUGUSTA DOS SANTOS
Recte
:
NAIR MARIA DE JESUS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501634

Recte
:
AMELIA FERREIRA DE SOUZA
Recte
:
MARGARIDA ALVES FEITOSA DE ALMEIDA
Recte
:
IVETE RODRIGUES SPINELLI
Recte
:
MARIA JOSE DE JESUS
Recte
:
ELSA CARPINETTI
Recte
:
ANTONIA BARRIOS GRACIANO
Recte
:
MARIA DE NAZARE LOPES FERREIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0000980-10.2013.4.01.3400
201334009509915
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVEIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MARCELO ANDRADE SAMPAIO
Recte
:
PAULO ALVES DE LIMA
Recte
:
FRANCISCA ALVES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0001610-66.2013.4.01.3400
201334009510519
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo

:
:
:
:
:
:
:

JOSE SEBASTIAO DA COSTA
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
LUIZ LINO DA SILVA
JOSE WELLINGTON COELHO DA SILVA
LUIS AUGUSTO FREIRE
LUIZ GONZAGA RODRIGUES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA
DNOCS
0003062-14.2013.4.01.3400
201334009513281
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA VALDENIA FROTA DE PAIVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0006260-59.2013.4.01.3400
201334009522592
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE NILO PIRES DE MENDONCA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
REGIA MARIA BORGES DE CAMPOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0010124-08.2013.4.01.3400
201334009535986
Recurso Inominado
Recte
:
ELVINO MAGALHAES PORTO JUNIOR
Advg.
:
DF00009722 - DEBORA NARA CABRAL FERREIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011467-39.2013.4.01.3400
201334009540991
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recdo
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ANA MARIA CASTRO FIGUEIREDO
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
ELZA MARIA PINTO DE SOUZA
ANA SOARES FERREIRA
UNIAO FEDERAL
o
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0011490-82.2013.4.01.3400
201334009541229
Recurso Inominado

PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2

Recdo
:
ANA DE OLIVEIRA DESTRO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
CARLINDA PORFIRIO VERAS
Recdo
:
ARINA MACEDO DE FREITAS
Recdo
:
ANGELICA DOS SANTOS SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0011797-36.2013.4.01.3400
201334009542296
Recurso Inominado

Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

0002380-59.2013.4.01.3400
201334009511956
Recurso Inominado

Recte
:
TEREZINHA MAXIMIANA DA SILVA FERNANDES
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
VERA LUCIA DOS SANTOS CHAGAS DE FREITAS
Recte
:
ZENITE DE OLIVEIRA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0012963-06.2013.4.01.3400
201334009546053
Recurso Inominado

Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recdo
Recdo

JOAO LOPES DA SILVA
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
JOSE LUCIANO PEREIRA
MOACIR TEIXEIRA DANTAS
MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PEREIRA
UNIAO FEDERAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS DNOCS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:

Recte
:
VICENTINA FELIX DE OLIVEIRA MONFREDINI
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARCIA ROCHA VIEIRA DE CARVALHO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA JOSE MACHADO CARDOSO
Recte
:
TERESINHA PASSOS PIMENTEL
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0012967-43.2013.4.01.3400
201334009546098
Recurso Inominado

:
:
:
:
:
:
:

- ADMITO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, junto à Turma Regional da 1ª Região, com relação ao recurso da parte autora;
- ADMITO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, junto à Turma Nacional de Uniformização, com relação ao recurso da União;
- NÃO ADMITO OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3

Recte
:
EGON BRUNO KONZEN
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
IDILTON GONCALVES DA SILVA
Recte
:
JOSE CARLOS MACIEL NETO
Recte
:
ELVIRA FAUSTINO DE OLIVEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão desta Turma Recursal que
reconheceu o reajuste de remuneração no índice correspondente à diferença entre o índice de
14,23% e aquele índice recebido da Vantagem Pecuniária Individual - VPI, instituído pela Lei nº
10.698/2003, a partir de 01/05/2003.
Analisando o feito, verifico que a matéria abordada no Recurso Extraordinário já foi objeto de
enfrentamento de admissibilidade pelo e. Supremo Tribunal Federal, e que entendeu não haver
afronta direta ao texto constitucional, mas sim de ofensa indireta, reflexa à Constituição Federal, sendo inviável o exame do recurso. Neste sentido:
"EMENTA Agravo regimental em agravo de instrumento. Servidor público. Vantagem pecuniária
individual. Lei nº 10.698/2003. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e
a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.
2. Agravo regimental não provido." - grifei (AI 850152 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 08-102012 PUBLIC 09-10-2012)
Diante do exposto, não admito o Recurso Extraordinário
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501635

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

RUI COSTA GONÇALVES
ÉRICO DE SOUZA SANTOS

0000408-54.2013.4.01.3400
201334009507747
Recurso Inominado
JOSE MOREIRA DE SOUZA
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
UNIAO FEDERAL
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS
0000416-31.2013.4.01.3400
201334009507822
Recurso Inominado
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Recte
Advg.
Recdo
Advg.
Recdo

:
:
:
:
:

Recte
Advg.
Recdo
Advg.
Recdo

:
:
:
:
:

MARIO FACUNDO FEITOSA
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
UNIAO FEDERAL
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS
o
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0001500-67.2013.4.01.3400
201334009510416
Recurso Inominado
Recte
:
NILA DO CARMO SEVERINO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
ANTONIO ALMIR VEIGA DE MENESES
Recte
:
ANTONIO ABREU DAMASCENO
Recte
:
ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS
Recte
:
ARGEMIRO MEDEIROS CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS
0010580-55.2013.4.01.3400
201334009537558
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO CANUTO DE SOUSA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela União, em face de
acórdão desta Turma Recursal que reconheceu o reajuste de remuneração no índice correspondente à diferença entre o índice de 14,23% e aquele índice recebido da Vantagem
Pecuniária Individual - VPI, instituído pela Lei nº 10.698/2003, a partir de 01/05/2003.
A recorrente alega, em síntese, divergência em face do entendimento firmado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o tema atinente à concessão do reajuste de
servidor no percentual de 13,23% foi resolvido pela Corte de origem sob o enfoque eminentemente constitucional, com esteio no regramento contido no art. 37, X, da Constituição
Federal, com a redação da EC nº 19/98 e por entender aplicável ao caso o enunciado da
Súmula 339 do STF. Cita como paradigma o AGARESP - Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial - 114180, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJE,
18/09/2012.
Isso considerado, evidencia-se a divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais de diferentes regiões, a autorizar a admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
junto à Turma Nacional de Uniformização.
Em consonância com o disposto no art. 13 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução
CJF nº 022, de 04/09/2008, verifico que foram atendidos os requisitos necessários ao juízo de
admissibilidade do recurso, quais sejam, a tempestividade e a demonstração da divergência.
Diante do exposto, ADMITO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, junto à Turma Nacional de
Uniformização
0042447-42.2008.4.01.3400
200834009011380
Recurso Inominado
Recte
:
CARLOS FERNANDO LAPENDA DE MOURA
Advg.
:
DF00024927 - LEOPOLDO RODRIGUES PORTELA
Recte
:
JOSE SENYR DAS CHAGAS
Recte
:
GLEIBE DE ANDRADE FARIAS
Recte
:
EUNICE MOITINHO AMARAL
Recte
:
MANOEL VERISSIMO CARNEIRO NETO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044876-79.2008.4.01.3400
200834009035907
Recurso Inominado
Recte
:
AUCINDES IZIDIO MARTINS
Advg.
:
DF00017183 - JOSE LUIS WAGNER
Recte
:
DANTE VIGNINI FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501636

Recte
:
MAILDE ALVES DE OLIVEIRA
Recte
:
BENJAMIM DA COSTA GONCALVES FILHO
Recte
:
MEIRE SALVARI NAVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0050707-74.2009.4.01.3400
200934009112670
Recurso Inominado
Recte
:
NILZA LAPORT BORGES
Advg.
:
DF00022898 - MATHEUS BANDEIRA RAMOS COELHO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0053784-86.2012.4.01.3400
201234009481100
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIA ALENI CARVALHO SARAIVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
ANTONIO MOREIRA PINHEIRO
Recte
:
ANTONIA JORGE DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0053798-70.2012.4.01.3400
201234009481247
Recurso Inominado
Recte
:
LORENA DE ALENCAR ARARIPE FALCAO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
LUIS GOMES DA COSTA
Recte
:
MANOEL LOURENCO DOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0054157-20.2012.4.01.3400
201234009481830
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA LUCIMAR DOS REIS
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MARIA SOARES DUARTE
Recte
:
MARIA LUIZA CELESTINO CHAGAS
Recte
:
MARIA ODILA GOMES BESSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0054304-46.2012.4.01.3400
201234009482307
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DAS MERCES BATISTA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
OLAVO SOARES DE AGUIAR
Recte
:
MARIA DE FATIMA CAMPOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0054378-03.2012.4.01.3400
201234009483059
Recurso Inominado
Recte
:
ABMAR DE CASTRO E SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
ADRIANO LIMA CAVALCANTE
Recte
:
ADALBERTO GADELHA DE SOUSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0054553-94.2012.4.01.3400
201234009483374
Recurso Inominado
Recte
:
CUSTODIO DANTAS DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
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Recte
:
FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA DAS CHAGAS
Recte
:
EDVALDO DA SILVA CABRAL
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0055198-22.2012.4.01.3400
201234009483820
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO EDUARDO MOTA FILHO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
FRANCISCO NEUTON NETO
Recte
:
FRANCISCO JULIMAR ARAUJO SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0055203-44.2012.4.01.3400
201234009483878
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA SOUZA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
GENIVAL CHAVES MACHADO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0055208-66.2012.4.01.3400
201234009483922
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE ARAGAO FILHO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
JOSE FERREIRA NETO
Recte
:
JOSE AUGUSTO GOMES SOUZA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0055545-55.2012.4.01.3400
201234009485316
Recurso Inominado
Recte
:
LUCIA MARIA DA COSTA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0056883-64.2012.4.01.3400
201234009486722
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE RONALDO MONT ALVERNE
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
LEDA MARIA SMITH RODRIGUES DE CASTRO
Recte
:
LORENA DE ALENCAR ARARIPE FALCAO
Recte
:
JULIA MARIA COELHO SOARES NOLETO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0056891-41.2012.4.01.3400
201234009486808
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO HENRIQUE SARAIVA LEAO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
RAIMUNDO DANTAS SAMPAIO
Recte
:
RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE SILVEIRA
Recte
:
RAIMUNDO CESAR BARBOSA GONDIM
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0056902-70.2012.4.01.3400
201234009486914
Recurso Inominado
Recte
:
VICENTE DE PAULO LEITAO DE CARVALHO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MARTA MARIA MAGALHAES BRAGA ANDRADE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501637

Recte
:
ZACARIAS BEZERRA RIBEIRO
Recte
:
FRANCISCA ANGELA OLIVEIRA NUNES DE MEDEIROS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0056904-40.2012.4.01.3400
201234009486931
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA CLEONICE HOLANDA ROCHA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES DE CASTRO
Recte
:
HAROLDO CARNEIRO ROLIM DE MORAIS
Recte
:
MARY AGUIAR DIAS JANEBRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0056942-52.2012.4.01.3400
201234009487310
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA MIRTES DOS SANTOS
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
RAIMUNDO JURANDI PEREIRA DE VASCONCELOS
Recte
:
SEBASTIAO ROQUE DA SILVA
Recte
:
MARILA AUSTREGESILO TELES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0056944-22.2012.4.01.3400
201234009487337
Recurso Inominado
Recte
:
ARI BENTO DE SOUSA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
FRANCISCA SANTOS
Recte
:
HELIO MOREIRA LIMA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057024-83.2012.4.01.3400
201234009488133
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO VILSON SILVEIRA DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
JOSE WEVERGTHON AGUIAR SOARES
Recte
:
JURACY SOLANGE RIBEIRO BENVINDO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057068-05.2012.4.01.3400
201234009488579
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA JANDIRA PINHEIRO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MARIA EROTILDES MESQUITA ANTUNES
Recte
:
BERNADETE GONCALVES DE MELO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057071-57.2012.4.01.3400
201234009488606
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recdo

1637
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:
:
:
:

MARIA ALCIDES DA SILVA
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
LUIZA LUZANIRA PINHEIRO DA SILVA
RAIMUNDO BATISTA NETO
UNIAO FEDERAL
o
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0057117-46.2012.4.01.3400
201234009489080
Recurso Inominado
Recte
:
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
ANGELA SUELI DE OLIVEIRA
Recte
:
ANA MARIA CARDOSO DA SILVA
Recte
:
ANA LUCIA NUNES BAIMA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057145-14.2012.4.01.3400
201234009489361
Recurso Inominado
Recte
:
DAVID DE FREITAS LIMA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
DEOCLECIO GOMES DOS SANTOS
Recte
:
DIVARDO BATISTA RODRIGUES
Recte
:
EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057146-96.2012.4.01.3400
201234009489375
Recurso Inominado
Recte
:
ELIZETE CAVALCANTE HOLANDA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA FILHO
Recte
:
FATIMA MARIA DE FRANCA
Recte
:
EVANILDA NOBERTO VIANA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057486-40.2012.4.01.3400
201234009489803
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE EVILACIO DE MENESES
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
JOSE ITAMAR DA SILVA
Recte
:
JOSE MARIA DE CASTRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057507-16.2012.4.01.3400
201234009490010
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO PAULO DE ARAUJO MOREIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA
Recte
:
JACINTO BELARMINO MARTINS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057549-65.2012.4.01.3400
201234009490441
Recurso Inominado
Recte
:
MANOEL EDILSON SOBREIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MANUEL VALENTE FERREIRA
Recte
:
MANOEL OLIVEIRA MOTA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057551-35.2012.4.01.3400
201234009490469
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA ALDENICE SILVA HOLANDA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MARCISA CELIDA MELO FILGUEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501638

Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MARDOCHEU SILVA FIGUEIREDO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057613-75.2012.4.01.3400
201234009491087
Recurso Inominado
Recte
:
NATERCIA MARIA PAES BENEVIDES
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
POMPEU SAMPAIO SOBRINHO
Recte
:
NEIRIAN LIRA DE SOUSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057651-87.2012.4.01.3400
201234009491460
Recurso Inominado
Recte
:
RAIMUNDA COSTA DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
RAIMUNDO JOSE DA CUNHA NETO
Recte
:
RAIMUNDO MARTINS FREITAS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057654-42.2012.4.01.3400
201234009491491
Recurso Inominado
Recte
:
SANDRA CAMARA MEDEIROS PARENTE
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
SILVIA HELENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
Recte
:
SILVIA HELENA BEZERRA FERREIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057655-27.2012.4.01.3400
201234009491501
Recurso Inominado
Recte
:
SILVIA MARIA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE QUEIROZ
Recte
:
SIMONE CASTRO E SILVA
Recte
:
TAIZA MARIA OLIVEIRA PEREIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0057668-26.2012.4.01.3400
201234009491635
Recurso Inominado
Recte
:
AMELIA MARIA ARRAES MOREIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
ANA ALBERTINA DO REGO LIMA
Recte
:
ANA MARIA NOBRE DE OLIVEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0058076-17.2012.4.01.3400
201234009492712
Recurso Inominado
Recte
:
ELIAS BARBOSA MENEZES
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
ELOIZA MOREIRA PINHEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0058103-97.2012.4.01.3400
201234009492983
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA ROCICLE RODRIGUES DE BRITO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO

1638

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
0059720-92.2012.4.01.3400
201234009499818
Recurso Inominado

Recte
:
MARIA SALETE DE SOUZA
Recte
:
MARLENE BRASILEIRO LIMA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0058110-89.2012.4.01.3400
201234009493050
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA ALDENITA GOMES PAIXAO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MARIA AUXILIADORA SILVEIRA LIMA
Recte
:
MARIA APARECIDA VASCONCELOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0058176-69.2012.4.01.3400
201234009493210
Recurso Inominado
Recte
:
EVA DE MOURA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
FRANCISCA ABIGAIL CIDRAO ALEXANDRINO
Recte
:
FRANCISCA DALVA RIBEIRO LIMA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0059233-25.2012.4.01.3400
201234009497934
Recurso Inominado
Recte
:
JOAQUIM FELIX DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MARIA IRISMAR MACHADO DE MOURA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0059257-53.2012.4.01.3400
201234009498179
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0059591-87.2012.4.01.3400
201234009498521
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE LOPES DE ARAUJO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0059608-26.2012.4.01.3400
201234009498690
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE UELSON FELIX LIMA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0059644-68.2012.4.01.3400
201234009499050
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO EDIBERTO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0059683-65.2012.4.01.3400
201234009499448
Recurso Inominado
Recte
:
ALTINO INACIO LOIOLA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501639

Recte
:
VICENTE HERMENEGILDO CARNEIRO MACHADO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0061237-35.2012.4.01.3400
201234009503585
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Recdo

:
:
:
:

FRANCISCO BARROS MALAGUETA
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
UNIAO FEDERAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS
0061242-57.2012.4.01.3400
201234009503630
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Recdo

:
:
:
:

FRANCISCO IRAN ALVES MAGALHAES
PR00023493 - LEONARDO DA COSTA
UNIAO FEDERAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA
DNOCS
0021671-45.2013.4.01.3400
201334000024535
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE MARIA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00032739 - PAULA CAROLINE REIS MOTA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0026850-57.2013.4.01.3400
201334000034447
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE MAURO FERREIRA GOMES
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0026949-27.2013.4.01.3400
201334000035435
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO CRUZ RODRIGUES
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0027611-88.2013.4.01.3400
201334000036067
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO CESAR MENDES LIMA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0027643-93.2013.4.01.3400
201334000036382
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo

1639

:
:
:

FRANCISCO FERREIRA JUSTO
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
UNIAO FEDERAL
o
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0027788-52.2013.4.01.3400
201334000037843
Recurso Inominado

0039859-86.2013.4.01.3400
201334000084040
Recurso Inominado

Recte
:
FRANCISCO DE ASSIS E SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0031818-33.2013.4.01.3400
201334000051635
Recurso Inominado

Recte
:
SEBASTIAO CAMPELO GOMES
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0039863-26.2013.4.01.3400
201334000084085
Recurso Inominado

Recte
:
ADRIANO DE OLIVEIRA FERNANDES
Advg.
:
DF00038793 - MARIA ADEILDA DE SOUZA OLIVEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0032103-26.2013.4.01.3400
201334000052480
Recurso Inominado

Recte
:
LUIS CARLOS MENDONCA MUNIZ
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0039870-18.2013.4.01.3400
201334000084157
Recurso Inominado

Recte
:
MARIA MERCIA DE MENEZES OKUHARA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033779-09.2013.4.01.3400
201334000057372
Recurso Inominado

Recte
:
VAGNER SANTOS QUEIROZ
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0039880-62.2013.4.01.3400
201334000084250
Recurso Inominado

Recte
:
REINALDO DANTAS CAMPOS VERDE
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0038929-68.2013.4.01.3400
201334000080670
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE RIBEIRO ALBERTO NETO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0038932-23.2013.4.01.3400
201334000080708
Recurso Inominado

Recte
:
MANOEL TRINDADE LIARTE
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0039896-16.2013.4.01.3400
201334000084410
Recurso Inominado

Recte
:
AGRIPINO PEREIRA DA SILVA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0038965-13.2013.4.01.3400
201334000081031
Recurso Inominado

Recte
:
LUIS CARLOS FERREIRA LIMA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0039903-08.2013.4.01.3400
201334000084486
Recurso Inominado

Recte
:
PEDRO DE ALCANTARA CAITANO E SILVA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0038983-34.2013.4.01.3400
201334000081210
Recurso Inominado

Recte
:
LUIZ MARTINS PEREIRA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040044-27.2013.4.01.3400
201334000085426
Recurso Inominado

Recte
Advg.
Recdo
Recdo

Recte
Advg.
Recdo
Recdo

:
:
:
:

JOSE SOARES VIANA
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501640
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:

ODONIAS DA LUZ COSTA
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
UNIAO FEDERAL
o
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0040046-94.2013.4.01.3400
201334000085443
Recurso Inominado
Recte
:
ABDIAS IZIDORIO DA COSTA FILHO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040083-24.2013.4.01.3400
201334000085813
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE AIRTON BARBOSA DO NASCIMENTO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040115-29.2013.4.01.3400
201334000086133
Recurso Inominado
Recte
:
MANOEL DE JESUS NUNES DA COSTA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040794-29.2013.4.01.3400
201334000088435
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE GOMES PEREIRA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040796-96.2013.4.01.3400
201334000088452
Recurso Inominado
Recte
:
CARLOS RUBEN MORAES
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040818-57.2013.4.01.3400
201334000088764
Recurso Inominado
Recte
:
ZACARIAS LOPES DA SILVA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040829-86.2013.4.01.3400
201334000088870
Recurso Inominado
Recte
:
ROBSON SEBASTIAO DIAS FILHO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040836-78.2013.4.01.3400
201334000088942
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO RONALDO SANTOS LIMA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501641

0040845-40.2013.4.01.3400
201334000089036
Recurso Inominado
Recte
:
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS SILVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040864-46.2013.4.01.3400
201334000089228
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO DE DEUS SOARES COSTA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0041505-34.2013.4.01.3400
201334000090178
Recurso Inominado
Recte
:
EDMILSON PINHEIRO SEREJO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0041573-81.2013.4.01.3400
201334000090850
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0041601-49.2013.4.01.3400
201334000091135
Recurso Inominado
Recte
:
RAIMUNDO NONATO CUNHA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0041609-26.2013.4.01.3400
201334000091210
Recurso Inominado
Recte
:
ANTENOR CORREA NETO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0041631-84.2013.4.01.3400
201334000091433
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE RIBAMAR NAHUM SOUZA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042041-45.2013.4.01.3400
201334000092538
Recurso Inominado
Recte
:
JULIO CESAR ARAUJO LIMA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
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0042049-22.2013.4.01.3400
201334000092613
Recurso Inominado

0043913-95.2013.4.01.3400
201334000102302
Recurso Inominado

Recte
:
FRANCINETE MARIA RODRIGUES REGO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042132-38.2013.4.01.3400
201334000093440
Recurso Inominado

Recte
:
LUIS SEVERINO DA SILVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0043916-50.2013.4.01.3400
201334000102333
Recurso Inominado

Recte
:
EDIVALDO MENDES PENHA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042149-74.2013.4.01.3400
201334000093629
Recurso Inominado

Recte
:
JOAO BATISTA SOUSA DA SILVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044442-17.2013.4.01.3400
201334000104594
Recurso Inominado

Recte
:
ELTON CESAR SOEIRO MARAMALDO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042230-23.2013.4.01.3400
201334000094439
Recurso Inominado

Recte
:
JOSE RIBAMAR BENTO CARDOSO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044450-91.2013.4.01.3400
201334000104670
Recurso Inominado

Recte
:
CLAUDENOR ALVES DE OLIVEIRA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042259-73.2013.4.01.3400
201334000094723
Recurso Inominado

Recte
:
DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044536-62.2013.4.01.3400
201334000105534
Recurso Inominado

Recte
:
JOSE DE ARAUJO SILVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042747-28.2013.4.01.3400
201334000095760
Recurso Inominado

Recte
:
HELIO DE JESUS SANTANA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044540-02.2013.4.01.3400
201334000105579
Recurso Inominado

Recte
:
VALDIVINO DE ASSIS FREITAS
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042932-66.2013.4.01.3400
201334000097119
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Advg.
Recdo

:
:
:
:
:

Recte
:
JOSE VASCONCELOS DE OLIVEIRA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0044586-88.2013.4.01.3400
201334000106015
Recurso Inominado

EDSON FERREIRA DE SOUSA
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
FUNASA
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
UNIAO FEDERAL
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Recte
Advg.
Recdo
Advg.
Recdo
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ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
UNIAO FEDERAL
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0044597-20.2013.4.01.3400
201334000106121
Recurso Inominado
Recte
:
ALBERTO MARTINS PEREIRA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0045033-76.2013.4.01.3400
201334000107507
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0045084-87.2013.4.01.3400
201334000108022
Recurso Inominado
Recte
:
JORGE LUIZ MORAIS MARTINS
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051649-67.2013.4.01.3400
201334000135020
Recurso Inominado
Recte
:
DELMAR VASCONCELOS LIMA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051985-71.2013.4.01.3400
201334000136419
Recurso Inominado
Recte
:
LUIS FERNANDO GUILHON
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051990-93.2013.4.01.3400
201334000136467
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO BENVINDO ITALIANO
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0054546-68.2013.4.01.3400
201334000148324
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO BORGES DE MORAIS
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0054549-23.2013.4.01.3400
201334000148355
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO MANOEL DE CARVALHO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501643

0062369-93.2013.4.01.3400
201334000175681
Recurso Inominado
Recte
:
SILVIO ROBERTO AGUIAR DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0000407-69.2013.4.01.3400
201334009507733
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE MILTON BARROS
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS
0000418-98.2013.4.01.3400
201334009507840
Recurso Inominado
Recte
:
MIGUEL FRANCISCO FILHO
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS
0000947-20.2013.4.01.3400
201334009509559
Recurso Inominado
Recte
:
TELMO SOUZA LIMA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
LUZIA PEREIRA LIMA
Recte
:
MANOEL CLAIRTON RODRIGUES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0000970-63.2013.4.01.3400
201334009509809
Recurso Inominado
Recte
:
ELMAR PEREIRA PEQUENO FILHO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0001499-82.2013.4.01.3400
201334009510402
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA FLAVIA HOLANDA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
MARIA SOCORRO MAZZA
Recte
:
NEUFRIZA ARAGAO ABREU
Recte
:
MARILENE ARAGAO ABREU
Recte
:
MARIA SANDRA MAZZA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS
0001501-52.2013.4.01.3400
201334009510420
Recurso Inominado
Recte
:
ARNOLDO DE OLIVEIRA LOPES
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
AUGUSTO FERREIRA LIMA
Recte
:
EMIDIO ABREU DAMASCENO
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Recte
Recte
Recdo
Recdo

:
:
:
:

EDIVALDO BARBOSA
EDIVALDO BARBOSA SOUSA
UNIAO FEDERAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA
DNOCS
0001608-96.2013.4.01.3400
201334009510495
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO ALDENIR CAVALCANTE
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recte
:
FRANCISCO BARROS MALAGUETA
Recte
:
FRANCISCO GOMES DA SILVA
Recte
:
FRANCISCO BORGES DA SILVA
Recte
:
FRANCISCO NOVAIS NETO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA
DNOCS
0002852-60.2013.4.01.3400
201334009512680
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DELOURDES SILVA BARROS MENDES
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0005762-60.2013.4.01.3400
201334009520609
Recurso Inominado
Recte
:
LUIZ NUNES SOBRINHO
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0008772-15.2013.4.01.3400
201334009530778
Recurso Inominado
Recte
:
ALISSON MOURA DA SILVA
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0009962-13.2013.4.01.3400
201334009534360
Recurso Inominado
Recte
:
MANOEL BATISTA DA SILVA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA
DNOCS
0009974-27.2013.4.01.3400
201334009534480
Recurso Inominado
Recte
:
EDNA DE OLIVEIRA SILVA
Advg.
:
DF00029755 - ROBERTA RODRIGUES FORTUNATO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0010964-18.2013.4.01.3400
201334009539431
Recurso Inominado
Recte
:
SEBASTIAO DOS SANTOS NEVES
Advg.
:
DF00029755 - ROBERTA RODRIGUES FORTUNATO
Recte
:
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501644

0011382-53.2013.4.01.3400
201334009540645
Recurso Inominado
Recte
:
ALBEIR TAVARES DE MORAIS
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO
Recte
:
ALINE DE FATIMA MARCELINA DE OLIVEIRA
Recte
:
ANTONIA ROSELI DO NASCIMENTO SILVA
Recte
:
ANTONIA DE MOURA GONCALVES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011447-48.2013.4.01.3400
201334009540796
Recurso Inominado
Recte
:
ALMIRA LUCIA RIBEIRO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO
Recte
:
BENEDITA CEZARIO MALAQUIAS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011451-85.2013.4.01.3400
201334009540837
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA LETICIA DA SILVA COSTA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011452-70.2013.4.01.3400
201334009540840
Recurso Inominado
Recte
:
ADONIAS ORLANDO DE SOUSA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO
Recte
:
DILVA TELES RODRIGUES
Recte
:
ANTONINO ALBUQUERQUE DA SILVA
Recte
:
ANTONIO FERNANDES GONCALVES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011461-32.2013.4.01.3400
201334009540930
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE CAVALVANTE DA COSTA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO
Recte
:
MURILO BASTOS RABELO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011530-64.2013.4.01.3400
201334009541620
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIA DE MARIA BEZERRA DA SILVA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO
Recte
:
HILDA FERREIRA DE SOUZA
Recte
:
ANTONIA DE OLIVEIRA SANTIAGO
Recte
:
ESTELINA MORAIS DE SOUSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011769-68.2013.4.01.3400
201334009542011
Recurso Inominado
Recte
:
BENEDITO MAGNUS SILVA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO
Recte
:
MARIA DE LORDES RAMALHO DA SILVA
Recte
:
JOSE RAIMUNDO ESTEVES MONTEIRO
Recte
:
TEREZINHA SONIA VARELA FRANCO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
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Isso considerado, evidencia-se a divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais de di
ferentes Regiões, a autorizar a admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência junto à Turma Nacional de Uniformização.
Quanto ao Recurso Extraordinário, analisando o feito verifico que a matéria abordada já foi
objeto de enfrentamento de admissibilidade pelo e. Supremo Tribunal Federal, e que entendeu
não haver afronta direta ao texto constitucional, mas sim de ofensa indireta, reflexa à Constituição Federal, sendo inviável o exame do recurso. Neste sentido:
"EMENTA Agravo regimental em agravo de instrumento. Servidor público. Vantagem pecuniária
individual. Lei nº 10.698/2003. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e
a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.
2. Agravo regimental não provido." - grifei (AI 850152 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 08-102012 PUBLIC 09-10-2012)
Pelo exposto, ADMITO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA junto à
Turma Nacional de Uniformização, e NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário.
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

0012909-40.2013.4.01.3400
201334009545510
Recurso Inominado
Recte
:
EUNICE DA SILVA SANTANA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
EVA ANDRADE DOS SANTOS
Recte
:
IRACI DOS SANTOS MARTINS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0012926-76.2013.4.01.3400
201334009545689
Recurso Inominado
Recte
:
ELIZABETH BESSONI LEAL
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
LUCIGAINE KIIHN
Recte
:
HERCILIA FERREIRA TRINDADE
Recte
:
EVA LUCIA DE OLIVEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0012945-82.2013.4.01.3400
201334009545870
Recurso Inominado

Atos do(a) Exmo(a)

LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0000236-09.2014.4.01.9340
201434000191765
Recurso De Medida Cautelar Civel

Recte
:
ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
RAIMUNDO BARBOSA DE MORAES
Recte
:
ANA MOREIRA DA CUNHA
Recte
:
RAIMUNDO BRITO SAMPAIO
Recte
:
RAIMUNDINHA SABOIA PINHEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0013037-60.2013.4.01.3400
201334009546797
Recurso Inominado

Recte
:
MARIA DAS GRACAS PAULA DE SALLES
Advg.
:
DF00066666 - NPJ/UNICEUB
Recdo
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
ATO ORDINATÓRIO
(ART.162, §4o, DO CPC)
Fica(m) o(a)(s) PARTE AUTORA INTIMADO(A)(S) para no prazo de 10 (DEZ) dias oferecer(em) CONTRARRAZÕES ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSS.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Expediente do dia 02 de Setembro de 2014

Recte
:
JOSE URBANO ALBUQUERQUE
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
CLEMILDA TAVARES
Recte
:
FRANCISCA FERREIRA MAGALHAES
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Cuidam-se de Recurso Extraordinário e Incidente de Uniformização interpostos em face de
acórdão desta Turma Recursal que não reconheceu o reajuste de remuneração no índice
correspondente à diferença entre o índice de 14,23% e aquele índice recebido da Vantagem
Pecuniária Individual - VPI, instituído pela Lei nº 10.698/2003, a partir de 01/05/2003.
A parte recorrente alega, em síntese, divergência em face do entendimento firmado no âmbito
da 1ª Turma Recursal do Estado do Ceará, no seguinte sentido:
"(...) o maior índice de reajustamento concedido no ano de 2003 aos servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e das fundações públicas federais foi de 13,23% , reajuste final efetivo obtido a partir da concessão do
reajuste de 1% e da vantagem pecuniária de R$ 59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete
centavos).
Com efeito, entendo que a Lei n° 10.698/2003, ao conceder vantagem pecuniária individual
para todas as categorias de servidores da União, inclusive das autarquias e das fundações
públicas federais, na verdade instituiu aumento do percentual da revisão geral concedido no
ano de 2003, o que implicou ganho real diferenciado entre estas categorias."
Cita como paradigma o Processo nº 0505115-59.2013.4.05.8100S, Rel. Juiz Federal KEPLER
GOMES RIBEIRO, validado em 30/05/2013.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501645

:

Atos do(a) Exmo(a)

:

RUI COSTA GONÇALVES

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0000030-34.2010.4.01.9340
201034009139835
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recdo
:
MARIA AUXILIADORA FURTADO TORRES
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão desta Turma Recursal que
manteve a decisão recorrida, acolhendo pedido do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
no sentido de aplicar os artigos 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único do CPC, declarando a
inexigibilidade do título judicial.
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Tendo em vista os princípios da simplicidade e economia processual, que norteiam os feitos
que tramitam nos Juizados Especiais Federais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), e considerando que
o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 586.068-0/PR, já se
posicionou quanto à existência de repercussão geral nessa matéria, determino o sobrestamento do presente feito até que aquela Corte Suprema julgue o mérito do mencionado
recurso.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: RUI COSTA GONÇALVES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ÉRICO DE SOUZA SANTOS
Juiz(a) Titular

:

Destaco, ainda, que a multa aplicada no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a incidir a partir do
primeiro dia subseqüente ao decurso do prazo do despacho registrado em 20/07/2012 , não o
foi em valor exorbitante, em uma primeira análise. Ao contrário, reputo que o valor estabelecido
é adequado para fazer com que a ré cumpra a obrigação acessória de apresentar a planilha de
cálculo do crédito da parte autora.
Assim, estando a decisão agravada, devidamente prevista em lei, reputo, a priori, não haver
razão jurídica para a sua suspensão.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela União.
Ao agravado, para contrarrazões, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se. Intimem-se.
0000142-61.2014.4.01.9340
201434000115590
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recdo
:
JOSE MACHADO PRIMO
Advg.
:
DF00020949 - CELSO DOS SANTOS
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSS, com pedido de efeito suspensivo, em
face de decisão do Juízo da 25ª Vara desta Seção Judiciária que deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela, determinando à autarquia previdenciária que implante, em favor da parte
autora, o benefício de auxílio doença, no prazo máximo de 20 dias, sob pena de incidência de
multa diária, a ser oportunamente fixada.
(...).
Assim, estando a decisão agravada devidamente prevista em lei e tendo a parte agravada
preenchido os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, reputo, a
priori, não haver razão jurídica para a suspensão da decisão ora combatida.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela União.
Ao agravado, para contrarrazões, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se. Intimem-se.
PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
Expediente do dia 02 de Setembro de 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS

DR.RUI COSTA GONÇALVES

0000074-14.2014.4.01.9340
201434000059931
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recdo
:
MARIA DA GLORIA GOMES LEAO
Advg.
:
DF00020001 - THAIS MARIA SILVA RIEDEL DE RESENDE ZUBA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSS, com pedido de efeito suspensivo, em
face de decisão do Juízo da 25ª Vara desta Seção Judiciária que deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela, determinando à autarquia previdenciária que se abstenha de qualquer cobrança administrativa ou judicial de pagamento indevido de valores.
(...).
Assim, entendo presente, no caso, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
dada a natureza alimentar da verba questionada, bem como a verossimilhança da alegação,
pois o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, tratando-se de valores recebidos
de boa-fé, descabe a restituição do pagamento indevido feito pela Administração em virtude de
errônea interpretação ou má aplicação da lei.
Assim, em uma primeira análise, reputo ter a agravada preenchido os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela, concedida em primeira instância.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela autarquia previdenciária.
Ao agravado, para contrarrazões, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se. Intimem-se.
0000135-69.2014.4.01.9340
201434000115440
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recdo
:
IOLANDA FERNANDES DE CASTRO
Advg.
:
DF00007211 - GENY BARBOZA
Advg.
:
DF00019747 - ADRIANO PEIXOTO FRANCO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSS, com pedido de efeito suspensivo, em
face de decisão do Juízo da 25ª Vara desta Seção Judiciária que indeferiu o requerimento da
parte ré de reconsideração da decisão que determinou a aplicação de multa diária, sob o
fundamento de que restou transcorrido longo prazo sem que a ré tivesse cumprido obrigação
determinada pelo juízo, consistente em apresentação da planilha de cálculos para a execução
do feito.
(...).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501646

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0000428-73.2013.4.01.9340
201334000221497
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recdo
:
ASTERIO ALVES CARDOSO
Advg.
:
DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS contra ato do Juiz da 26ª Vara
Federal do Distrito Federal, que decidiu pela aplicação de multa em razão do descumprimento
de decisão judicial, bem assim suas majorações.
Em petição registrada em 3/12/2013, requereu a desistência da ação.
É o relatório. Decido.
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Não há qualquer óbice para o deferimento da desistência. A autoridade tida como coatora
sequer foi notificada para apresentar suas informações.
Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito aplicando-se analogicamente o art.
267, VIII do CPC.
Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

PODER JUDICIARIO
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
2ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
Expediente do dia 02 de Setembro de 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
DAVID WILSON DE ABREU PARDO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0000225-77.2014.4.01.9340
201434000165060
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recdo
:
ELVES CARDOSO DA SILVA
Advg.
:
DF00023681 - CAROLINA SIMAO ODISIO HISSA
Advg.
:
- NPJ/CATOLICA
Recdo
:
EDER CARDOSO DA SILVA
Recdo
:
VALERIA KELLY RIBEIRO GOMES
Recdo
:
WELISSON CARDOSO DA SILVA
Recdo
:
RENATO CARDOSO DA SILVA
Recdo
:
WALKIRIA DAYANE RIBEIRO GOMES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Alega o INSS, em síntese, que a concessão de benefício assistencial é direito personalíssimo
e, como tal, exclusivo do próprio segurado, cuja titularidade não se transfere a eventuais
herdeiros ou sucessores. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida que determinou o ingresso dos herdeiros no feito, bem como a realização de cálculo pelo INSS. É o
relatório. DECIDO. A antecipação de tutela somente será concedida quando houver prova
inequívoca, o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação e existir fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, ficar caracterizado abuso do direito de defesa
ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). Na espécie, não se
vislumbra a verossimilhança das alegações. É que o crédito não pago pelo recorrido se
transfere aos herdeiros, automaticamente, na data do óbito do beneficiário, crédito apurado até
esta data, conforme as regras de direito sucessório. Assim, considerando-se que a sentença
reconheceu preenchidos os requisitos para a concessão do benefício assistencial, ainda que a
parte autora tenha falecido durante o trâmite do processo, fazem jus os herdeiros ao crédito
não pago ao de cujus. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao Agravo. Ao
agravado, para contra-razões, pelo prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se ao Juízo prolator da
decisão agravada. Publique-se. Intimem-se.
0000223-10.2014.4.01.9340
201434000165026
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recte
:
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu na petição inicial a condenação
da União no pagamento da GDAPEC, nos mesmos moldes pagos aos servidores ativos (80
pontos). Todavia, o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I, do
CPC, ao argumento de que vínculo da parte autora com o serviço público ocorre diretamente
com o extinto DNER. Assim, concluiu o decisum, que tal vínculo determinava a competência do
foro do domicílio da agência ou sucursal do DNIT do local de domicílio da parte autora Fortaleza - CE. 2. A parte autora interpôs recurso inominado que foi inadmitido, sob o fundamento de ser incabível em face de sentença terminativa, nos termos do artigo 5º da Lei
10.259/2001. 3. A parte autora agravou desta decisão. É o relatório. DECIDO. A recusa em
receber o recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a litispendência,
afigura-se indevida, no caso, uma vez que, não obstante o artigo 5º da Lei 10.259, de
12/7/2001, estatuir que "somente será admitido recurso de sentença definitiva", a celeuma em
torno da admissão do recurso nos casos de sentença terminativa ainda é bastante con-

0000083-73.2014.4.01.9340
201434000070050
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recdo
:
Advg.
:
Recte
:
Advg.
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

JOAO BATISTA PEREIRA GALENO
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
DF00008322 - DIRLUCI ALVES SARGES
exarou:

DECISÃO
Diante da petição protocolizada pelo Autor (parte recorrente), homologo a desistência do
Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 501 do Código de Processo Civil e no artigo
10, parágrafo único, da Lei nº 10.259/2001.
Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a desistência do
recurso, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não pode ser equiparada ao improvimento/não conhecimento do recurso, situações nas quais, efetivamente, há sucumbência do
recorrente, imprescindível para condenação em honorários advocatícios.
Publique-se. Intimem-se.
Preclusas as vias impugnatórias, remetam-se os autos ao juízo de origem.
0000281-47.2013.4.01.9340
201334000139222
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recdo
:
Advg.
:
Recte
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

RAIMUNDA DE PAULA SILVA
DF00030205 - MARA ROCHA ALBUQUERQUE DE PAIVA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
exarou:

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada, determinando a
implementação do benefício de auxílio doença.
É o sucinto relatório. Decido.
Conforme preceitua o artigo 497 (segunda parte) do Código de Processo Civil: "a interposição
de agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no artigo
558 desta lei". Ou seja, a tramitação de agravo de instrumento não impede que o juiz sentencie
o processo em primeiro grau.
Após a prolação da sentença, não subsiste o interesse processual do agravante no julgamento
do agravo interposto, uma vez que, a partir daí, a decisão de primeiro grau não mais subsiste,
por ter sido superada pelo novo pronunciamento judicial, estando as partes agora sujeitas aos
efeitos da sentença. Em conseqüência, revela-se a perda superveniente do objeto do presente
recurso. (Precedentes TRF 1ª região: AGA 2003.01.00.032713-4/BA, Rel. Des. Fed. Selene
Maria de Almeida, Quinta Turma, DJ de 10/02/2005).
Tendo em vista que consta no sistema processual que o juiz de primeiro grau sentenciou o
processo principal, julgo prejudicado o presente agravo, em face da evidente perda de objeto,
nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Arquivem-se, após.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501647
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trovertida no âmbito dos Juizados Especiais e Turmas Recursais, não podendo a parte autora
ser cerceada do seu direito à análise do pedido de condenação da União no pagamento de
GDAPEC, sob pena de haver negativa de acesso à jurisdição Diante do exposto, defiro o
pedido formulado pela parte autora para reformar a decisão que não recebeu o Recurso
Inominado interposto por ela. Ao agravado, para contra-razões, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Oficie-se ao Juízo prolator da decisão agravada.
Publique-se. Intimem-se.
0000219-70.2014.4.01.9340
201434000158805
Recurso De Medida Cautelar Civel
Recte
:
MARIA DE JESUS DOS SANTOS ASSUNCAO
Advg.
:
DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
DECISÃO
Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra despacho que julgou deserto recurso
inominado interposto por ela, sob o fundamento de não ter sido efetuado o preparo no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, conforme previsto no § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95 e, nem
apresentada declaração de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte autora formulou pedido
de Justiça Gratuita na petição inicial, porém, seu recurso foi julgado deserto pelo fato de não
ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência. É o relatório. DECIDO. A Lei 1.060/50
admite a concessão da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que a parte requerente não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família (AC
201051010073611, Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA, TRF2 - SÉTIMA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::12/07/2012 - Página::189 e AC , JUIZ FEDERAL
MÁRCIO BARBOSA MAIA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:24/01/2014
PAGINA:659.) Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela parte autora para conceder os
benefícios da gratuidade da justiça, bem como determinar o recebimento e processamento do
recurso inominado interposto por ela. Ao agravado, para contra-razões, pelo prazo de 10 (dez)
dias. Oficie-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se.
EXPEDIENTE DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 40946-24.2006.4.01.3400
2006.34.00.703548-9 RECURSO INOMINADO
REQTE.
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
ADVOGADO
: DF00018714 - ANA CAROLINA GUERREIRO FERNADES
REQDO.
: LEVI FERNANDES DE LUCENA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT, em face da decisão da Turma Recursal, que manteve a sentença condenando a pagar
o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) à parte autora por dano moral sofrido.
Sustenta violação aos artigos. 5°, V, X e XII; 37, §6º e 93, IX, da Constituição federal.
Constata-se que a matéria abordada no Recurso Extraordinário não se trata de afronta direta
ao texto constitucional, mas sim de ofensa indireta, reflexa à Constituição Federal. Nesse
sentido:
EMENTA: Processual. Traslado deficiente (CPC, art. 544, § 1º). Intimação. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa indireta à CF. Reexame de fatos e provas (Súmula 279). Regimental
não provido. (STF, AI 463848 AgR, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado
em 03/02/2004, DJ 19-03-2004 PP-00026 EMENT VOL-02144-07 PP-01671)
Além disso, não há o necessário prequestionamento da matéria alegada, sendo inviável o
exame do recurso, nos termos da Súmula 282 do STF.
Diante do exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intime-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501648

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL-3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
EXPEDIENTE DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 109-71.2014.4.01.9340
109-71.2014.4.01.9340 MANDADO DE SEGURANCA CIVEL/TR
REQTE.
: JOAO BATISTA DE NORONHA SALDANHA E OUTROS
ADVOGADO
: DF00027766 - PEDRO ALVES MOREIRA
REQDO.
: JUIZO DA 25 VARA FEDERAL
TER.INT.
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - JOAO EUDES LEITE SOARES NETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
D E C I S Ã O MONOCRÁTICA
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO BATISTA DE NORONHA SALDANHA, JOSE NASCIMENTO GOMES, RUY BRANDÃO, VERIDIANO DE CARVALHO e TEREZINHA DE LOURDES ZAGO DE CARVALHO contra ato do Juízo Federal da 25ª Vara
Federal/DF, proferido nos autos do processo nº 0009453-87.2010.4.01.3400, que negou complemento da execução de título judicial transitado em julgado, sob a alegação de que a parte
ré (INSS) regulamentou e publicou os resultados das avaliações de desempenho individuais e
institucionais referente à GDPST.
É o breve relatório. Decido.
Verifica-se às fls. 204/205 dos presentes autos que em 16/10/2013 foi proferida a decisão que
indeferiu o pleito do impetrante tendo em vista o trânsito em julgado da sentença (fl. 46).
Certidão de intimação eletrônica efetivada gerada automaticamente pelo Sistema e-Cint (fl. 49),
que atestou que o final do prazo do impetrante para leitura se deu em 16/12/2014.
Por outro lado, o presente Mandado de Segurança somente foi impetrado em 30/04/2013 (fl.
48).
Registre-se, a título de esclarecimento, que o prazo para o ajuizamento da ação de Mandado
de Segurança iniciado antes do recesso forense não se suspende nem se interrompe.
Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O prazo para o ajuizamento da ação de mandado de segurança iniciado antes do recesso
forense não se suspende nem se interrompe. Aplicação do disposto no art. 178 do CPC.
2. O ato judicial que determinou a penhora de valores via BACENJUD do impetrante é único e
não repetitivo, o que afasta o argumento de renovação sucessiva do prazo de 120 (cento e
vinte) dias para o ajuizamento da ação de mandado de segurança enquanto perdurar a
penhora.
3. Se a ciência do ato judicial objeto do mandado de segurança pelo impetrante se deu em
18/11/2010 e o ajuizamento da ação em 05/04/2011, demonstrada está a decadência do direito
à impetração, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.019 /2009.
4. Agravo regimental desprovido (TRF da 1ª Região, Quarta Seção, AGMS 19587/MT, Rel.
Desembargador Federal Leomar Barros Amorim de Sousa, Conv. Juiz Federal Cleberson José
Rocha, 24/10/2011 e-DJF1 P. 320 - sem grifos originais).
Portanto, a presente ação foi impetrada após o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto pelo
artigo 23 da Lei n.º 12.016/2009 (fl. 48), quando já consumado o prazo decadencial.
Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, conforme o art. 269, IV do
CPC c/c art. 23 da Lei nº. 12.016/2009.
Sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).
Custas ex lege.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL-1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

Com relação ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência, observa-se que já foi decido
pela Turma Nacional, fl. 168, a qual declarou ser inexigível a necessidade de registro de
desemprego no Ministério do Trabalho para que a parte requerente comprove a situação de
desemprego e tenha direito à extensão do período de graça. Não cabe, assim, a ratificação de
um Incidente já julgado.
Diante do exposto, NÃO ADMITO o pedido de reconsideração e o de ratificação do Incidente
de Uniformização de Jurisprudência.
Após a certificação do trânsito em julgado, remetam-se autos à vara de origem.
Publique-se. Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL-1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

: DR. RUI COSTA GONÇALVES

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 41758-66.2006.4.01.3400
2006.34.00.704404-2 RECURSO INOMINADO
REQTE.
PROCUR
REQDO.
DEF. PUB

:
:
:
:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- VIRGINIA ARAUJO PORTELA
VALMIR RODRIGUES MACHADO
DF00123456 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DECISÃO
Analisando os autos, constato que proferi nestes decisão, em primeira instância, acerca da
concessão ou não da tutela antecipada (fls. 99-100), razão pela qual declaro-me impedido para
atuar nos mesmos, nos termos do art. 134, III, do Código de Processo Civil.
Redistribuam-se os presentes autos.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL-1ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

Atos do Exmo.

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 30-63.2012.4.01.9340
30-63.2012.4.01.9340 MANDADO DE SEGURANCA CIVEL/TR
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: DR. RUI COSTA GONÇALVES

:
:
:
:

MARIA DE FATIMA GUEDES DA ROCHA
PB00012557 - MAURO ROCHA GUEDES
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
- MARCIA NEYSA BITU ARAUJO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DECISÃO
Trata-se de petição manifestada pelo INSS em face da decisão do relator que readequou o seu
julgado segundo o entendimento exposto pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.
O Recorrente pleiteia a reconsideração da decisão de readequação do relator (fl. 172) e, caso
não seja possível, a ratificação do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
Quanto à reconsideração da decisão de fl. 172, constata-se que não cabe referido pedido, já
que a parte interessada, diante de eventual contrariedade sobre a decisão da Turma Nacional
de Jurisprudência, deveria ter manifestado Incidente de Uniformização de Jurisprudência dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e/ou Recurso Extraordinário, conforme determina o
Regimento Interno da TNU. Nesse sentido:
"Art. 36. Quando a decisão da Turma Nacional for proferida em contrariedade à súmula ou
jurisprudência dominante do STJ, o incidente de uniformização de jurisprudência será suscitado, nos próprios autos, no prazo de dez dias, perante o Presidente da Turma Nacional.
Art. 37. O recurso extraordinário em matéria constitucional de repercussão geral poderá ser
interposto perante o Presidente da Turma Nacional de Uniformização, que deliberará sobre sua
admissibilidade, observado o disposto na Constituição, na lei processual e no Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal. "
Dessa forma, como não foram manifestados tais recursos, ocorreu a preclusão temporal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501649

: ANILDO FABIO DE ARAUJO
: MG00079922 - ODADIR JOSE DE ARAUJO JUNIOR
: JUIZO DA 23 VARA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DECISAO
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de fls. 327, que NÃO CONHECEU,
por intempestiva, da Exceção de Suspeição deste Relator, formulada a fls. 323/6.
Sustenta o Excipiente que o pedido foi requerido no devido momento processual, pois
se insurge contra a representação deste Excepto junto à Corregedoria da Advocacia da União,
da qual somente teve conhecimento em 25/7/2013, e tendo ingressado com a argüição de
suspeição em 05/8/2013, o pedido é tempestivo.
DECIDO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE - RECONSIDERAÇÃO
Tem razão o Excipiente quanto à tempestividade de seu pedido.
Em sua argüição de fls. 323/6 o Excipiente revela, claramente, que se insurge contra
a Representação feita por este Excepto, junto à Corregedoria da AGU, pelo ofício 007/2012PRESI/TR, de 03/12/2012. Da referida Representação foi instaurado procedimento de Verificação Preliminar 70/2013-CGAU/AGU, de 27/6/2013, e do qual, pelo que se depreende dos
autos, o Excipiente só teve conhecimento em 25/7/2013 (fls. 333), ao receber a comunicação
de instauração do correspondente procedimento disciplinar.
(...).
Isso considerado, NÃO RECONHEÇO A SUSPEIÇÃO lançada pelo Autor-Recorrente.
Em conseqüência, determino a remessa da Exceção ao juízo competente para seu
julgamento, no caso, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.
Sobre isso, vale ressaltar que, conquanto seja da competência das Turmas Recursais
o julgamento da Exceção de Suspeição suscitada contra Juiz de Juizado Especial Federal
(EXSUSP 2009.01.00.072361-1/BA, e-DJF1 de 06/5/2011), circunstância que, por uma questão
de lógica funcional, poderia atrair para as Turmas Recursais dos JEF's o julgamento da
suspeição de seus próprios membros, o fato é que, além de a competência das Turmas
Recursais não prever tal hipótese, consoante Lei 10.259/01 e Regimento Interno das TR's da
1ª Região, artigo 6º, o julgamento da referida Exceção, quando em desfavor de membro do
próprio Tribunal, dá-se pela Seção ou pela Corte Especial, conforme vê-se pelo artigo 329, §
1º, do Regimento Interno do TRF/1ª Região, situações que, por óbvio, são impossíveis de se
verificar na estrutura das Turmas Recursais.
À Secretaria para extrair dos autos as peças de fls.322/8 e 331/371, bem como da que
se determinou juntar nesta data, e sua autuação como Exceção de Suspeição, para oportuna
remessa ao TRF da 1ª Região.
Intimem-se.

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 38959-45.2009.4.01.3400
2009.34.00.700284-8 RECURSO INOMINADO
REQTE.
ADVOGADO
REQDO.
PROCUR

: DR. ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
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3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-1
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0046366-73.2007.4.01.3400
200734009004539
Recurso Inominado
Recdo
:
ZOZIMO VIANA ROCHA
Advg.
:
DF00004595 - ULISSES BORGES DE RESENDE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0047341-95.2007.4.01.3400
200734009014334
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCA MIRTES MARTINS
Advg.
:
DF00666666 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA
CEUB
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047502-08.2007.4.01.3400
200734009015946
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA JOSE DA SILVA SERAINE
Advg.
:
DF00022810 - DENISE MAGALHAES DA SILVA QUIRINO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0050265-79.2007.4.01.3400
200734009044159
Recurso Inominado
Recdo
:
SEVERINA MARIA DA SILVA
Advg.
:
DF00010589 - GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0058296-88.2007.4.01.3400
200734009125189
Recurso Inominado
Recdo
:
AD ROSA LIMA RODRIGUES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0059815-98.2007.4.01.3400
200734009141077
Recurso Inominado
Recdo
:
DALVIMAR DA SILVA FERNANDES
Advg.
:
DF00024742 - CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0062101-49.2007.4.01.3400
200734009164458
Recurso Inominado
Recte
:
TARCISIO JESUS DE OLIVEIRA FREITAS
Advg.
:
DF00014036 - ELENE DE SOUZA BASTOS DE ALBUQUERQUE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
BA00014995 - REINALDO DE SOUZA COUTO FILHO
0062498-11.2007.4.01.3400
200734009168592
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
MARINELSON FERNANDES DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte/recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501650

0064625-19.2007.4.01.3400
200734009190227
Recurso Inominado
Recdo
:
DENISE DA FONSECA AFONSO
Advg.
:
DF00023815 - ANDRE LUIZ DUTRA MOTA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
DISTRITO FEDERAL
0041383-94.2008.4.01.3400
200834009000552
Recurso Inominado
Recdo
:
ERICA JORDANA BENTO VIANA
Advg.
:
DF00024207 - CAMILLA THAIS PORTO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0041537-15.2008.4.01.3400
200834009002110
Recurso Inominado
Recdo
:
MARCIA TAVARES DE SOUZA
Advg.
:
DF00011027 - LUCIANA BUENO DA CRUZ PEREIRA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0041609-02.2008.4.01.3400
200834009002837
Recurso Inominado
Recte
:
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
Advg.
:
GO00026916 - SEFORA AZEVEDO SILVA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0041892-25.2008.4.01.3400
200834009005788
Recurso Inominado
Recdo
:
LUIS ANDRE ALTENBERND
Advg.
:
DF00014038 - GERALDO MARCONE PEREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0042962-77.2008.4.01.3400
200834009016554
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA IDALETE PEREIRA DE MOURA
Advg.
:
DF00010589 - GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0043809-79.2008.4.01.3400
200834009025080
Recurso Inominado
Recte
:
LUIZ CARLOS TAVARES
Advg.
:
DF00020980 - MARCIO OTAVIO CORDEIRO ALMEIDA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0045689-09.2008.4.01.3400
200834009044094
Recurso Inominado
Recdo
:
LUCIMAR RAMOS DOS SANTOS
Advg.
:
DF00022810 - DENISE MAGALHAES DA SILVA QUIRINO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0046389-82.2008.4.01.3400
200834009051100
Recurso Inominado
Recdo
:
FERNANDA FEITOSA DIAS CARNEIRO
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
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0055909-66.2008.4.01.3400
200834009148707
Recurso Inominado
Recte
:
DARLON BENTO DA SILVA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0056817-26.2008.4.01.3400
200834009158252
Recurso Inominado
Recte
:
RAIMUNDA NONATA LEITE
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0058345-95.2008.4.01.3400
200834009174243
Recurso Inominado
Recte
:
JORGE RAFAEL EIFLER DA CUNHA VASCONCELOS
Advg.
:
DF00007010 - ROBERTO PIRES THOME
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0058978-09.2008.4.01.3400
200834009180768
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA HELENA DE FARIA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0060328-32.2008.4.01.3400
200834009194975
Recurso Inominado
Recdo
:
LUIS ALVES DE ASSIS
Advg.
:
DF00012454 - MARIO HERMES DA COSTA E SILVA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0060909-47.2008.4.01.3400
200834009200903
Recurso Inominado
Recdo
:
BENEDITA APARECIDA DE JESUS
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0062487-45.2008.4.01.3400
200834009217260
Recurso Inominado
Recte
:
WALTER DE SOUSA LIMA
Advg.
:
DF00019623 - FLAVIA NAVES SANTOS PENA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0063921-69.2008.4.01.3400
200834009232022
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO DE ASSIS MORAES
Advg.
:
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0040134-74.2009.4.01.3400
200934009003030
Recurso Inominado
Recte
:
DOMINGOS DE ALMEIDA MACHADO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0040187-55.2009.4.01.3400
200934009003565
Recurso Inominado
Recdo
:
ESMERALDA DIVINA DA ROCHA MOURA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

0047343-31.2008.4.01.3400
200834009060719
Recurso Inominado
Recdo
:
SELMA XAVIER DOS SANTOS
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0048163-50.2008.4.01.3400
200834009068967
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA JOSE DE FREITAS
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0048920-44.2008.4.01.3400
200834009076580
Recurso Inominado
Recte
:
GERACI SOUSA MOURAO
Advg.
:
DF00010589 - GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0049645-33.2008.4.01.3400
200834009083853
Recurso Inominado
Recdo
:
CARLOS EUGENIO MOREIRA DE SOUZA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0050497-57.2008.4.01.3400
200834009092496
Recurso Inominado
Recte
:
LUCI OTONI LIMA DE SOUZA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0051176-57.2008.4.01.3400
200834009099824
Recurso Inominado
Recte
:
GLAUCIONE MARIA BORGES
Advg.
:
DF00066666 - NPJ/UNICEUB
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0051783-70.2008.4.01.3400
200834009105982
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
MARINALVA DE SOUSA SANTOS
Advg.
:
DF00066666 - NPJ/UNICEUB
Recte/recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
PE00025567 - ISA ROBERTA G, ALBUQUERQUE ROQUE
0053483-81.2008.4.01.3400
200834009123281
Recurso Inominado
Recdo
:
JOAO FREIRE DA CONCEICAO
Advg.
:
DF00015226 - JULIO CESAR DA SILVA PEREIRA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055578-84.2008.4.01.3400
200834009145198
Recurso Inominado
Recte
Recdo

:
:

ODELIO PEREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501651
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0040868-25.2009.4.01.3400
200934009010499
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSEILDO DE SOUSA BARBOSA
Advg.
:
DF00024590 - JANARA GONCALVES PEREIRA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0042893-11.2009.4.01.3400
200934009031221
Recurso Inominado
Recte
:
DANIELA DE SOUZA MELO
Advg.
:
DF00016810 - JULIANA SERMOUD FONSECA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0044565-54.2009.4.01.3400
200934009048870
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA OLIMPIA FRUTUOSO SARDINHA
Advg.
:
DF00012454 - MARIO HERMES DA COSTA E SILVA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0045022-86.2009.4.01.3400
200934009053573
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO JOSE FILHO
Advg.
:
DF00009821 - HAMILTON SANTANA DE LIMA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0045639-46.2009.4.01.3400
200934009059807
Recurso Inominado
Recdo
:
ADELINA DA SILVA LIMA
Advg.
:
DF0001554A - NIVALDO DANTAS DE CARVALHO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0046427-60.2009.4.01.3400
200934009067972
Recurso Inominado
Recdo
:
PAULO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS
Recdo
:
LAUZITA MOREIRA DOS SANTOS
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0046982-77.2009.4.01.3400
200934009073753
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
CARMEM MATTOS BALSINI
Advg.
:
DF00013212 - HEBERTO DA SILVA MENDANHA
Recte/recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00019323 - VALTER RODRIGUES DE SOUZA
0047043-35.2009.4.01.3400
200934009074412
Recurso Inominado
Recte
:
DANILO DE ABREU LIMA
Advg.
:
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advg.
:
DF00023036 - LUDIMILA VIANA BARBOSA
0050011-38.2009.4.01.3400
200934009105047
Recurso Inominado
Recte
:
JOSAFA BERNARDO DE OLIVEIRA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501652

0050338-80.2009.4.01.3400
200934009108755
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DAS GRACAS CARVALHAR RAMOS
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0051627-48.2009.4.01.3400
200934009122338
Recurso Inominado
Recdo
:
LUIS CLAUDIO GONCALVES
Advg.
:
DF00004000 - NADJA FERREIRA GUEDES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0052040-61.2009.4.01.3400
200934009126945
Recurso Inominado
Recte
:
RAIMUNDO MARIANO DA SILVA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0052589-71.2009.4.01.3400
200934009132709
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIA LUCIA PEREIRA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0053064-27.2009.4.01.3400
200934009137859
Recurso Inominado
Recdo
:
JAIRO ISMAEL CARDOSO DE SOUZA
Advg.
:
DF00017819 - LEONARDO SOLANO LOPES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0053530-21.2009.4.01.3400
200934009142758
Recurso Inominado
Recte
:
ANA DE SOUZA DA SILVA
Advg.
:
DF00009821 - HAMILTON SANTANA DE LIMA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0053563-11.2009.4.01.3400
200934009143081
Recurso Inominado
Recdo
:
NATALIA RODRIGUES DA COSTA
Advg.
:
DF00009821 - HAMILTON SANTANA DE LIMA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055603-63.2009.4.01.3400
200934009164455
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
JOAO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF0001554A - NIVALDO DANTAS DE CARVALHO
Recte/recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
DF00011940 - EDSON DE JESUS DOS SANTOS
0055874-72.2009.4.01.3400
200934009167255
Recurso Inominado
Recte
:
EDNAILDE BARRETO MESQUITA PEREIRA
Advg.
:
DF0001554A - NIVALDO DANTAS DE CARVALHO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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0055887-71.2009.4.01.3400
200934009167389
Recurso Inominado

0004952-90.2010.4.01.3400
201034009010975
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0010353-70.2010.4.01.3400
201034009027252
Recurso Inominado
Recte
:
MANOEL DE JESUS DE SOUSA PACIFICO
Advg.
:
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0011250-98.2010.4.01.3400
201034009029630
Recurso Inominado
Recte
:
DOMINGAS RODRIGUES DE SOUSA MILHOME
Advg.
:
DF00009821 - HAMILTON SANTANA DE LIMA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0026545-78.2010.4.01.3400
201034009071033
Recurso Inominado
Recdo
:
DIVINA RAMOS VILELA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0031264-06.2010.4.01.3400
201034009080673
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE CARLOS LOPO PAIVA
Advg.
:
DF00030057 - MAYARA AZEVEDO JACUNDA FERREIRA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0031826-15.2010.4.01.3400
201034009082406
Recurso Inominado
Recdo
:
ACELINO JOSE SOARES DOS SANTOS
Advg.
:
DF0004296E - LIANA LIDIANE PACHECO DANI
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0032278-25.2010.4.01.3400
201034009083514
Recurso Inominado
Recdo
:
GERALDA PEREIRA CARVALHO DE ARAUJO
Advg.
:
DF00666666 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA
CEUB
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00021563 - LUCAS MOREIRA PINTO
0046448-02.2010.4.01.3400
201034009117490
Recurso Inominado
Recte
:
GERSON DE OLIVEIRA LOPES
Advg.
:
RS00068414 - ANDRE PAIM
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
AC00003211 - CYNTHIA VARGAS ARAO REVOREDO
0004116-83.2011.4.01.3400
201134009170466
Recurso Inominado
Recte
:
IRACILDA ALVES DA SILVA
Advg.
:
DF00020251 - DANIELLA CESAR TORRES
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

Recte
:
JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA MAIA
Advg.
:
DF00023681 - CAROLINA SIMAO ODISIO HISSA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0055928-38.2009.4.01.3400
200934009167793
Recurso Inominado
Recte
:
ROSINEIDE MARIANO DE LIMA
Advg.
:
DF00017819 - LEONARDO SOLANO LOPES
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0056887-09.2009.4.01.3400
200934009178169
Recurso Inominado
Recte
:
DANIEL CAMPOS DA SILVA
Advg.
:
DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0057364-32.2009.4.01.3400
200934009183126
Recurso Inominado
Recdo
:
JOAO GONZAGA MOURA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
Advg.
:
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
0058892-04.2009.4.01.3400
200934009198900
Recurso Inominado
Recte
:
IVONE SIMPLICIO DE ALMEIDA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0059042-82.2009.4.01.3400
200934009200403
Recurso Inominado
Recdo
:
JERONIMO PEREIRA PAIVA
Advg.
:
DF00016810 - JULIANA SERMOUD FONSECA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0059333-82.2009.4.01.3400
200934009203697
Recurso Inominado
Recte
:
MANOEL FERNANDES DOS SANTOS
Advg.
:
DF00031354 - PATRIQUENIA BUENO SANTOS
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0059756-42.2009.4.01.3400
200934009207930
Recurso Inominado
Recdo
:
ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA
Advg.
:
DF00010836 - BERNARDO JOSE DE SALES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0060173-92.2009.4.01.3400
200934009212322
Recurso Inominado
Recte
Recdo
Advg.

:
:
:

SILVIA DE CASTRO SOARES
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
BA00025699 - CLAUDIA GRAYCE LIMA DOS SANTOS
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0043812-58.2013.4.01.3400
201334000101290
Recurso Inominado
Recdo
:
ROSSANA MEIRELES LIMA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0045010-33.2013.4.01.3400
201334000107274
Recurso Inominado
Recdo
:
CARLA PILO ALFENAS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0045216-47.2013.4.01.3400
201334000108841
Recurso Inominado
Recdo
:
LUCIMERE CONCEICAO DE BARCELOS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0045513-54.2013.4.01.3400
201334000110611
Recurso Inominado
Recdo
:
ANA MARIA GLOSS DA SILVA
Advg.
:
DF00013481 - ALINE BICALHO MOREIRA LIMA
Advg.
:
DF00012753 - LUCIANO MELO MOREIRA LIMA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0046919-13.2013.4.01.3400
201334000116208
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE DE CASTRO NEVES SOARES
Advg.
:
DF00011848 - PAULO ROBERTO MOGLIA THOMPSON FLORES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047154-77.2013.4.01.3400
201334000118602
Recurso Inominado
Recdo
:
SELMA TEIXEIRA NUNES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0047762-75.2013.4.01.3400
201334000121748
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA LUCILA LA PORTA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0049918-36.2013.4.01.3400
201334000128113
Recurso Inominado
Recdo
:
ROMULO ANTONIO BROETTO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0049932-20.2013.4.01.3400
201334000128250
Recurso Inominado
Recdo
:
VANIA SILVIA ALCANTARA FOERSTER
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL

0032503-11.2011.4.01.3400
201134009243992
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO PIRES DA SILVA
Advg.
:
DF0004296E - LIANA LIDIANE PACHECO DANI
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0043169-71.2011.4.01.3400
201134009270660
Recurso Inominado
Recte
:
ADAULTO DE SOUSA SILVA
Advg.
:
DF00022388 - TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0008152-37.2012.4.01.3400
201234009358008
Recurso Inominado
Recte
:
TEREZINHA MARIA DA SILVA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0027731-68.2012.4.01.3400
201234009403507
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE DE ARAUJO REIS
Advg.
:
DF00025325 - JOAO BATISTA MENEZES LIMA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0034571-60.2013.4.01.3400
201334000061605
Recurso Inominado
Recdo
:
GRACE MARY MORENO DA SILVA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0037629-71.2013.4.01.3400
201334000074139
Recurso Inominado
Recte
:
OSVALDO QUEIROZ DA SILVA
Advg.
:
DF00028811 - ANELISE ACACIA LIMA MUNIZ
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0041586-80.2013.4.01.3400
201334000090983
Recurso Inominado
Recdo
:
MIGUEL GONCALVES DE MELO
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0043794-37.2013.4.01.3400
201334000101119
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte

:
:
:

MARIA DO CARMO BERNARDES
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
UNIAO FEDERAL
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0050794-88.2013.4.01.3400
201334000130884
Recurso Inominado
Recdo
:
JUAREZ VARALLO PONT
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0052154-58.2013.4.01.3400
201334000137109
Recurso Inominado
Recdo
:
DERALDO RODRIGO RODRIGUES UGOSKI
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0054700-86.2013.4.01.3400
201334000149864
Recurso Inominado
Recdo
:
HELIO CESARIO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0063124-20.2013.4.01.3400
201334000179644
Recurso Inominado
Recdo
:
ERNESTO ANTONIO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0067030-18.2013.4.01.3400
201334000195385
Recurso Inominado
Recdo
:
MARILDO MARRA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0079276-46.2013.4.01.3400
201334000236939
Recurso Inominado
Recdo
:
JORGE LUIZ FERNANDES DA SILVA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0009307-07.2014.4.01.3400
201434000029661
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA CONCEICAO DE MORAIS
Advg.
:
DF00028576 - LEILIANE RODRIGUES CORREA SILVA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0021679-85.2014.4.01.3400
201434000070238
Recurso Inominado
Recdo
:
ANDRE LUIS MORAIS MARCARENHAS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Determino a inclusão do(s) processo(s) abaixo/acima relacionado(s) na PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, TERCA-FEIRA, às 15:00 horas, podendo,
entretanto, nessa mesma sessão ou em sessões subseqüentes, ser julgados os processos
adiados ou constantes de pautas já publicada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501655

3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-3
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

LANA LÍGIA GALATI

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0061386-07.2007.4.01.3400
200734009157051
Recurso Inominado
Recte
:
ADONIAS JANIVAL DE FREITAS
Advg.
:
DF00023451 - SERGIO HENRIQUE PEIXOTO BAPTISTA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0056734-10.2008.4.01.3400
200834009157322
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
ANTONIO XAVIER DE LIMA
Advg.
:
DF00016858 - NILTON LAFUENTE
Recte/recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0046135-75.2009.4.01.3400
200934009064830
Recurso Inominado
Recte
:
JERSIA FRANCA DA CRUZ
Advg.
:
DF00010434 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0043517-26.2010.4.01.3400
201034009111784
Recurso Inominado
Recdo
:
ROBERTO MACHADO FERNANDES
Advg.
:
DF00022256 - RUDI MEIRA CASSEL
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0046526-93.2010.4.01.3400
201034009117771
Recurso Inominado
Recte
:
MARCELO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Advg.
:
DF00022256 - RUDI MEIRA CASSEL
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0013081-50.2011.4.01.3400
201134009193223
Recurso Inominado
Recte
:
FLAVIA BUENO PONA
Advg.
:
DF00004503 - FLAVIA ALMEIDA DA FONSECA GILDINO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025594-50.2011.4.01.3400
201134009220786
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo

1655
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:
:

EDSON SANTOS MIRANDA
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
REGINALDO VEIGA DE OLIVEIRA
ADIRLEI HIROSHI KABUTOMORI
ADRIANO DEMINCO PITANGA
ANDRE LUIZ BORGES DA COSTA
UNIAO FEDERAL
o
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0027538-87.2011.4.01.3400
201134009225799
Recurso Inominado

0007777-36.2012.4.01.3400
201234009357250
Recurso Inominado
Recte
:
RICARDO CAMPOS ROCHA
Advg.
:
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
Recte
:
LEANDRO FORTUNATO DOS SANTOS
Recte
:
RENATO DA SILVA ARAUJO
Recte
:
PAULO SERGIO COELHO MONTEIRO
Recte
:
PAULO RENATO MEDRADO ROQUE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0037014-18.2012.4.01.3400
201234009427746
Recurso Inominado
Recdo
:
JOAO BATISTA DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00003761 - JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0039279-90.2012.4.01.3400
201234009436015
Recurso Inominado
Recdo
:
CARLOS FERNANDES SILVA
Advg.
:
DF00034718 - RODRIGO CAMARGO BARBOSA
Advg.
:
DF00032147 - RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0036005-84.2013.4.01.3400
201334000067284
Recurso Inominado
Recdo
:
GERALDO CAMILO SOUTO FILHO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0036379-03.2013.4.01.3400
201334000069079
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0037214-88.2013.4.01.3400
201334000072968
Recurso Inominado
Recte
:
IVANIR MARLENE FINN DE SOUZA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0037847-02.2013.4.01.3400
201334000075809
Recurso Inominado
Recte
:
REGINA BETANIA MIRANDA DE SOUZA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0038363-22.2013.4.01.3400
201334000077970
Recurso Inominado
Recte
:
THALES CAVALCANTE LINHARES
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL

Recte
:
MERCIA MARIA LEMOS DE OLIVEIRA
Advg.
:
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
Recte
:
JOSE TORQUATO DA SILVA NETO
Recte
:
JOSELIRIO SANTOS SILVA
Recte
:
MARCIO FRANKLIN LOPES PENA
Recte
:
MARCOS WELBER CAVALCANTE HAGE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0031277-68.2011.4.01.3400
201134009239365
Recurso Inominado
Recdo
:
CAMILA FURTADO DISCACCIATI
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0049908-60.2011.4.01.3400
201134009291215
Recurso Inominado
Recdo
:
GERALDO MANGUEIRA DE SOUSA
Advg.
:
DF00032712 - EDILMA DE SIQUEIRA SENA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0000212-21.2012.4.01.3400
201234009341988
Recurso Inominado
Recte
:
MARILENE APARECIDA DA SILVA
Advg.
:
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
Recte
:
MOZART WILIANS BATISTA
Recte
:
REGINALDO PEREIRA
Recte
:
RONARD SARAIVA VILELA
Recte
:
RODRIGO GOMES DE CARVALHO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0002987-09.2012.4.01.3400
201234009345625
Recurso Inominado
Recte
:
ELVIMAR LUIS COUTRIM DE FREITAS
Advg.
:
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
Recte
:
ELIENSOL PEREIRA LOPES
Recte
:
EVALDO LEANDRO MOREIRA
Recte
:
DARLAINE PAULA GARCIA
Recte
:
ESIO DIAS BITENCOURT
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0002990-61.2012.4.01.3400
201234009345656
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo

:
:
:
:
:
:
:

EDMILSON CAMPOLINA
BA00019557 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
EDSON FERREIRA E SILVA
EDSON PEREIRA DE SOUZA
EDSON CARLOS RHODES DE SOUZA
EDMUNDO CALMON DE ALMEIDA
UNIAO FEDERAL
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0043862-84.2013.4.01.3400
201334000101794
Recurso Inominado
Recdo
:
MAGNA DA SILVA POLICARPO MAGALHAES CAMPOS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0044477-74.2013.4.01.3400
201334000104947
Recurso Inominado
Recte
:
ALBERTO MACHADO DIAS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0045337-75.2013.4.01.3400
201334000110050
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE GABRIEL COUTO DE VIVEIROS BARBOSA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0045907-61.2013.4.01.3400
201334000111555
Recurso Inominado
Recte
:
DENIZE MEIRE RODRIGUES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0046878-46.2013.4.01.3400
201334000115792
Recurso Inominado
Recte
:
DILCE MENEGAZZO VERZELETTI
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0048536-08.2013.4.01.3400
201334000124480
Recurso Inominado
Recte
:
LUIZA PARREIRAS SILVA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
EDSON LOPES
Recte
:
ROSANGELA DE JESUS BIASE
Recte
:
JOSE DE RIBAMAR RABELO DIAS
Recte
:
MARLY MAFARACI DIAS BATISTA
Recte
:
BENEDICTO BORSOLLI
Recte
:
MARIA ANTONIA MOREIRA FERREIRA
Recte
:
JOSE CARLOS RODRIGUES
Recte
:
MOISES ALBINO DE MAGALHAES
Recte
:
FRANCISCA DOS SANTOS FLORENTINO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0049313-90.2013.4.01.3400
201334000126555
Recurso Inominado
Recdo
:
IVAIR JOSE CENCI
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0049319-97.2013.4.01.3400
201334000126613
Recurso Inominado
Recdo
:
JAIRO FERNANDO POERSCHIKE CULAU
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL

0038831-83.2013.4.01.3400
201334000079693
Recurso Inominado
Recte
:
RODRIGO DA SILVA REIS
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0038836-08.2013.4.01.3400
201334000079748
Recurso Inominado
Recte
:
MARIO RODRIGUES MARTINS JUNIOR
Advg.
:
DF00033247 - THIAGO GUIMARAES PEREIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0039978-47.2013.4.01.3400
201334000084736
Recurso Inominado
Recte
:
UBIRATAN COSTA VERAS
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0041574-66.2013.4.01.3400
201334000090863
Recurso Inominado
Recdo
:
ANOSIFRO SANTANA
Advg.
:
DF00039930 - EVANDRO JOSE LAGO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0042962-04.2013.4.01.3400
201334000097417
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA CELINA RAIMUNDA DE SOUZA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0042964-71.2013.4.01.3400
201334000097434
Recurso Inominado
Recdo
:
HERCULES PEREIRA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0042971-63.2013.4.01.3400
201334000097506
Recurso Inominado
Recdo
:
MARCELO GONCALVES RIBEIRO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0043015-82.2013.4.01.3400
201334000097941
Recurso Inominado
Recte
:
EVERALDO TEIXEIRA SCHIAVON
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0043718-13.2013.4.01.3400
201334000100357
Recurso Inominado
Recte
:
ELIZABETH PRADO SILVA SOUZA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
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0052705-38.2013.4.01.3400
201334000139671
Recurso Inominado
Recdo
:
PATRICIA ALVES DE SOUZA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0052760-86.2013.4.01.3400
201334000140230
Recurso Inominado
Recte
:
ROSEMARY SCHUTZ
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0052767-78.2013.4.01.3400
201334000140302
Recurso Inominado
Recte
:
SANDRO AUGUSTO HAISI
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0052793-76.2013.4.01.3400
201334000140560
Recurso Inominado
Recdo
:
GUARACI VERGILIO CARNEIRO COSTA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0053444-11.2013.4.01.3400
201334000143089
Recurso Inominado
Recte
:
MAURO SERGIO DA SILVA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0053982-89.2013.4.01.3400
201334000146471
Recurso Inominado
Recdo
:
EDSON BRITTO DE CARVALHO
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0055229-08.2013.4.01.3400
201334000152163
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO PEDRO DE ALCANTARA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0056663-32.2013.4.01.3400
201334000158308
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DE LOURDES DA SILVA LOUREIRO
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0058437-97.2013.4.01.3400
201334000164110
Recurso Inominado
Recdo
:
ADIVALDO JOSE DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL

0049559-86.2013.4.01.3400
201334000127526
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA CLARETE RAICOSK
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0049569-33.2013.4.01.3400
201334000127629
Recurso Inominado
Recte
:
MARILIA CARMEM OSINAGA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0050803-50.2013.4.01.3400
201334000130973
Recurso Inominado
Recte
:
MATILDE FAVORETTO ANTONIASSI
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051508-48.2013.4.01.3400
201334000133619
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO DE ASSIS MOURA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0051547-45.2013.4.01.3400
201334000134000
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA ROSEMEIRE TARDIN
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0051624-54.2013.4.01.3400
201334000134775
Recurso Inominado
Recdo
:
CLAUDIA DE CERJAT BERNARDES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0051723-24.2013.4.01.3400
201334000135777
Recurso Inominado
Recte
:
JUSSARA ELISA CAMARGO DOS SANTOS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0051959-73.2013.4.01.3400
201334000136155
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DAS GRACAS ARAUJO
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0052667-26.2013.4.01.3400
201334000139298
Recurso Inominado
Recte
:
MARCOS MONTANHA TEIXEIRA DA SILVA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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0061884-93.2013.4.01.3400
201334000173835
Recurso Inominado
Recte
:
EDVALDO CARLOS DE ARAUJO
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0061924-75.2013.4.01.3400
201334000174230
Recurso Inominado
Recte
:
JONALDO ALENCAR SACRAMENTO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0062007-91.2013.4.01.3400
201334000175068
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO BATISTA DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0062010-46.2013.4.01.3400
201334000175099
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0062035-59.2013.4.01.3400
201334000175349
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE GOMES ROQUE
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0062046-88.2013.4.01.3400
201334000175455
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE MIGUEL
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0062050-28.2013.4.01.3400
201334000175490
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE ROBERTO DA SILVA
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
0062367-26.2013.4.01.3400
201334000175664
Recurso Inominado
Recte
:
LUIZ PEDRO PEREIRA
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL

0058465-65.2013.4.01.3400
201334000164394
Recurso Inominado
Recdo
:
MARTA MAIA DE MIRANDA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0058527-08.2013.4.01.3400
201334000165019
Recurso Inominado
Recte
:
ALVELINDA FRANCISCA DOURADO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
TEREZINHA SOARES DA SILVA SOUZA
Recte
:
MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA
Recte
:
JOANA OLIVEIRA DOS SANTOS
Recte
:
MARIA DA SILVA RAMOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0061114-03.2013.4.01.3400
201334000172120
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0061137-46.2013.4.01.3400
201334000172357
Recurso Inominado
Recte
:
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0061489-04.2013.4.01.3400
201334000172878
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE ROBERTO DA SILVA
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0061541-97.2013.4.01.3400
201334000173403
Recurso Inominado
Recdo
:
IEDO MACIEL DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0061861-50.2013.4.01.3400
201334000173609
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Recdo

:
:
:
:

JOSELITO SANTOS DE MORAIS
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
FUNASA
UNIAO FEDERAL
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0062421-89.2013.4.01.3400
201334000176282
Recurso Inominado
Recdo
:
VALDEMAR BEZERRA
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0062583-84.2013.4.01.3400
201334000177195
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO CANINDE MARQUES DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0062594-16.2013.4.01.3400
201334000177356
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE FLAVIO ATALIBA
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0062680-84.2013.4.01.3400
201334000178210
Recurso Inominado
Recdo
:
FATIMA MARIA PINTO LIMA
Advg.
:
CE00015142 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
LUCIA MARIA DE VASCONCELOS TAVORA
Recdo
:
MARIA LAIS TAVORA
Recdo
:
MARCIA MARIA TAVORA DE VASCONCELOS
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0062691-16.2013.4.01.3400
201334000178327
Recurso Inominado
Recdo
:
MARILIA PINTO AILLON
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0062699-90.2013.4.01.3400
201334000178402
Recurso Inominado
Recte
:
MARY VANIA LEITAO VIANA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0062703-30.2013.4.01.3400
201334000178447
Recurso Inominado
Recte
:
NELMA SILVA CALIXTO DOURADO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0063161-47.2013.4.01.3400
201334000180011
Recurso Inominado
Recdo
:
BRASILINO LIMA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501660

0063528-71.2013.4.01.3400
201334000180409
Recurso Inominado
Recdo
:
CID NEY DE PAULA CASTRO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0063638-70.2013.4.01.3400
201334000181551
Recurso Inominado
Recdo
:
ORCILIO GOMES DA SILVA
Advg.
:
DF00039930 - EVANDRO JOSE LAGO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0064100-27.2013.4.01.3400
201334000182687
Recurso Inominado
Recte
:
CRISTIANY ELIAS LOPES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0065936-35.2013.4.01.3400
201334000188105
Recurso Inominado
Recdo
:
JOENE MARIA CURVELO DE ARAUJO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0065950-19.2013.4.01.3400
201334000188242
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE ARTHUR CABRAL HAGE
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0066173-69.2013.4.01.3400
201334000189779
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO GRANGEIRO MORAIS
Advg.
:
CE00015142 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
Recte
:
MARIA DE LOURDES DOS ANJOS COSTA
Recte
:
LUIZA BARBOSA DE MOURA
Recte
:
MOEMA LUCIA GUEDES VIDAL
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0066211-81.2013.4.01.3400
201334000190150
Recurso Inominado
Recte
:
VILMA NATIVIDADE CAMPOS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0068164-80.2013.4.01.3400
201334000197896
Recurso Inominado
Recte
:
ARISTOTELES SOBREIRA BARBOSA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
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0068208-02.2013.4.01.3400
201334000198332
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO EVERARDO RIBEIRO
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0068259-13.2013.4.01.3400
201334000198840
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO GONCALVES LEMOS
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0068260-95.2013.4.01.3400
201334000198853
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO IRISMAR FERREIRA SILVA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0068279-04.2013.4.01.3400
201334000199040
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO RIBEIRO DE MATOS
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0068330-15.2013.4.01.3400
201334000199557
Recurso Inominado
Recdo
:
CRISTIANE MENDES DE BARROS PESSOA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0068391-70.2013.4.01.3400
201334000200164
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0068392-55.2013.4.01.3400
201334000200178
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE EDIVAN DA SILVA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0068430-67.2013.4.01.3400
201334000200551
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE EUDES BEZERRA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501661

0068815-15.2013.4.01.3400
201334000202209
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE JESSE NASCIMENTO BORGES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0068847-20.2013.4.01.3400
201334000202524
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0068861-04.2013.4.01.3400
201334000202661
Recurso Inominado
Recte
:
RUBENS DEMONTIEZ SANTANA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0069179-84.2013.4.01.3400
201334000203855
Recurso Inominado
Recte
:
VICENTE FERREIRA LIMA FILHO
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0069181-54.2013.4.01.3400
201334000203872
Recurso Inominado
Recte
:
VICENTE GOMES DE MELO
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0069604-14.2013.4.01.3400
201334000205101
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISBERTO GOMES DE SOUSA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0069898-66.2013.4.01.3400
201334000206549
Recurso Inominado
Recte
:
PAULO TAVARES DE SOUZA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0069931-56.2013.4.01.3400
201334000206878
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO CLOVIS DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
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0070575-96.2013.4.01.3400
201334000207314
Recurso Inominado
Recdo
:
ANTONIO AELITO MADEIRO
Advg.
:
DF00039232 - LEONARDO DA COSTA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0073880-88.2013.4.01.3400
201334000222200
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIETA COSTA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JANDIRA MARCONDES TOSTO
Recte
:
FLORENTINA GOMES CANARIO
Recte
:
ALELUIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Recte
:
MOYSES VIEIRA DA SILVA
Recte
:
VOLESIO GAMBINI PIRES
Recte
:
MIRNA CABRAL LIMA
Recte
:
NILA POCO
Recte
:
ADENIDES PEREIRA DE MEDEIROS
Recte
:
MARIA INEZ CARVALHO SOARES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0073919-85.2013.4.01.3400
201334000222591
Recurso Inominado
Recdo
:
ALCINDO XAVIER
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0073934-54.2013.4.01.3400
201334000222749
Recurso Inominado
Recdo
:
ALTAMIRO SATHLER FILHO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
ZULEICA MAGALHAES RAMOS
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0073943-16.2013.4.01.3400
201334000222838
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
CLORINTHA SORBO CHAVES
Recte
:
WALDEMIRO ALVES DA SILVA
Recte
:
ANTONIO AVERTANO BARRETO DA ROCHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0073976-06.2013.4.01.3400
201334000223161
Recurso Inominado
Recdo
:
EDMUNDO SOARES DE CARVALHO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0076486-89.2013.4.01.3400
201334000230434
Recurso Inominado
Recdo
:
CLAUDIA JAMES GIORDANO SIMOES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501662

0077482-87.2013.4.01.3400
201334000231440
Recurso Inominado
Recdo
:
MARISTELA GUIMARAES DO COUTO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0077516-62.2013.4.01.3400
201334000231782
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO CARLOS GARRIDO DE LIMA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0077554-74.2013.4.01.3400
201334000232160
Recurso Inominado
Recdo
:
CRISTINA MARIA BELARMINO DA SILVA AQUINO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0078374-93.2013.4.01.3400
201334000234387
Recurso Inominado
Recdo
:
EMILIA MARIA DA SILVA MARQUES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0078386-10.2013.4.01.3400
201334000234503
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA RITA DE CARVALHO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0079145-71.2013.4.01.3400
201334000235598
Recurso Inominado
Recte
:
ANALIA RIBEIRO DAVID
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
SEBASTIAO GASPAR DE OLIVEIRA
Recte
:
TEODORA RODRIGUES VELASQUEZ
Recte
:
HILDENE FURTADO SEGALA
Recte
:
ZORAIDE ALVES SPINOLA DOS REIS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0079157-85.2013.4.01.3400
201334000235714
Recurso Inominado
Recdo
:
LEVI SANTOS NEVES DE SOUZA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
ERNESTO DE CASTRO
Recdo
:
FLAVIA GONCALVES NEVES
Recdo
:
MARIA DOLORES SOUZA DE ANDRADE
Recdo
:
MARIA DOLORES SILVA
Recdo
:
MARIA BEZERRA VELOSO DE LIMA
Recdo
:
NAIR OLIVEIRA DE ABREU
Recdo
:
CARMELITA ANTUNES
Recdo
:
AURIENI CINTO VENEZIA
Recdo
:
MARIA APARECIDA MURCA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
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0003236-86.2014.4.01.3400
201434000012120
Recurso Inominado
Recte
:
ANNA MARIA ABRAO LOUGON SOARES
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JOSE CLEMENTINO ANTUNES SEVERO
Recte
:
NELSON ANDRADE
Recte
:
ROMILDA HELENA ZANCHETTI KOHL
Recte
:
REGINALDO DOMINGUES
Recte
:
OLIVIA PRESTES BRAZ
Recte
:
EMANOEL SOARES GUIMARAES
Recte
:
JOAO MOREIRA DO NASCIMENTO
Recte
:
RAIMUNDO LUIZ DE SANTANA
Recte
:
ANTERO RAMOS CORREA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0003243-78.2014.4.01.3400
201434000012195
Recurso Inominado
Recte
:
CARLOS EDUARDO DE CAMPOS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
PEDRO GIACOMIN
Recte
:
NELCI JESUS DOS SANTOS
Recte
:
FRANCISCO LOPES DE SOUZA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0003887-21.2014.4.01.3400
201434000013642
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA IVONE FELIX
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0004065-67.2014.4.01.3400
201434000014925
Recurso Inominado
Recte
:
JOANA FRANCISCA EVANGELISTA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0004524-69.2014.4.01.3400
201434000016901
Recurso Inominado
Recdo
:
GILMAR JOSE SEIDLER
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0006614-50.2014.4.01.3400
201434000020679
Recurso Inominado
Recdo
:
CRISTINA SIMONE DOS SANTOS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0006672-53.2014.4.01.3400
201434000021252
Recurso Inominado
Recdo
:
AILTON RIOS GUIMARAES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL

0079158-70.2013.4.01.3400
201334000235728
Recurso Inominado
Recte
:
EROLTIDES FEITOSA DE FARIAS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MIRIAM BARROSO VIDAL
Recte
:
MARIA SANTIAGO DA CUNHA
Recte
:
NELIA SANDRA RICARDO DO NASCIMENTO
Recte
:
SEBASTIAO ANDRADE MATOS
Recte
:
JOSE ALCEU GONCALVES NOVALS
Recte
:
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
Recte
:
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA
Recte
:
ELZA THEREZINHA DO CARMO
Recte
:
BRUNO MIRANDA SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0080462-07.2013.4.01.3400
201334000239790
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA CRISTINA DA SILVA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0080472-51.2013.4.01.3400
201334000239893
Recurso Inominado
Recdo
:
MARCIA ANDREA LOPES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0080912-47.2013.4.01.3400
201334000241293
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO ZAMBOM
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
CARLOS GRANDINI
Recte
:
RONALDO RICALDONI DE FREITAS
Recte
:
TEREZA DE SOUZA DINIZ
Recte
:
GERALDO ALVES PEREIRA
Recte
:
HUGO BRUZZI
Recte
:
MARIA HELENA DE CASTRO SANTOS
Recte
:
NARCIZA VELOSO DE ALMEIDA
Recte
:
JOSE ROSENDO DA SILVA
Recte
:
PAULO BENEDITO DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0080990-41.2013.4.01.3400
201334000242072
Recurso Inominado
Recdo
:
SYLVIA PINHO GOMES
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0009882-49.2013.4.01.3400
201334009534062
Recurso Inominado
Recdo/recte
Advg.
Advg.
Recte/recdo

:
:
:
:

FABIANO DE CRISTO PINTO
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501663
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0010526-55.2014.4.01.3400
201434000033867
Recurso Inominado

0008919-07.2014.4.01.3400
201434000028269
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO CARLOS RIBEIRO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
NIVALDO ALVES DE LIMA
Recte
:
SEBASTIAO AVELINO DA COSTA
Recte
:
EXPEDITO RODRIGUES CERQUEIRA
Recte
:
ORLANDO MACEDO FERREIRA
Recte
:
RAIMUNDO DIAS DOS ANJOS
Recte
:
JOVINA NEVES DA SILVA
Recte
:
GILSON ALVES DE LIMA
Recte
:
JOAO NETO DE OLIVEIRA SOUZA
Recte
:
WILSON CARLOS RAMOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0009192-83.2014.4.01.3400
201434000029003
Recurso Inominado
Recte
:
ARIVALDO MARINHO PINTO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA
Recte
:
JOAO DOROTEIO DE CARVALHO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0009680-38.2014.4.01.3400
201434000030409
Recurso Inominado
Recte
:
ELIAS DE JESUS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
RAIMUNDO MARCELINO DE JESUS
Recte
:
JORGE SACRAMENTO SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0009757-47.2014.4.01.3400
201434000031178
Recurso Inominado
Recte
:
ADEMAR COSTA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
LOURIVAL MARQUES XAVIER
Recte
:
ANTONIO CARLOS CONCEICAO OLIVEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0010064-98.2014.4.01.3400
201434000032241
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE DE RIBAMAR MORAES
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
MARIA DE LOURDES CAVALCANTE
Recdo
:
MARIA FATIMA COSTA DE OLIVEIRA
Recdo
:
MARGARIDA MARIA GOMES NOGUEIRA
Recdo
:
MARIA LUZENIR DA ROCHA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0010462-45.2014.4.01.3400
201434000033226
Recurso Inominado
Recdo
:
EDUARDO DINIZ FERREIRA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501664

Recte
:
EDSON MIRANDA LUZ
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
WALTAIDE CHAVES REIS
Recte
:
SOLANGE PALMEIRA COELHO
Recte
:
JUBIRACI PEREIRA DE JESUS
Recte
:
JOSE DOS REIS VITAL GUEDES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0010535-17.2014.4.01.3400
201434000033956
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO ANTONIO SANTOS DUARTE
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JOSE JUSTINO DA SILVA
Recte
:
JATIRACY ALVES DOS ANJOS
Recte
:
VALDELICE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS
Recte
:
SERGIO LUIZ FREITAS TEIXEIRA
Recte
:
MARIO SILVA DE SOUZA
Recte
:
RITA CRISTINA TRISTAO GRAMACHO
Recte
:
JOSE GILMAR BELMIRO SANTOS
Recte
:
JOSE HUNALDO RODRIGUES
Recte
:
ORLANDO VALTER PATERNOSTRO LAPA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0010542-09.2014.4.01.3400
201434000034022
Recurso Inominado
Recte
:
CARLOS ALBERTO SERAFIM SILVA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JORGE MISAEL MARQUES MAGALHAES
Recte
:
DAVI CAMPOS DE QUEIROS
Recte
:
IVAN DIAS DA ROCHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011189-04.2014.4.01.3400
201434000036091
Recurso Inominado
Recte
:
ENILSON FERREIRA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
FRANCISCO DA COSTA RIBEIRO
Recte
:
JUAREZ DOS SANTOS
Recte
:
OTACILIO ALVES DAS NEVES
Recte
:
RAIMUNDO NONATO TORRES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011348-44.2014.4.01.3400
201434000037690
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo

1664

:
:
:
:
:
:
:

JOSE MARIA PASSOS
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
OSVALDO GOMES MEIRELES
RAIMUNDA AMORIM DOS SANTOS
MARIA DO SOCORRO FURTADO MIRANDA
PLEOPOTENCIARIO CAMPOS NOGUEIRA
UNIAO FEDERAL
o
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0011705-24.2014.4.01.3400
201434000038260
Recurso Inominado

0013518-86.2014.4.01.3400
201434000047402
Recurso Inominado

Recte
:
HOSANA COELHO MARQUES
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA IRECLY DE AZEVEDO ANDRADE
Recte
:
JOSE MENDES BRITO
Recte
:
LUCIVANDA GOMES DO CARMO
Recte
:
MARIA TORRES TEIXEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0011775-41.2014.4.01.3400
201434000038969
Recurso Inominado

Recte
:
ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
CARLOS JOSE PESSOA NAVARRO VERAS
Recte
:
GUILHERMINA LEDA BOTELHO SOARES
Recte
:
MARIA NOELIA MOTA MACHADO
Recte
:
ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
Recte
:
JOSE AIRTON ALBUQUERQUE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0015659-78.2014.4.01.3400
201434000051118
Recurso Inominado

Recdo
:
HELYTON RAIMUNDO SOARES FIGUEIRA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0011840-36.2014.4.01.3400
201434000039614
Recurso Inominado

Recte
:
DALILA COSTA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA APARECIDA PEREIRA GUEDES
Recte
:
OSVALDO GREIN
Recte
:
EUNICE DANTAS CARVALHO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0018711-82.2014.4.01.3400
201434000061078
Recurso Inominado

Recdo
:
ANNA WALERIA RODRIGUES MAUX
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0011901-91.2014.4.01.3400
201434000040221
Recurso Inominado

Recte
:
ANTONIO RODRIGUES
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
ELIAS GUIMARAES
Recte
:
RAYMUNDO DE FREITAS VIEIRA
Recte
:
BENEDITO CALDAS NUNES RIBEIRO
Recte
:
JOAO GOMES DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0018750-79.2014.4.01.3400
201434000061465
Recurso Inominado

Recte
:
MARIA LIGIA ROCHA MONTEIRO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
BENILDE ALVES ARAUJO
Recte
:
ANA LUCIA MOREIRA
Recte
:
MARLENE GARCIA DE OLIVEIRA
Recte
:
FRANCISCA SOCORRO RAMOS BATISTA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0012055-12.2014.4.01.3400
201434000041761
Recurso Inominado

Recte
:
ANTONIO C MOR MATTOS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
CLARA ANGELICA TENORIO DA SILVA
Recte
:
MARA LIMA DE MORAES
Recte
:
WANDA D ALESSANDRO JACOB
Recte
:
MARIA DE LOURDES GODOI VIEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0018759-41.2014.4.01.3400
201434000061554
Recurso Inominado

Recte
:
ADAO PAIANO CORREA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MOACIR ALVES DE JESUS
Recte
:
JOSE ALVES DE SOUZA
Recte
:
MARIA DA PAZ DE JESUS
Recte
:
ANTONIA DA COSTA ALVES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0012528-95.2014.4.01.3400
201434000043498
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo

:
:
:
:
:
:
:

Recte
:
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0019090-23.2014.4.01.3400
201434000061883
Recurso Inominado

ERLANDIA MARIA LOPES DA SILVA
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
MARIA DE LOURDES SILVA
MARIA DA PENHA PINTO MOREIRA DE AZEVEDO
MARIA ZENEIDE DA SILVA
MARIA EVANILDA LOPES DA SILVA
UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501665
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DEMETRIO DA CONCEICAO COSTA
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
EDILAMAR DA ROCHA PINNA
HELENA IRACEMA PINHEIRO SANTIAGO
UNIAO FEDERAL
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0019116-21.2014.4.01.3400
201434000062169
Recurso Inominado
Recte
:
LUZIA MARQUES DE ARAUJO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MILTON PACHECO DE PAULA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0019633-26.2014.4.01.3400
201434000063335
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA BEATRIZ DE FREITAS
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA LUCIANO FARIAS
Recte
:
TIBURCIO DE CASTRO E SILVA
Recte
:
MARIA DA CONCEICAO CHAVES
Recte
:
MARIA DO SOCORRO AIRES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0020527-02.2014.4.01.3400
201434000065390
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA VILANIR COSTA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021104-77.2014.4.01.3400
201434000067661
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0021141-07.2014.4.01.3400
201434000068036
Recurso Inominado
Recte
:
AGNALDO ARAUJO PAZELLI
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
ERASMO TOLENTINO GONCALVES
Recte
:
AUREA AMARANTE TORRES
Recte
:
DALTRO TAMEIRAO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021213-91.2014.4.01.3400
201434000068557
Recurso Inominado
Recte
:
CICERO CARDOSO DOS SANTOS
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021592-32.2014.4.01.3400
201434000069340
Recurso Inominado
Recte
:
MIRACI BENEDITA VERAS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
RENEE MOREIRA EVARISTO CARLOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021599-24.2014.4.01.3400
201434000069411
Recurso Inominado
Recte
:
ILDA BUENO VALTER
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
LUCY PACE PENA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501666

Recte
:
IZAURA FERREIRA
Recte
:
LAURA GREGORIA DE ABREU
Recte
:
LUCIEN KRONENBERGER DE ALMEIDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021623-52.2014.4.01.3400
201434000069651
Recurso Inominado
Recte
:
CESARINO DE CASTRO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
CICERO MATEUS
Recte
:
VERA MARIA LILIAN ROCHA ANDREWS
Recte
:
ROBERTO RUEDA MOULIN
Recte
:
ROSENDA OLIVEIRA DOS REIS
Recte
:
MARIA LUCIA BLEIDAO MEIRELES DE SOUSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021638-21.2014.4.01.3400
201434000069809
Recurso Inominado
Recte
:
IMAR GUIMARAES GUERRA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA NEUCILA DE OLIVEIRA
Recte
:
MARIA APARECIDA RIBEIRO E SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021653-87.2014.4.01.3400
201434000069950
Recurso Inominado
Recte
:
ROSINEIDE NUNES RIBEIRO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021671-11.2014.4.01.3400
201434000070152
Recurso Inominado
Recdo
:
VERA LUCIA ANTUNES MILHOMENS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0021784-62.2014.4.01.3400
201434000070882
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA CLARA DE ALMEIDA COELHO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0021785-47.2014.4.01.3400
201434000070896
Recurso Inominado
Recdo
:
BALTAZAR COSTA FILHO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0021796-76.2014.4.01.3400
201434000071003
Recurso Inominado
Recte
:
ALOISIA GOMES DE MESQUITA SANTOS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
LUIS SOARES DOS SANTOS
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0024868-71.2014.4.01.3400
201434000078695
Recurso Inominado
Recdo
:
IARA MARIA FERRAZ NOVAES DE SA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0025636-94.2014.4.01.3400
201434000082695
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE IVAN CLEMENTE DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025693-15.2014.4.01.3400
201434000083265
Recurso Inominado
Recte
:
DELMA MARIA GOMES DOS SANTOS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MILTON GALDINO DA SILVA
Recte
:
MARIA GUADALUPE CABRAL DE SANTANA
Recte
:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Recte
:
MARIA GORETH CABRAL DE SANTANA
Recte
:
INALVA MARTINS CANEJA
Recte
:
GERUZA EVARISTO DE SOUZA
Recte
:
VALERIA VILMA LUNA ARAUJO
Recte
:
DOMINGOS ALVES DA SILVA
Recte
:
JOSE LUIZ DOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025708-81.2014.4.01.3400
201434000083412
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DE FATIMA CUNHA FREITAS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025894-07.2014.4.01.3400
201434000084270
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCA DAS CHAGAS RAMOS DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
FRANCISCO DE PAULO SOEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0028431-73.2014.4.01.3400
201434000093475
Recurso Inominado
Recte
:
AGNALDO ALVES CONCEICAO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA
Recte
:
ITAMAR BATISTA SANTIAGO
Recte
:
BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA
Recte
:
ALIEDA VILAS BOAS ALMEIDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0028671-62.2014.4.01.3400
201434000095870
Recurso Inominado
Recte
:
NEIDE FERREIRA DE MADEIROS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL

Recte
:
ANTONIO DE SOUZA LIMA
Recte
:
JOAO SANTANA DE SOUZA
Recte
:
JURANDY CARVALHO MARQUES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021950-94.2014.4.01.3400
201434000072040
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA TOMAZIA SANTOS DUARTE
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0022348-41.2014.4.01.3400
201434000073072
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA CELIA CORREIA FERREIRA DANTAS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0022626-42.2014.4.01.3400
201434000075254
Recurso Inominado
Recdo
:
MAGNA CRISTINA CRUZ SILVA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0022849-92.2014.4.01.3400
201434000075984
Recurso Inominado
Recte
:
ANA VLADIA FREITAS ARAGAO
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Recte
:
RUBENS JOSE DE SOUSA
Recte
:
FRANCISCA IONE VIEIRA ASSEF
Recte
:
MARIA MELO GREGORIO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0022850-77.2014.4.01.3400
201434000075998
Recurso Inominado
Recdo
:
LUCIO CAVALCANTI DA ROCHA
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0022870-68.2014.4.01.3400
201434000076198
Recurso Inominado
Recdo
:
JURANDIR FRAGOSO DO NASCIMENTO
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0022906-13.2014.4.01.3400
201434000076554
Recurso Inominado
Recdo
:
ROSEMARIE DE VASCONCELOS LUCAS
Advg.
:
DF00011555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
Advg.
:
DF00033208 - CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501667
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0029035-34.2014.4.01.3400
201434000097513
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIA DINIZ LISBOA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0029058-77.2014.4.01.3400
201434000097740
Recurso Inominado
Recte
:
GEISA SOARES DA SILVA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0029073-46.2014.4.01.3400
201434000097890
Recurso Inominado
Recte
:
GILDITA NOVAIS DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0029389-59.2014.4.01.3400
201434000098056
Recurso Inominado
Recte
:
MARLENE FALCAO VIEGAS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0030345-75.2014.4.01.3400
201434000103164
Recurso Inominado
Recte
:
TEREZINHA DA SILVA FERREIRA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0030738-97.2014.4.01.3400
201434000103610
Recurso Inominado
Recte
:
ANA CRISTINA RICARDO BATISTA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA DO CARMO BEZERRA GRANJA
Recte
:
JULIETA LOURENCO BEZERRA
Recte
:
VICENTE FERREIRA DE SOUSA
Recte
:
PETRONILIA BRANDAO CAMPOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033030-55.2014.4.01.3400
201434000112060
Recurso Inominado
Recte
:
ANDREIA VIDAL
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
ARLINDO GABRIEL FERREIRA
Recte
:
ROLDAO GOMES DE AMORIM
Recte
:
ANTONIA ATARCIZA FERREIRA NUNES
Recte
:
LUCINEIDE CESARIO DA SILVA
Recte
:
AQUELINA RAMOS SARMENTO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033463-59.2014.4.01.3400
201434000112893
Recurso Inominado
Recte
:
AGOSTINHO SANTOS NASCIMENTO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
GLORIA MARIA DE SOUZA PAIVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501668

Recte
:
HOMERO GOMES FILHO
Recte
:
LUCINDA MARIA LODI CIUFFO
Recte
:
ELIZA MARIA CERQUEIRA GONCALVES
Recte
:
MIRIAM GARCIA LEONI
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033578-80.2014.4.01.3400
201434000114050
Recurso Inominado
Recte
:
ARMANDO GONCALVES LIMA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033582-20.2014.4.01.3400
201434000114095
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA ADELINA FERREIRA PEGO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA BARBOSA AREDES
Recte
:
MARIA HELENA DA COSTA
Recte
:
MARIA HELENA DA ROCHA
Recte
:
MARIA GOMES DE SOUSA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033629-91.2014.4.01.3400
201434000114568
Recurso Inominado
Recte
:
RAIMUNDA SOUSA GOMES
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
TEOGENO MANOEL DE SOUSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033643-75.2014.4.01.3400
201434000114701
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIA GONCALVES DA SILVA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033814-32.2014.4.01.3400
201434000116157
Recurso Inominado
Recte
:
GUIOMAR PEREIRA CAMPOS
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0034593-84.2014.4.01.3400
201434000117594
Recurso Inominado
Recte
:
CLAUDIA MADALENA DA SILVA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
RAIMUNDA FEITOSA DE SOUSA
Recte
:
NATALICIA SOBREIRA PEREIRA
Recte
:
LAURO DE SOUZA VASCONCELOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0035756-02.2014.4.01.3400
201434000120736
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCA IRACEMA UNIAS
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA DAS NEVES GONCALVES RIBEIRO
Recte
:
MARIA ODA MAIA

1668

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3ª TURMA RECURSAL: RELATOR-2
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0058760-78.2008.4.01.3400
200834009178549
Recurso Inominado
Recdo
:
NADIA NOGUEIRA LOPES COELHO
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0000916-68.2011.4.01.3400
201134009166600
Recurso Inominado
Recte
:
SUELI GONCALVES DIAS
Advg.
:
DF00033645 - ANA PAULA MORAIS DA ROSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Advg.
:
RJ00112636 - SONIA RABINOVICH TARANTO
0045201-49.2011.4.01.3400
201134009275639
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DAS GRACAS VALE
Advg.
:
DF00002996 - MARIA SUSANA MINARE BRAUNA
Recdo
:
MARISTELA HELENA DA SILVA NAKAMURA
Recdo
:
MARIA MAUDAZITA MACHADO
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0068800-17.2011.4.01.3400
201134009337268
Recurso Inominado
Recdo
:
LUCIA PEREIRA MONTEIRO
Advg.
:
DF00035575 - LOURIVANIA SOARES DE LACERDA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0024639-82.2012.4.01.3400
201234009395490
Recurso Inominado
Recte
:
MARILIA LENIUZA SOARES RIBEIRO
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025706-82.2012.4.01.3400
201234009397311
Recurso Inominado
Recte
:
ANGELA MARIA SESSIM DEL REI
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025735-35.2012.4.01.3400
201234009397606
Recurso Inominado
Recte
:
FELIX SILVA OLIVEIRA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0026165-84.2012.4.01.3400
201234009398937
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA CLEIDE LOPES NUNES DE SOUZA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL

Recte
:
FRANCISCA ANGELA DE SOUZA
Recte
:
TEREZINHA DUARTE NASCIMENTO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0038822-87.2014.4.01.3400
201434000130038
Recurso Inominado
Recte
:
ABIGAIL DA CRUZ
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
ANTONIO JORJAIRTON MAGALHAES
Recte
:
FELISMINA OLIVEIRA COSTA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0039383-14.2014.4.01.3400
201434000132638
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA NAZARET GALVAO
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FATIMA NAZARE GALVAO SALES
0039575-44.2014.4.01.3400
201434000134587
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCA ALVES DE SOUSA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
FRANCISCA CANDIDA BEZERRA
Recte
:
MARIA DO CARMO NASCIMENTO
Recte
:
MARIA NILCE DE CARVALHO
Recte
:
MARIA VILANY DE ALBUQUERQUE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040519-46.2014.4.01.3400
201434000137058
Recurso Inominado
Recte
:
EDILEUSA DE JESUS SILVA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA DE LOURDES MELO
Recte
:
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DOS SANTOS
Recte
:
JOAO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO
Recte
:
YARA AZEVEDO GARCIA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040597-40.2014.4.01.3400
201434000137832
Recurso Inominado
Recte
:
DORINHA INACIA DOS SANTOS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
NOELIA DE JESUS VIEIRA
Recte
:
LUIS CARLOS FLORES
Recte
:
SEBASTIAO DE JESUS SANTANA
Recte
:
MARIA JOSE ALVES MAIA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0041169-93.2014.4.01.3400
201434000141044
Recurso Inominado
Recte
:
EDVALDO SANTANA COELHO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
HILDA LYRIO FORMIGA
Recte
:
NEUSA PEREIRA DA COSTA BARBOSA
Recte
:
MARIA TEREZINHA CROSARA IKUMA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Determino a inclusão do(s) processo(s) abaixo/acima relacionado(s) na PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, TERCA-FEIRA, às 15:00 horas, podendo,
entretanto, nessa mesma sessão ou em sessões subseqüentes, ser julgados os processos
adiados ou constantes de pautas já publicada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501669
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0026176-16.2012.4.01.3400
201234009399048
Recurso Inominado
Recte
:
MILTON MOREIRA DE JESUS ALMEIDA
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0027569-73.2012.4.01.3400
201234009402882
Recurso Inominado
Recte
:
ORLANDO VIDAL DOS SANTOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0027686-64.2012.4.01.3400
201234009403051
Recurso Inominado
Recte
:
WASHINGTON LUIZ SANTOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0030941-30.2012.4.01.3400
201234009410369
Recurso Inominado
Recte
:
MARIO MARTINS DOS SANTOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0035540-12.2012.4.01.3400
201234009422350
Recurso Inominado
Recte
:
OVIDIO ROCHA SOARES
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0026841-95.2013.4.01.3400
201334000034358
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO VITORIANO DE ANDRADE
Advg.
:
DF00025089 - GILBERTO SIEBRA MONTEIRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0035010-71.2013.4.01.3400
201334000063002
Recurso Inominado
Recte
:
SOLANGE CATARINA ROSA
Advg.
:
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0042162-73.2013.4.01.3400
201334000093752
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
MARIETA DE SOUZA CORREA
Advg.
:
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL
0043782-23.2013.4.01.3400
201334000100998
Recurso Inominado
Recte
:
ALDO LUIZ DO AMARAL
Advg.
:
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501670

0045515-24.2013.4.01.3400
201334000110639
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA HELENA GOMES LAGO
Advg.
:
DF00013481 - ALINE BICALHO MOREIRA LIMA
Advg.
:
DF00012753 - LUCIANO MELO MOREIRA LIMA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0047725-48.2013.4.01.3400
201334000121378
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
SONIL CARDOSO DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL
0053471-91.2013.4.01.3400
201334000143356
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
WALDOMIRO NOVAK
Advg.
:
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL
0054481-73.2013.4.01.3400
201334000147679
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
ARISTIDES LEMOS
Advg.
:
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL
0058521-98.2013.4.01.3400
201334000164956
Recurso Inominado
Recte
:
ADOLFINA DA SILVA PESQUEIRA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
AMIRES MAGALHAES ZENITH
Recte
:
AMELIA DA CUNHA PIMENTEL
Recte
:
AMARO DA CUNHA SOUTO MAIOR
Recte
:
AMELIA DE VASCONCELOS FREITAS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0058951-50.2013.4.01.3400
201334000166264
Recurso Inominado
Recte
:
RAIMUNDA ERNESTINA DA SILVA SANTOS
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO
Recte
:
REJANE DE CASSIA OLIVEIRA CAMPOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0059255-49.2013.4.01.3400
201334000166305
Recurso Inominado
Recte
:
VICENTE MOTA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0061021-40.2013.4.01.3400
201334000171194
Recurso Inominado
Recdo
:
HELIO CIDADE SEVERO
Advg.
:
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
Recte
:
UNIAO FEDERAL

DA SILVA

DA SILVA
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0061097-64.2013.4.01.3400
201334000171951
Recurso Inominado
Recdo
:
ZILDA BORGES MENDES
Advg.
:
DF00039910 - LUIZ PHILIPE GEREMIAS BENINCA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0062399-31.2013.4.01.3400
201334000176011
Recurso Inominado
Recte
:
DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY
Advg.
:
DF00019461 - RITA DE CASSIA DA COSTA KANEKO
Advg.
:
DF00031893 - ALINE DA COSTA KANEKO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0064676-20.2013.4.01.3400
201334000185460
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA GOMES FILHO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0066029-95.2013.4.01.3400
201334000189035
Recurso Inominado
Recdo
:
JANAINA BREDA LEITE
Advg.
:
DF00014222 - BERNARDO PEREIRA PERDIGAO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0066242-04.2013.4.01.3400
201334000190461
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE FRANCISCO DIAS COSTA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0066985-14.2013.4.01.3400
201334000194931
Recurso Inominado
Recdo
:
JESUSMAR SOUSA PEREIRA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0067048-39.2013.4.01.3400
201334000195563
Recurso Inominado
Recte
:
FRANCISCO DIAS CARNEIRO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0068783-10.2013.4.01.3400
201334000201882
Recurso Inominado
Recte
:
JULIA NATALIA DA SILVA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JOSE BRANCO
Recte
:
MARIO CORREA
Recte
:
OSWALDO ANTONIO ZELIBONI
Recte
:
RUBENS MATHEUS CARMELLO
Recte
:
JOSE ESTEPHANI
Recte
:
MARIA FERNANDA DIAS PEREIRA DE FARIA
Recte
:
TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501671

Recte
:
AUGUSTO VASQUES
Recte
:
MANOEL HERNANDEZ
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0068817-82.2013.4.01.3400
201334000202226
Recurso Inominado
Recte
:
CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
TEODORA TOMAZIA MARTINS
Recte
:
MARLY DE JESUS ELIAS
Recte
:
ROSA DE OLIVEIRA BELEM
Recte
:
RUTE SOUZA DANTAS
Recte
:
RAIMUNDO GERALDO FEITOSA DE BRITO
Recte
:
ROSA DIAS DA SILVA
Recte
:
VITALINA CAVALCANTE DOS SANTOS
Recte
:
MARIA JOANNA DE OLIVEIRA
Recte
:
SONIA MARA DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0069124-36.2013.4.01.3400
201334000203293
Recurso Inominado
Recdo
:
MARCO AURELIO DURANS LEITE
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0070587-13.2013.4.01.3400
201334000207434
Recurso Inominado
Recdo
:
EVANDRO TSUFA LEPLETIER GUIMARAES
Advg.
:
DF00027126 - ARTUR MARTINEZ STARLING
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0070770-81.2013.4.01.3400
201334000209263
Recurso Inominado
Recte
:
VALMIR BATISTA DE OLIVEIRA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0070777-73.2013.4.01.3400
201334000209321
Recurso Inominado
Recdo
:
DELMAR CARNEIRO SALAZAR
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0071609-09.2013.4.01.3400
201334000213527
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Recdo
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0013673-26.2013.4.01.3400
201334009549240
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE OLIVEIRA
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0002336-06.2014.4.01.3400
201434000009834
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE ARLINDO FRANCISCO DA SILVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0008013-17.2014.4.01.3400
201434000025191
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE ANCELMO DE GOIS
Advg.
:
DF00004614 - JUCIANE MASCARENHAS NASCIMENTO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0009209-22.2014.4.01.3400
201434000029171
Recurso Inominado
Recte
:
DOMINGOS BRASILEIRO MARTINS
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARY ANNA PEREIRA DE ALMEIDA
Recte
:
FRANCISCO MOREIRA
Recte
:
JOSE IRAN PETROLA BASTOS
Recte
:
ZILMAR BRAGA CAVALCANTE ROCHA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0009301-97.2014.4.01.3400
201434000029600
Recurso Inominado
Recte
:
EDMARTA MARTINS DAMASCENO
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA EUNICE PEREIRA DE ARAUJO
Recte
:
FRANCISCA INES BRASIL
Recte
:
MARTA MARIA DOS SANTOS BEZERRA
Recte
:
LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0009755-77.2014.4.01.3400
201434000031150
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JUAREZ BOMFIM
Recte
:
VALMIRAL PEREIRA DO NASCIMENTO
Recte
:
MACIEL BRITO SANTOS
Recte
:
JOSELITO JOAQUIM DOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0012102-83.2014.4.01.3400
201434000042239
Recurso Inominado
Recdo
:
CAROLINA NOVAES CARVALHO
Advg.
:
DF00021144 - ALBERTO BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

0071611-76.2013.4.01.3400
201334000213544
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO FRANCISCO DE SOUSA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Advg.
:
AL00007729 - AGELIO NOVAES DE MIRANDA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0072166-93.2013.4.01.3400
201334000214892
Recurso Inominado
Recdo
:
VERA LUCIA CARVALHO DA SILVA
Advg.
:
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0072797-37.2013.4.01.3400
201334000215801
Recurso Inominado
Recdo
:
CARLOS CESAR DOS ANJOS MENDES
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0074487-04.2013.4.01.3400
201334000225326
Recurso Inominado
Recdo
:
BENTO BISPO DE SOUSA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0008606-80.2013.4.01.3400
201334009528874
Recurso Inominado
Recdo
:
BENEDITO MARTINS DE MELO
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00038005 - CRISTOPHER ALBINO DA SILVA
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0009169-74.2013.4.01.3400
201334009532340
Recurso Inominado
Recdo
:
RAISA DIB FARIA NEVES
Advg.
:
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
Advg.
:
DF00034880 - MARCELO ANDRADE CHAVES
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
0013402-17.2013.4.01.3400
201334009548533
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recte
Recte
Recte
Recte
Recdo

:
:
:
:
:
:
:

ALIRE ARAUJO DA SILVA
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
MARIA CORINGA DA SILVA
IARA MARGARIDA CARDOSO PASSOS
MARIA MADALENA MONTENEGRO DE FREITAS
LIGIA ALVES MARINHO
UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501672
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0019093-75.2014.4.01.3400
201434000061924
Recurso Inominado
Recte
:
BEATRIZ ZANELLA FETT
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
RUTH MARLENE DE LIMA CASTRO
Recte
:
PAULO EUGENIO DE LIMA CASTRO
Recte
:
MARIA CELIA DE SOUZA
Recte
:
FERNANDO GABARRA PRIMAVERA
Recte
:
CARLOS AUGUSTO GOMES
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0019135-27.2014.4.01.3400
201434000062350
Recurso Inominado
Recte
:
MIGUEL MIRANDA SANTOS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0019136-12.2014.4.01.3400
201434000062364
Recurso Inominado
Recte
:
NELSON RAMOS DE JESUS
Advg.
:
DF0001599A - GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0019153-48.2014.4.01.3400
201434000062539
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE ANJOS DOS SANTOS
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0020312-26.2014.4.01.3400
201434000063722
Recurso Inominado
Recdo
:
LUIS EDSON SANTOS LEITE
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0020344-31.2014.4.01.3400
201434000064042
Recurso Inominado
Recte
:
JAQUELINE TORRES DA COSTA
Advg.
:
RJ00116636 - LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA
Advg.
:
RJ00158076 - NELSON MENDES DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0020978-27.2014.4.01.3400
201434000066906
Recurso Inominado
Recte
:
LUSINETE NUNES DA SILVA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021563-79.2014.4.01.3400
201434000069055
Recurso Inominado
Recte
:
CRISTINA DOS SANTOS LENTO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL

0012421-51.2014.4.01.3400
201434000042420
Recurso Inominado
Recte
:
ALRECY CAMILO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
IRACEMA DE SOUZA CARMO
Recte
:
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA TOBIAS
Recte
:
IRENE ANTUNES TEIXEIRA
Recte
:
EULINA FERREIRA CRUZ
Recte
:
FLORDALICE DA ROCHA PINTO
Recte
:
ALRECY CAMILO
Recte
:
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA
Recte
:
VERA BARBOSA DA SILVA
Recte
:
ROSA HELENA VITOR MARQUES
Recte
:
BELVINDA MENDONCA DA SILVA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0012511-59.2014.4.01.3400
201434000043320
Recurso Inominado
Recte
:
CLEUZA DA SILVA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0013546-54.2014.4.01.3400
201434000047687
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO LOPES DA SILVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0013555-16.2014.4.01.3400
201434000047776
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO BATISTA PINHEIRO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0013599-35.2014.4.01.3400
201434000047910
Recurso Inominado
Recte
:
JULIO RAIMUNDO COSTA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0013967-44.2014.4.01.3400
201434000048590
Recurso Inominado
Recte
:
ADENIR PEREIRA DOS SANTOS
Advg.
:
DF0039232A - LEONARDO DA COSTA
Advg.
:
MS00004114 - JOSE SEBASTIAO ESPINDOLA
Recdo
:
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0014744-29.2014.4.01.3400
201434000049961
Recurso Inominado
Recdo
:
RIVADAVIA SEVERO FILHO
Advg.
:
DF00021042 - SIMONE HORTA ANDRADE RIGHI
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501673
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0024105-70.2014.4.01.3400
201434000077052
Recurso Inominado

0021610-53.2014.4.01.3400
201434000069528
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
JOSE CARLOS PORTO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo/recte
:
JOSE LINO LIRA
Recdo/recte
:
MERYS TEIXEIRA DE CASTRO
Recdo/recte
:
JOSE CARLOS PORTO
Recte/recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021613-08.2014.4.01.3400
201434000069559
Recurso Inominado
Recte
:
ANTONINO CUNHA XIMENES
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA AMELIA ELISABETE CARNEIRO VERISSIMO
Recte
:
JURAILDE BARBOSA
Recte
:
IRACY MARQUES CASTILHO
Recte
:
EVERSON CARVALHO OLIVEIRA
Recte
:
SONIA PREARD DE SOUZA MOTA
Recte
:
JOAO ANTONIO DA SILVA SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021677-18.2014.4.01.3400
201434000070210
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA LUCIA SOARES MONTEIRO
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
ADELIA COSTA NETA
Recte
:
ANA MARIA VIEIRA DA SILVA
Recte
:
CARMELITA RODRIGUES DE SOUSA
Recte
:
MARIA DE LOURDES LEITAO LINS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0021980-32.2014.4.01.3400
201434000072348
Recurso Inominado
Recte
:
AIDA NASCIMENTO COSTA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
NAYDE SILVEIRA MEIRA
Recte
:
EDISON FRAGOSO GOMES
Recte
:
JOSE PEREIRA DE CASTRO
Recte
:
AIDA NASCIMENTO COSTA
Recte
:
RAIMUNDO MARINHO DA SILVEIRA
Recte
:
CLEONICE MARIA GOMES MOREIRA
Recte
:
DJALMA VENTURA DOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0022325-95.2014.4.01.3400
201434000072841
Recurso Inominado
Recte
:
CARLOS SALES DE SANTANA
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0022443-71.2014.4.01.3400
201434000073425
Recurso Inominado
Recdo
:
FELIPE GOMIDE BALBUINO
Advg.
:
DF00027126 - ARTUR MARTINEZ STARLING
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501674

Recte
:
MANOEL JOAQUIM LOPES SARAIVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0024122-09.2014.4.01.3400
201434000077227
Recurso Inominado
Recte
:
MANOEL DE JESUS NUNES DA COSTA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0024142-97.2014.4.01.3400
201434000077422
Recurso Inominado
Recte
:
HUMBERTO MOREIRA DE SOUSA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0024169-80.2014.4.01.3400
201434000077693
Recurso Inominado
Recte
:
ALBERTO ALVES SARAIVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0024955-27.2014.4.01.3400
201434000079563
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO FAUSTINO DA SILVA
Advg.
:
DF00026621 - ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
MARIA RAISSA CASTRO ARAUJO
Recte
:
REGINA CLAUDIA ALBANO SALES
Recte
:
MARIA DE FATIMA COSTA
Recte
:
RITA GISELDA DE PAULA CARDOSO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025161-41.2014.4.01.3400
201434000080941
Recurso Inominado
Recte
:
JOSE MIGUEL PIO DA SILVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0025452-41.2014.4.01.3400
201434000081350
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Recdo
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0027355-14.2014.4.01.3400
201434000089698
Recurso Inominado

0025544-19.2014.4.01.3400
201434000081779
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO PEREIRA DA SILVA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0025546-86.2014.4.01.3400
201434000081796
Recurso Inominado
Recte
:
BRAZ RODRIGUES DE CASTRO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0025549-41.2014.4.01.3400
201434000081823
Recurso Inominado
Recte
:
GENESIO FORMIGA FERREIRA
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0025640-34.2014.4.01.3400
201434000082736
Recurso Inominado
Recte
:
ENIO TONIETTO
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JOSE APOLINARIO DOS SANTOS
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025674-09.2014.4.01.3400
201434000083073
Recurso Inominado
Recte
:
ARLETE FORBECI AVALLONE
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025743-41.2014.4.01.3400
201434000083769
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DE LOURDES AGOSTINHO DE MACEDO
Recte
:
RAIMUNDA MOURA MATTOS
Recte
:
ZUILA RODRIGUES FALCAO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0025911-43.2014.4.01.3400
201434000084445
Recurso Inominado
Recte
:
ALCENOR PEREIRA DE CARVALHO
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
0026270-90.2014.4.01.3400
201434000085032
Recurso Inominado
Recte
:
AGRIPINO PEREIRA DA SILVA
Advg.
:
PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501675

Recte
:
JOSE GOMES DE NEGREIROS
Advg.
:
PI00198489 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
Recdo
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0027731-97.2014.4.01.3400
201434000091975
Recurso Inominado
Recdo
:
HELIO RESENDE JUNIOR
Advg.
:
DF00026601 - FREDERICO SOARES ARAUJO
Advg.
:
DF0011817E - ROBSON LUIZ MARTINS
Advg.
:
DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
0030155-15.2014.4.01.3400
201434000101263
Recurso Inominado
Recte
:
PANDORA MENEZES GUIMARAES
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0033813-47.2014.4.01.3400
201434000116143
Recurso Inominado
Recte
:
GILSON MARTINS PECANHA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0039499-20.2014.4.01.3400
201434000133821
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA DA CONCEICAO BARBOSA
Advg.
:
DF0001672A - SOLANGE MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
RAIMUNDA MARTINS QUEIROZ
Recte
:
MARIA NASCIMENTO DE SOUSA
Recte
:
RAIMUNDA BARBOSA MARCILON
Recte
:
NILTON ROCHA DE OLIVEIRA
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
0040465-80.2014.4.01.3400
201434000136501
Recurso Inominado
Recte
:
AFONSO CONCEICAO SAO JOSE
Advg.
:
DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
Recte
:
JUSCELINO PIO FERNANDES NETO
Recte
:
ZORAIDE SEVERO
Recte
:
DECIO DE SOUZA JAUHAR
Recte
:
SONIA MARIA DE CASTRO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Determino a inclusão do(s) processo(s) abaixo/acima relacionado(s) na PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, TERCA-FEIRA, às 15:00 horas, podendo,
entretanto, nessa mesma sessão ou em sessões subseqüentes, ser julgados os processos
adiados ou constantes de pautas já publicada.

1675

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014

Seção Judiciária do Estado do Acre
PÁGINA
Diretoria do Foro......................................................................................................................1676
2ª Vara Federal........................................................................................................................1676
3ª Vara Federal........................................................................................................................1678
Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul ................................................................................1682

DIRETORIA DO FORO
PORTARIA DIREF N o- 058, DE 29 DE AGOSTO DE 2014
O Diretor do Foro em exercício da Seção Judiciária do Estado do Acre, no uso de suas
atribuições legais e considerando o disposto no Provimento/COGER N. 38, de 12.06.2009,
RESOLVE:
Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes Federais desta Seção Judiciária para
o período de 1º.09.2014 a 30.09.2014, durante a semana, fora do expediente normal, e durante
as 24 horas dos dias em que não houver expediente forense.
Art. 2º - O juiz de plantão somente tomará conhecimento das seguintes matérias, em conformidade com o estabelecido no artigo 106 do Provimento/COGER N. 38/2009:
I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade
submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II - medida liminar em dissídio coletivo de greve;
III - comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de
liberdade provisória;
IV - em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério
Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente
comprovada a urgência;
VI - medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário
normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou
de difícil reparação;
VII - medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se
referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001,
limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Art. 3º - O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão
judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
Art. 4º - ESTABELECER que a função de JUIZ DE PLANTÃO seja desempenhada, além dos
feriados forenses, sábados e domingos, no horário das 18h01 às 8h59 do dia seguinte, conforme art. 105 do Provimento/COGER n. 38, c/c a Resolução n. 007, de 23.05.2000-TRF-1ª
Região;
Art. 5º - ESTABELECER que as solicitações dirigidas ao JUIZ DE PLANTÃO lhe sejam encaminhadas pelo respectivo Diretor de Secretaria indicado na escala anexa, que, no horário do
plantão, será contatado por meio do telefone nº (68) 9232-6250;
Art. 6º - TORNAR PÚBLICA a escala de plantão dos Analistas Judiciários, Área Judiciária,
Especialidade Execução de Mandados, Agentes de Segurança Judiciária, bem como dos Diretores de Secretaria de Vara para o mencionado período.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NÁIBER PONTES DE ALMEIDA
Juiz Federal Diretor do Foro
JUIZ PLANTONISTA
SUBSTITUTO EVENTUAL
PERÍODO
Herley da Luz Brasil
Jair Araújo Facundes
1º.09 a 08.09.2014
Herley da Luz Brasil
Náiber Pontes de Almeida
08.09 a 16.09.2014
Náiber Pontes de Almeida
Herley da Luz Brasil
16.09 a 24.09.2014
Jair Araújo Facundes
Herley da Luz Brasil
24.09 a 30.09.2014
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501676

ANALISTA JUDICIÁRIO PLANTONISTA
George Cruijff Sales da Costa
Marcio Gil Dias Jocundo
Cleison Maia Carvalho
Suede Maria P. Vasconcelos
Marcos Vinícius P. S. Cunha

PERÍODO
1º.09 a 06.09.2014
06.09 a 12.09.2014
12.09 a 18.09.2014
18.09 a 24.09.2014
24.09 a 30.09.2014

DIRETOR DE SECRETARIA PLANTONISTA
Andréa Mouta Rocha
Antonia Setúbal Rodrigues Evangelista
Carlos Alberto Ricciardi
Hennyo Silva de Albuquerque

PERÍODO
1º.09 a 08.09.2014
08.09 a 16.09.2014
16.09 a 24.09.2014
24.09 a 30.09.2014

AGENTE DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA PLANTONISTA
Josemir Melo Nogueira
Hércules Castro Bezerra
José David Malveira Nogueira
Wanderley Araújo de Castro

SUBSTITUTO EVENTUAL
Hércules Castro Bezerra
José David Malveira Nogueira
Wanderley Araújo de Castro
Josemir Melo Nogueira

PERÍODO
1º.09 a 05.09.2014
05.09 a 15.09.2014
15.09 a 22.09.2014
22.09 a 30.09.2014

TITULARES DAS VARAS FEDERAIS E DIRETORES DE SECRETARIA
1ª VARA
2ª VARA
3ª VARA
4ª VARA

Náiber Pontes de Almeida - Juiz Federal
Ana Carolina Campos Aguiar - Juíza Federal Substituta
Andréa Mouta Rocha - Diretora de Secretaria
Carolynne Souza de Macedo Oliveira - Juíza Federal Substituta
Antonia Setúbal Rodrigues Evangelista - Diretora de Secretaria
Jair Araújo Facundes - Juiz Federal
Carlos Alberto Ricciardi - Diretor de Secretaria
Herley da Luz Brasil - Juiz Federal Substituto
Hennyo Silva de Albuquerque - Diretor de Secretaria
PLANTÃO: 9232-6250

2ª VARA FEDERAL
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. CAROLYNNE SOUZA DE MACÊDO OLIVEIRA
: ANTONIA SETÚBAL RODRIGUES EVANGELISTA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HERLEY DA LUZ BRASIL
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 7794-40.2014.4.01.3000
7794-40.2014.4.01.3000 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ISAAC CARLOS BATISTA
ADVOGADO
: AC00003306 - PAULO JOSE BORGES DA SILVA
REU
: UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro a assistência judiciária gratuita, tendo em vista que os comprovantes de rendimentos
apresentados pelo autor (acima de dez salários mínimos) estão incompatíveis com a alegação
de insuficiência de recursos.
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2. Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher as custas judiciais, sob pena de
cancelamento da distribuição.
3. Recolhidas as custas, cite-se a União. Do contrário, retornem os autos conclusos.
Numeração única: 7802-17.2014.4.01.3000
7802-17.2014.4.01.3000 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS

Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. CAROLYNNE SOUZA DE MACÊDO OLIVEIRA
: ANTONIA SETÚBAL RODRIGUES EVANGELISTA

Atos da Exma.

: DRA. CAROLYNNE SOUZA DE MACÊDO OLIVEIRA

AUTOR
ADVOGADO
REU

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6487-56.2011.4.01.3000
6487-56.2011.4.01.3000 CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

: WILSON FERNANDES ALVES
: AC00003306 - PAULO JOSE BORGES DA SILVA
: UNIAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro a assistência judiciária gratuita, tendo em vista que os comprovantes de rendimentos
apresentados pelo autor (acima de dez salários mínimos) estão incompatíveis com a alegação
de insuficiência de recursos.
2. Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher as custas judiciais, sob pena de
cancelamento da distribuição.
3. Recolhidas as custas, cite-se a União. Do contrário, retornem os autos conclusos.
Numeração única: 222-04.2012.4.01.3000
222-04.2012.4.01.3000 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
PROCUR
REQDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
PROCUR

:
:
:
:
:
:
:
:
:

AUTOR
PROCUR
REU
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

UNIAO
- FELIPE VALENTE SIMAM
JOSE CARLOS DE SOUZA
DF00024945 - FERNANDO PEREIRA ABREU
AC00003419 - ILSEN FRANCO VOGTH SALOMAO
DF00024638 - JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES
DF00025558 - MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO
DF00040220 - PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
AC00003030 - FABIO SALOMAO SILVA

Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. CAROLYNNE SOUZA DE MACÊDO OLIVEIRA
: ANTONIA SETÚBAL RODRIGUES EVANGELISTA

Atos da Exma.

: DRA. CAROLYNNE SOUZA DE MACÊDO OLIVEIRA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2930-90.2013.4.01.3000
2930-90.2013.4.01.3000 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
REU
ADVOGADO

UNIAO
ERNESTINA MARIA DA SILVA
EROILDES LIMA DOS SANTOS
ERONILDES M. BRAGA DE LIMA
EROTILDES RODRIGUES MEIRELES
ERUNDINA ALVES SEGUNDO
ESTELA RIBEIRO DOS SANTOS
EUNICE DE CASTRO ROCHA
EVANI MARIA LIMA DE SOUZA
EVANILDE MACIEL BRAGA DE LIMA
EUTHALIA MAIA DE MORAIS

:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- FERNANDO JOSE PIAZENSKI
JOSE DE DEUS ALVES DE LIMA
FRANCISCO ROGERIO MORAES DE MOURA
AC00002460 - FLADENIZ PEREIRA DA PAIXAO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) faço vista destes autos às partes, começando pelo MPF, tendo em vista a devolução da
Carta precatória n. 420/2014, fl.209/214.
Numeração única: 7217-33.2012.4.01.3000
7217-33.2012.4.01.3000 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
PROCUR
EXCDO
EXCDO
EXCDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo os embargos para discussão, por serem tempestivos.
2. Intime-se a parte embargada para, no prazo legal, apresentar impugnação (artigo 740,
CPC).
3. Apensem-se estes autos à Execução contra a Fazenda Pública n. 2001.30.00.001959-1,
mantendo-se seu trâmite sobrestado até decisão final do presente feito.
4. Intime-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501677

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
PEDRO RODRIGUES LINARD
HUMBERTO COSTA DA SILVA
AC00003151 - ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Com essas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da denúncia, e, conseqüentemente, ABSOLVO PEDRO RODRIGUES LINARD e HUMBERTO COSTA DA SILVA,
da infração prevista no artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei n. 201/1967, que lhes foi atribuída
nestes autos, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Sem custas.
Publique-se a parte dispositiva desta sentença. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O documento de fls. 1605/1607 (extrato de conta bancária) não atende ao despacho de fl.
1602, que determina a apresentação de comprovante de rendimentos (contracheque) e não
demonstra, por si só, a insuficiência de recursos, já tendo o TRF1 definido, em jurisprudência
pacífica, que o benefício da Assistência Judicial Gratuita é pertinente para quem recebe menos
de 10 salários mínimos, situação não demonstrada neste caso.
Assim, indefiro o benefício postulado e determino ao réu que recolha as custas devidas.
Numeração única: 7184-72.2014.4.01.3000
7184-72.2014.4.01.3000 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

UNIAO/FAZENDA NACIONAL
AC00002081 - RUBEM CESAR COSTA GUERRA
TELHAS & TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
DEOCLECIO VIEIRA MENDES
MARILZA MAIA MENDES

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) intime-se a executada/excipiente para, em dez dias, se manifestar sobre a impugnação e
cópias de documentos de folhas 200/202 e 203/218, respectivamente.
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Numeração única: 10846-49.2011.4.01.3000
10846-49.2011.4.01.3000 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
REU
: ANTONIO LAURO DA SILVA
REU
: VALTEMIR FERNANDES DE ALMEIDA
REU
: JOSE TELES MACHADO
REU
: CARLOS AUGUSTO LIMA PAZ
REU
: RAIMUNDO PINHEIRO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: RO00000205 - HIRAM SOUZA MARQUES
ADVOGADO
: AC00002670 - JOSE WILSON MENDES LEAO
ADVOGADO
: AC00000202 - LUIZ SARAIVA CORREIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) O relatório apresentado pelo Incra robustece, em larga medida, as alegações do Ministério
Público no sentido de que vários lotes do Projeto de Assentamento Figueira estariam sendo
ocupados por pessoas diversas de seus beneficiários, com afetação a atividades alheias aos
fins da reforma agrária. Com efeito, o relatório indica que todos os lotes inspecionados são
utilizados, em sua maior extensão, para pastagens destinadas à criação de animais de grande
porte. Ademais, constatou-se que apenas os titulares dos lotes 2, 19, 21, 30 e 31 possuem
neles morada efetiva e os exploram com o auxílio de familiares. Esse o contexto, há viabilidade
no prosseguimento do feito, razão pela qual faculto às partes especificarem, no prazo de cinco
dias, as provas que pretendem produzir, delimitando o objeto e a pertinência para a solução da
causa. Intime-se o Incra para informar, também no referido prazo, as providências por si
adotadas diante dos fatos constatados na inspeção.
Numeração única: 13994-39.2009.4.01.3000
2009.30.00.006424-1 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE NO ESTADO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00000885 - ATALIDIO BADY CASSEB
ADVOGADO
: AC00002671 - RUTH SOUZA ARAUJO
EXCDO
: MARIA JOSE NERY VIANA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a certidão supra, indique a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, outros endereços onde
a parte executada possa ser localizada para fins de prosseguimento do feito. Intime-se.
Numeração única: 13997-91.2009.4.01.3000
2009.30.00.006427-2 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE NO ESTADO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00000885 - ATALIDIO BADY CASSEB
ADVOGADO
: AC00002671 - RUTH SOUZA ARAUJO
EXCDO
: FABIANO MAIA SALES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a certidão supra, indique a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, outros endereços onde
a parte executada possa ser localizada para fins de prosseguimento do feito. Intime-se.
Juiz Titular
: DR. JAIR ARAÚJO FACUNDES
Dir. Secret.
: CARLOS ALBERTO RICCIARDI
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JAIR ARAÚJO FACUNDES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3501-27.2014.4.01.3000
3501-27.2014.4.01.3000 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SONIA MARIA NASCIMENTO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: AC00000084 - CIRO FACUNDO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: AC00003082 - HELEN DE FREITAS CAVALCANTE
REU
: INCRA

Numeração única: 1166-35.2014.4.01.3000
1166-35.2014.4.01.3000 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: MARCOS FOGACA TEIXEIRA
ADVOGADO
: AC00003589 - CIL FARNEY ASSIS RODRIGUES
EMBDO
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: AC00002081 - RUBEM CESAR COSTA GUERRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) intime-se a parte embargante para, em dez dias, se manifestar sobre a impugnação e
cópias de documentos de folhas 132/136 e 137/141, respectivamente.
Numeração única: 6993-27.2014.4.01.3000
6993-27.2014.4.01.3000 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: NAZIRA MUSTAFA DE ANDRADE
ADVOGADO
: AC00003720 - MABEL BARROS DA SILVA ALENCAR
ADVOGADO
: AC00004013 - ROBERTO ALVES DE SA
ADVOGADO
: AC00003890 - SULEMA DE ALENCAR TEIXEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) especifiquem as provas, justificando-as.

3ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JAIR ARAÚJO FACUNDES
: CARLOS ALBERTO RICCIARDI
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JAIR ARAÚJO FACUNDES
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2137-20.2014.4.01.3000
2137-20.2014.4.01.3000 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - FERNANDO JOSE PIAZENSKI
REU
: EDER COSTA MARTINS
ADVOGADO
: AC00003100 - CESAR AUGUSTO CALIXTO MARQUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) 6. A defesa não apresentou nenhuma tese conhecível em sede de resposta à acusação e
apta a conduzir à absolvição sumária, reservando-se para apresentar suas razões ao final, de
modo que a instrução processual se impõe. 7. Assim, ante a não configuração de nenhuma das
hipóteses que autorizam a absolvição sumária, a teor do art. 397 do Código de Processo Penal,
designo o dia 30/09/14, às 15h, para realização de audiência de instrução. 8. Intimações e
requisições necessárias.
Juiz Titular
: DR. JAIR ARAÚJO FACUNDES
Dir. Secret.
: CARLOS ALBERTO RICCIARDI
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JAIR ARAÚJO FACUNDES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8103-61.2014.4.01.3000
8103-61.2014.4.01.3000 RESTITUICAO DE COISAS APREENDIDAS
REQTE
: RAIMUNDO NONATO GONSALVES DE QUEIROS
ADVOGADO
: AC00002590 - TALLES MENEZES MENDES
REQDO
: INEXISTENTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Emende o Requerente juntando prova de propriedade do veículo; após, ao MPF.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501678
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Numeração única: 2013-42.2011.4.01.3000
2013-42.2011.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: RP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse no
prosseguimento da execução.
Numeração única: 13364-75.2012.4.01.3000
13364-75.2012.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: ANTONIO AQUINO LOPES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse no
prosseguimento da execução.
Numeração única: 9799-69.2013.4.01.3000
9799-69.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: ANTONIO DIMAS LEITE DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse no
prosseguimento da execução.
Numeração única: 95-52.2001.4.01.3000
2001.30.00.000092-1 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: NILO LEMOS BATISTA DA COSTA E OUTRO
ADVOGADO
: AC00003464 - DIOGO VILLELA LEMOS BAPTISTA DA COSTA
ADVOGADO
: AC00002251 - TULIO VILLELA LEMOS BAPTISTA DA COSTA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
ADVOGADO
: AC00000476 - ANTONIO DE CARVALHO MEDEIROS
ADVOGADO
: AC00000376 - VICENTE MANOEL DE SOUZA BRITO
PROCUR
: - ANTONIO DE CARVALHO MEDEIROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se conhecimento, sucessivamente, a parte exequente e executada das petições e documentos juntados às fls. 933/635 e 970/973 (CPC, art. 398).
Numeração única: 13461-75.2012.4.01.3000
13461-75.2012.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: OLIVIA MARIA ALVES RIBEIRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 13463-45.2012.4.01.3000
13463-45.2012.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: MARCIA ZINI SPOSITO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a autora, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 327 e 398, acerca: a)
da preliminar arguida na contestação de fls. 64/69; e b) dos documentos de fls. 71/243.
Numeração única: 3964-66.2014.4.01.3000
3964-66.2014.4.01.3000 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

SAMARA MAYSA PINHEIRO
AC00000778 - RAILDO LIBERATO DE SOUZA
AC00003804 - WHELITON SOUZA DA SILVA
UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - UNINORTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
: AC00003733 - AUGUSTO CESAR MACEDO MARQUES
: AC00001757 - AUGUSTO CRUZ SOUZA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os documentos de fls. 98/106
e 129/142, nos termos do artigo 398, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1355-67.2001.4.01.3000
2001.30.00.001353-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO
AC00002418 - THAIS ARAUJO DE SOUSA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - FUFAC
AC00000617 - ANTONIA IRENE LEITAO CARDOZO
AC00000260 - MARCOS ROCHA SOARES
AC00000508 - MARIA MARGARIDA CARLOS
AC00000128 - MARIO ALVES SALOMAO
AC00000441 - RONALDO MARTINS FREIRE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as peças de fls. 247/255 (Art. 398,
CPC), trasladadas dos Embargos à Execução nº 6508-27.2014.4.01.3000/AC.
Numeração única: 1330-15.2005.4.01.3000
2005.30.00.001332-6 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

JOSE FELIZ DE JESUS MIRANDA E OUTROS
RO00002183 - NEUTEL HERREIRA SOARES
AC0002425A - PAULO ANDRE CARNEIRO DINELLI DA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se conhecimento às partes do retorno destes autos. Aguarde-se por 30 (trinta) dias a
iniciativa da parte interessada em requerer o que entender cabível. Transcorrido o prazo sem
manifestação, ao arquivo após as necessárias anotações.
Numeração única: 2012-57.2011.4.01.3000
2012-57.2011.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
EXCDO

: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA INFRAERO
: AM00006947 - ELIAS CRUZ LIMA JUNIOR
: OCIDENTAL TAXI AEREO LTDA
: MAGNO CELESTINO LAURO DE PAULA
: JOAO MENDES DA ROCHA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse no
prosseguimento da execução.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501679
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Numeração única: 13509-34.2012.4.01.3000
13509-34.2012.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: GERALDO PAULO VALENTIM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento
execução.
Numeração única: 13515-41.2012.4.01.3000
13515-41.2012.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: CICERO INACIO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento
execução.
Numeração única: 13537-02.2012.4.01.3000
13537-02.2012.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: DOROTHY FERREIRA DIAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento
execução.
Numeração única: 13546-61.2012.4.01.3000
13546-61.2012.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: JOAO DARVIN RASEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento
execução.
Numeração única: 13570-89.2012.4.01.3000
13570-89.2012.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: JOSE BARBOSA FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento
execução.
Numeração única: 107-46.2013.4.01.3000
107-46.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: LUIS FERRADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento
execução.
Numeração única: 121-30.2013.4.01.3000
121-30.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: LAUREANO ALVES LEITE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501680

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 127-37.2013.4.01.3000
127-37.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: WANDERLEI SOARES DIAS

da

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 143-88.2013.4.01.3000
143-88.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: PAULO SERGIO VIANA

da

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 145-58.2013.4.01.3000
145-58.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR

da

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 147-28.2013.4.01.3000
147-28.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: ISABELA WANDERLEY ALVES PEQUENO

da

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 156-87.2013.4.01.3000
156-87.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: PASCOAL DE SIQUEIRA ALBUQUERQUE

da

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 161-12.2013.4.01.3000
161-12.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: EMA ELISETE GONCALVES PEREIRA BITTENCOURT

da

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
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Numeração única: 183-70.2013.4.01.3000
183-70.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: MARIA GISELIA LIMA DE BARROS

NATUREZA DA DÍVIDA: Certidão de Dívida Ativa: 22 1 11 000472-37, 22 1 12 000758-01 e 22
6 12 000466-20, com data de inscrição em 19/08/2011.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 196-69.2013.4.01.3000
196-69.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: NARCISO DA COSTA JUNIOR

Rio Branco/AC, 27/6/2014.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 200-09.2013.4.01.3000
200-09.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: MARIO ANTONIO FREITAS LOPES

CLASSE: 3100 - Execução Fiscal/Fazenda Nacional

SEDE DO JUÍZO: Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia, CEP 69.915632, Rio Branco/AC.
JAIR ARAÚJO FACUNDES
Juiz Federal
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS
(ART. 8º, IV, DA LEI Nº 6.830/80)
PROCESSO: 3722-44.2013.4.01.3000
EXEQUENTE: União/Fazenda Nacional
EXECUTADO: Fernando Barbosa de Oliveira, CPF: 268.994.018-35.
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima mencionado, para, no prazo de cinco dias, pagar
a dívida de R$ 31.924,20 (trinta um mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) com
juros, correção e encargos legais, ou garantir a Execução Fiscal acima referenciada, na forma
da Lei n° 6.830/80.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 202-76.2013.4.01.3000
202-76.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: MARIO JOSE MILANI E SILVA

NATUREZA DA DÍVIDA: Certidão de Dívida Ativa: 22 1 11 000700-50 e 22 1 12 000976-00,
com data de inscrição em 19.08.2011.
SEDE DO JUÍZO: Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia, CEP 69915-632,
PABX (68) 3214-2000.
Rio Branco/AC, 27/06/2014.
JAIR ARAÚJO FACUNDES
Juiz Federal

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.
Numeração única: 9707-91.2013.4.01.3000
9707-91.2013.4.01.3000 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ACRE
ADVOGADO
: AC00003253 - SARAH ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ FURTADO
EXCDO
: ROBERTA DO NASCIMENTO CAVALEIRO DE OLIVEIRA

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS
(ART. 8º, IV, DA LEI Nº 6.830/80)
PROCESSO: 3803-90.2013.4.01.3000
CLASSE: 3100 - Execução Fiscal/Fazenda Nacional
EXEQUENTE: União/Fazenda Nacional

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da
execução.

EXECUTADO: José Djalma de Holanda Filho, CPF: 051.608.712-68.
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima mencionado, para, no prazo de cinco dias, pagar
a dívida de R$ 41.834,02 (quarenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dois centavos)
com juros, correção e encargos legais, ou garantir a Execução Fiscal acima referenciada, na
forma da Lei n° 6.830/80.

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS
(ART. 8º, IV, DA LEI Nº 6.830/80)
PROCESSO: 1025-50.2013.4.01.3000
CLASSE: 3100 - Execução Fiscal/Fazenda Nacional
EXEQUENTE: União/Fazenda Nacional
EXECUTADO: Francisca Avelina da Rocha, CPF: 138.152.022-72.
FINALIDADE: CITAÇÃO da executada Francisca Avelina da Rocha, CPF: 138.152.022-72,
para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida de R$ 33.179,04 (trinta e três mil, cento e setenta
e nove reais e quatro centavos) com juros, correção e encargos legais, ou garantir a Execução
Fiscal acima referenciada, na forma da Lei n° 6.830/80.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501681

NATUREZA DA DÍVIDA: Certidão de Dívida Ativa: 22 1 11 000307-76 e 22 1 12 001306-75,
com data de inscrição em 19.08.2011.
SEDE DO JUÍZO: Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia, CEP 69915-632,
PABX (68) 3214-2000.
Rio Branco/AC, 27/6/2014.
JAIR ARAÚJO FACUNDES
Juiz Federal
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EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS
(ART. 8º, IV, DA LEI Nº 6.830/80)
PROCESSO: 3841-05.2013.4.01.3000
CLASSE: 3100 - Execução Fiscal/Fazenda Nacional
EXEQUENTE: União/Fazenda Nacional
EXECUTADO: João Carlos da Silva, CPF: 151.450.308-51.
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima mencionada, para, no prazo de cinco dias, pagar
a dívida de R$ 36.744,20 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte
centavos) com juros, correção e encargos legais, ou garantir a Execução Fiscal acima referenciada, na forma da Lei n° 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: Certidão de Dívida Ativa: 22 1 11 000493-61 e 22 1 12 000794-67,
com data de inscrição em 19.08.2011.
SEDE DO JUÍZO: Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia, CEP 69915-632,
PABX (68) 3214-2000.
Rio Branco/AC, 27/6/2014.
JAIR ARAÚJO FACUNDES
Juiz Federal
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA DE NUMERÁRIO
COM PRAZO DE 30 DIAS
3ª Vara Federal/AC
Autos nº : 2004.30.00.001530-9
Classe : 03200 - Execução Fiscal - Fazenda Nacional
Exeqüente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Executados: Viação Rio Branco Ltda., Gleuton Pagels Lima Verde, Marcos Jordão de Carvalho,
Wagner Jordão de Carvalho e Luiz Abílio Vieira.
Finalidade:
INTIMAÇÃO da empresa executada Viação Rio Branco Ltda., CNPJ: 04.064.960/0001-76,
através de seu representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido:
Da penhora de numerário no valor de R$ 60,08 (sessenta reais e oito centavos), depositado na
conta-corrente n 3950.280.00003655-7, da Caixa Econômica Federal, Agência n 3950, de sua
titularidade, realizada nos autos da Execução Fiscal supramencionada.
Sede do Juízo:Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia, Rio Branco/AC,
CEP 69915-632 - PABX: (068) 3214-2000 e FAX (068) 3226-4532.
Rio Branco, 27/06/ 2014.
JAIR ARAÚJO FACUNDES
Juiz Federal

ADVOGADO
: AC00002785 - CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA
REU
: VANDERLEI MESSIAS SALES
ADVOGADO
: AC00001998 - GILSON PESCADOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconheço a incompetência deste juízo e suscito conflito negativo de competência perante
o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. (...)
Juiz Titular
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
Dir. Secret.
: SÉRGIO ALEXANDRE SOARES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1164-62.2014.4.01.3001
1164-62.2014.4.01.3001 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE FRANCISCO LIMA DE SOUZA
ADVOGADO
: AC00003520 - GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Apresentado o laudo complementar, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 05 (cinco)
dias. (...)
Numeração única: 842-42.2014.4.01.3001
842-42.2014.4.01.3001 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ANTONIO GETULIO DA SILVA
ADVOGADO
: AC00003932 - EMANUEL TORRES FRANÇA
ADVOGADO
: AC00003520 - GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Apresentado o laudo, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias. (...)
Juiz Titular
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
Dir. Secret.
: SÉRGIO ALEXANDRE SOARES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 408-53.2014.4.01.3001
408-53.2014.4.01.3001 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO / FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: CAMELI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO
: AC00001456 - HELENO DE FARIAS DA FRANCA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Peticionou o exequente à fl. 93, noticiando o pagamento do débito e requerendo a extinção
do feito. Ante o exposto, julgo extinto o processo com fulcro no art. 794, I, do Código de
Processo Civil. (...)
Numeração única: 1183-68.2014.4.01.3001
1183-68.2014.4.01.3001 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: RAIMUNDO ALVES DE LIMA
ADVOGADO
: MT0009888E - EMANUEL TORRES FRANCA
ADVOGADO
: AC00003520 - GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CRUZEIRO DO SUL
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
: SÉRGIO ALEXANDRE SOARES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6901-83.2013.4.01.3000
6901-83.2013.4.01.3000 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MUNICIPIO DE PORTO WALTER/AC
AUTOR
: MUNICIPIO DE PORTO WALTER/AC
ASSISTA
: UNIAO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501682
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) As partes requereram a homologação do acordo, manifestando renúncia ao prazo recursal
e à intimação sobre o teor do ofício requisitório, conforme estabelecido no art. 10 da Resolução
168, de 05/12/2011, do CJF. Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza
jurídicos e legais efeitos; por consequência, julgo o processo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 269, inciso 111, do Código de Processo Civil. (...)
Juiz Titular
Dir. Secret.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
: SÉRGIO ALEXANDRE SOARES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3097-70.2014.4.01.3001
3097-70.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDA ILMA MARTINS DE LIMA
ADVOGADO
: AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) torno SEM EFEITO a decisão proferida nos autos a fl. 37. No caso em tela, tramita no
Juizado Especial Federal desta Subseção o processo nº 3152-21.2014.4.01.3001, no qual
consta no polo ativo o mesmo autor da presente demanda e no polo passivo o INSS. A causa
de pedir do citado processo é a incapacidade da requerente e o pedido refere-se à condenação
do INSS à concessão do benefício de auxílio-doença/ aposentadoria por invalidez. Desse
modo, verifica-se que as partes e a causa de pedir de ambas as ações são idênticas, porém,
o objeto da ação n.º 3152-21.2014.4.01.3001, que tramita neste Juizado é mais amplo do que
o desta, configurando-se assim o instituto da continência. (...)
Juiz Titular
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
Dir. Secret.
: SÉRGIO ALEXANDRE SOARES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1207-96.2014.4.01.3001
1207-96.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ETELVINA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00022702 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: GO00021107 - LUCIANO GOMES DE FARIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos necessários ao seu conhecimento. Desse modo, recebo-o no efeito devolutivo. Intime-se a parte autora para apresentar
contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 3910-97.2014.4.01.3001
3910-97.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZINHA LIMA DE SILVA
ADVOGADO
: RO00000834 - FERNANDO MARTINS GONCALVES
ADVOGADO
: MT00011540 - MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO
ADVOGADO
: RO00002640 - PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cientifiquem-se as partes sobre o deslocamento deste feito oriundo da Justiça Estadual e da
nova numeração recebida nesta Justiça Federal. Intime-se o réu para se manifestar sobre os
cálculos apresentados pela parte autora às fl. 223/224, no prazo de 15 (quinze) dias.

: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
: SÉRGIO ALEXANDRE SOARES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1791-66.2014.4.01.3001
1791-66.2014.4.01.3001 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

MARIA ROSICLEIA LEBRE DA SILVA
AC00003932 - EMANUEL TORRES FRANÇA
AC00003520 - GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimo a parte autora para se manifestar sobre a informação da assistente social de fl. 143,
requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(COM PRAZO DE 15 DIAS)
PROCESSO:
2222-03.2014.4.01.3001
CLASSE:
1201 - AÇÃO ORDINÁRIA / PREV CON BEN
AUTOR
TAUAN SOPIN DA SILVA - menor
RÉU
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Cruzeiro do
Sul/AC, na forma da lei,
FAZ SABER aos que virem ou dela notícia tiverem que fica INTIMADA, com prazo de 48h
(quarenta e oito horas), a Senhora RAIMUNDA DOS SANTOS SOPIN, brasileira, casada,
agricultora, inscrita no CPF n. 715.515.812-72 e RG n. 427.922-SSP/AC, genitora do autor
TAUAN SOPIN DA SILVA, menor, os quais se encontram em lugar incerto e não sabido, tendo
como últimos endereços conhecidos a Comunidade Florianópolis, em Cruzeiro do Sul/AC ou
Seringal Paraná dos Mouras, para tomar ciência da referida Ação Ordinária Previdenciária,
bem como do despacho que ordenou a atualização de seu endereço e, ainda, para que
promova os atos e diligências que lhe competir, suprindo a falta que impede o andamento
processual, sob pena de extinção do processo (art. 267, III, do Código de Processo Civil).
E para que chegue ao conhecimento de todos, em especial da genitora do autor supramencionado e, ainda, para que no futuro não venha alegar ignorância ou impedimento, é
passado o presente edital, que será afixado no saguão de entrada do edifício sede desta
Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC, situada na Cidade da Justiça, BR 307- KM 9, n.
4.090, Bairro Boca da Alemanha, Cruzeiro do Sul/AC - CEP: 69980-000, e publicado no Diário
da Justiça Federal da Primeira Região (e-DJF1). Dado e passado nesta cidade de Cruzeiro do
Sul, Acre, aos 29 dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze. Eu, Sérgio Costa do
Nascimento, Técnico Judiciário, o digitei. E, eu, Sérgio Alexandre Soares, Diretor de Secretaria,
o conferi.
GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
Juiz Federal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501683
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cientifiquem-se as partes sobre o deslocamento deste feito oriundo da Justiça Estadual e da
nova numeração recebida nesta Justiça Federal. Intime-se o réu para se manifestar sobre os
cálculos apresentados pela parte autora às fl. 187/189.
Numeração única: 3823-44.2014.4.01.3001
3823-44.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: INES LOPEZ DA SILVA
ADVOGADO
: RO00000834 - FERNANDO MARTINS GONCALVES
ADVOGADO
: MT00011540 - MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO
ADVOGADO
: RO00002640 - PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 3911-82.2014.4.01.3001
3911-82.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUNIOR SOUZA DA CUNHA
ADVOGADO
: RO00000834 - FERNANDO MARTINS GONCALVES
ADVOGADO
: MT00011540 - MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO
ADVOGADO
: RO00002640 - PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cientifiquem-se as partes sobre o deslocamento deste feito oriundo da Justiça Estadual e da
nova numeração recebida nesta Justiça Federal. Intime-se o réu para se manifestar sobre os
cálculos apresentados pela parte autora às fl. 176/177, no prazo de 15 (quinze) dias.
Numeração única: 3886-69.2014.4.01.3001
3886-69.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PEDRO FEITOZA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: RO00000834 - FERNANDO MARTINS GONCALVES
ADVOGADO
: MT00011540 - MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO
ADVOGADO
: RO00002640 - PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cientifiquem-se as partes sobre o deslocamento deste feito oriundo da Justiça Estadual e da
nova numeração recebida nesta Justiça Federal. Intime-se o réu para se manifestar sobre os
cálculos apresentados pela parte autora às fl. 176/180.
Numeração única: 3890-09.2014.4.01.3001
3890-09.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: THIAGO DA CONCEICAO FERREIRA
ADVOGADO
: RO00000834 - FERNANDO MARTINS GONCALVES
ADVOGADO
: MT00011540 - MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO
ADVOGADO
: RO00002640 - PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ASSIST.
: MARIA LUIZA PERREIRA DA CONCEICAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cientifiquem-se as partes sobre o deslocamento deste feito oriundo da Justiça Estadual e da
nova numeração recebida nesta Justiça Federal. Intime-se o réu para se manifestar sobre os
cálculos apresentados pela parte autora às fl. 141/142, no prazo de 15 (quinze) dias.
Numeração única: 3891-91.2014.4.01.3001
3891-91.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RO00000834 - FERNANDO MARTINS GONCALVES
ADVOGADO
: MT00011540 - MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO
ADVOGADO
: RO00002640 - PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cientifiquem-se as partes sobre o deslocamento deste feito oriundo da Justiça Estadual e da
nova numeração recebida nesta Justiça Federal. Intime-se o réu para se manifestar sobre os
cálculos apresentados pela parte autora às fl. 186/190.
Numeração única: 4253-93.2014.4.01.3001
4253-93.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ELISABETE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cientifiquem-se as partes sobre o deslocamento deste feito oriundo da Justiça Estadual e da
nova numeração recebida nesta Justiça Federal. Intime-se o INSS para, no prazo de 15
(quinze) dias, se manifestar acerca da planilha de cálculos apresentada pela parte autora às fl.
154/155,
Numeração única: 3889-24.2014.4.01.3001
3889-24.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAURICIO NUNES FERREIRA
ADVOGADO
: RO00000834 - FERNANDO MARTINS GONCALVES
ADVOGADO
: MT00011540 - MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO
ADVOGADO
: RO00002640 - PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Observo que o requerimento administrativo constante nos autos é anterior à sentença prolatada
no processo nº. 2779-95.2011.4.01.3000. Assim, sobresto o andamento do feito, pelo prazo de
60 (sessenta) dias, para que a parte autora promova novo requerimento administrativo junto ao
INSS.
Numeração única: 1599-36.2014.4.01.3001
1599-36.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: GO00021017 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cientifiquem-se as partes sobre o deslocamento deste feito oriundo da Justiça Estadual e da
nova numeração recebida nesta Justiça Federal. Intime-se o INSS para, no prazo de 15
(quinze) dias, se manifestar acerca da planilha de cálculos apresentada pela parte autora às fl.
158/160.
Numeração única: 3888-39.2014.4.01.3001
3888-39.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA NEUZA MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RO00000834 - FERNANDO MARTINS GONCALVES
ADVOGADO
: MT00011540 - MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO
ADVOGADO
: RO00002640 - PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501684

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Apresentado o laudo, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias. (...)
Numeração única: 2033-25.2014.4.01.3001
2033-25.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELENILDE DA SILVA
ADVOGADO
: AC00001456 - HELENO DE FARIAS DA FRANCA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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Numeração única: 1630-56.2014.4.01.3001
1630-56.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SEBASTIANA CORREIA CAMPOS
ADVOGADO
: AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 1828-93.2014.4.01.3001
1828-93.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA MIRIAN SALES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 1834-03.2014.4.01.3001
1834-03.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE PAULO RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00022702 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: GO00021017 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 1838-40.2014.4.01.3001
1838-40.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 1849-69.2014.4.01.3001
1849-69.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALICE BENTO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que nos Juizados Especiais Federais não é obrigatório o patrocínio de advogado, conforme art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, acolho a renúncia do defensor dativo
nomeado pelo Juiz de Direito que presidiu o feito inicialmente.
Arbitro em R$ 100,00
(cem reais) o valor a ser pago a título de honorários advocatícios.
Numeração única: 2048-91.2014.4.01.3001
2048-91.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOCILEIDE MARIA ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: AC00001456 - HELENO DE FARIAS DA FRANCA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que nos Juizados Especiais Federais não é obrigatório o patrocínio de advogado, conforme art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, acolho a renúncia do defensor dativo
nomeado pelo Juiz de Direito que presidiu o feito inicialmente.
Arbitro em R$ 100,00
(cem reais) o valor a ser pago a título de honorários advocatícios.
Juiz Titular
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
Dir. Secret.
: SÉRGIO ALEXANDRE SOARES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1605-43.2014.4.01.3001
1605-43.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: GO00022702 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: GO00021017 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 1606-28.2014.4.01.3001
1606-28.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSARIA VIRGINIA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00022702 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: GO00021017 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 1613-20.2014.4.01.3001
1613-20.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA IRACI BRANDAO
ADVOGADO
: AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501685
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Numeração única: 2091-28.2014.4.01.3001
2091-28.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

Numeração única: 1862-68.2014.4.01.3001
1862-68.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO PAULINO DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 1864-38.2014.4.01.3001
1864-38.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA CORREIA DE LIMA
ADVOGADO
: AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 2086-06.2014.4.01.3001
2086-06.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GERUZA MESSIAS DE ALENCAR
ADVOGADO
: GO00022702 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: GO00021017 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 2087-88.2014.4.01.3001
2087-88.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00022702 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: GO00021017 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 2090-43.2014.4.01.3001
2090-43.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZ FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: GO00022702 - CLEUBER MARQUES MENDES
ADVOGADO
: GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
ADVOGADO
: AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
ADVOGADO
: GO00021017 - LEONARDO THOME DOMINGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501686

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

AMIM PENASAN HALY
GO00022702 - CLEUBER MARQUES MENDES
GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
GO00021017 - LEONARDO THOME DOMINGOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 2107-79.2014.4.01.3001
2107-79.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

RAIMUNDA FERREIRA DE FRANCA
AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 2109-49.2014.4.01.3001
2109-49.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
REU

: MARIO NERY DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 2741-75.2014.4.01.3001
2741-75.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

MARIA PENEDO DA SILVA
AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 1845-32.2014.4.01.3001
1845-32.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

OTAVIO DIMAS GOMES
AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
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Numeração única: 1852-24.2014.4.01.3001
1852-24.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

Numeração única: 4307-59.2014.4.01.3001
4307-59.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

:
:
:
:
:
:

FRANCISCO SOARES DE SOUZA
AC00004068 - CLEUBER MARQUES MENDES
GO00021117 - JULIO ANDERSON ALVES BUENO
AC00003793 - LAURO HEMANNUELL BRAGA DA ROCHA
AC00004067 - LEONARDO THOME DOMINGOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Juiz Titular
Dir. Secret.

ANTONIO ANDERSON RAMOS DA SILVA
RO00005076 - FELISBERTO FAIDIGA
RO00004512 - JHONATAN APARECIDO MAGRI
AC00003930 - WAGNER ALVARES DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tratando-se de ação em que postula a parte autora benefício assistencial, necessária a realização de estudo socioeconômico. O estudo será realizado pelo perito(a) do Juízo o(a) SR(a)
FRANCISCO CONCEIÇÃO DA SILVA, assistente social, o(a) qual apresentará o estudo socioeconômico no prazo de 15 (quinze) dias, contados da visita domiciliar. Os quesitos unificados do Juízo e do INSS encontram-se à disposição da parte autora para apreciação. Intimese a parte autora para, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, formular seus quesitos (art. 12,
§ 2º da Lei 10.259/01). Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos
(art. 12, § 2º da Lei 10.259/01). Considerando a simplificação dos procedimentos vinculados ao
rito dos Juizados Especiais, caberá aos assistentes técnicos das partes, caso indicados, entrarem em contato com o(a) perito(a) social no intuito de tomarem ciência da data da visita
domiciliar. A intimação da parte autora que esteja assistida por advogado para que compareça
à perícia ora designada, bem como a informação do local, da data e da hora de sua realização,
será efetuada exclusivamente por meio de publicação deste ato ordinatório no Diário da Justiça
Federal da 1ª Região - e-DJF1.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante (...) antecipo os efeitos da
tutela (...)
Numeração única: 2309-56.2014.4.01.3001
2309-56.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA
: SÉRGIO ALEXANDRE SOARES

Seção Judiciária do Estado do Amapá

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

PÁGINA

: DR. GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA

1ª Vara Federal........................................................................................................................1687

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4303-22.2014.4.01.3001
4303-22.2014.4.01.3001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ASSIST.

:
:
:
:
:
:

2ª Vara Federal........................................................................................................................1693
6ª Vara Federal........................................................................................................................1696
Subseção Judiciária de Laranjal do Jari.................................................................................1697

CAIO JUNIO FIRMINO
RO00005076 - FELISBERTO FAIDIGA
RO00004512 - JHONATAN APARECIDO MAGRI
AC00003930 - WAGNER ALVARES DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
KATIA MAGALHAES FIRMINO

1ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secretaria

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tratando-se de ação em que postula a parte autora benefício assistencial, necessária a realização de estudo socioeconômico. O estudo será realizado pelo perito(a) do Juízo o(a) SR(a)
MARIA JOSERLÂNIA DOS SANTOS MOREIRA, assistente social, o(a) qual apresentará o
estudo socioeconômico no prazo de 15 (quinze) dias, contados da visita domiciliar. Os quesitos
unificados do Juízo e do INSS encontram-se à disposição da parte autora para apreciação.
Intime-se a parte autora para, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, formular seus quesitos
(art. 12, § 2º da Lei 10.259/01). Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes
técnicos (art. 12, § 2º da Lei 10.259/01). Considerando a simplificação dos procedimentos
vinculados ao rito dos Juizados Especiais, caberá aos assistentes técnicos das partes, caso
indicados, entrarem em contato com o(a) perito(a) social no intuito de tomarem ciência da data
da visita domiciliar. A intimação da parte autora que esteja assistida por advogado para que
compareça à perícia ora designada, bem como a informação do local, da data e da hora de sua
realização, será efetuada exclusivamente por meio de publicação deste ato ordinatório no
Diário da Justiça Federal da 1ª Região - e-DJF1.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501687

: DR. ANSELMO GONÇALVES DA SILVA
: ALEX DOS SANTOS PAIVA

Atos do Exmo.

: DR. ANSELMO GONÇALVES DA SILVA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2074-74.2000.4.01.3100
2000.31.00.002074-5 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: LIBER SISTEMA DE SEGURANCA PROVADA LTDA
EXCDO
: RAIMUNDO CORDEIRO VALENTE
EXCDO
: MARIA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA VALENTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
rejeito os presentes embargos declaratórios. Cumpra-se a decisão de fls. 103-104. Intime-se.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...].Tais as circunstâncias, acolho, em parte, a presente exceção de pré-executividade para
pronunciar a decadência dos lançamentos dos créditos tributários constantes das CDA's nºs
40.401.136-5 e 40.401.135-7 relativamente aos fatos geradores ocorridos até 28/6/2007, cujo
montante deverá ser abatido da execução. Intime-se a União (Fazenda Nacional) para, no
prazo de 10 (dez) dias, apresentar o valor atualizado da dívida com o abatimento dos créditos
cuja decadência foi aqui pronunciada. Após, decidirei sobre o pedido de indisponibilidade de
contas e ativos financeiros formulado às fls. 42-43. Intimem-se.
Numeração única: 132-50.2013.4.01.3100
132-50.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA
EXCDO
: CAIXA ESCOLAR PROGRESSO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão do Estado do Amapá no polo passivo da
presente execução. Em consequência, o presente feito passará a seguir o trâmite da execução
contra a Fazenda Pública (art. 730 e ss. do CPC), devendo a Secretaria providenciar as
necessárias retificações do registro e da autuação. Após, cite-se o Estado do Amapá. Intimemse.
Numeração única: 326-50.2013.4.01.3100
326-50.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: DF00000203 - CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA
EXCDO
: CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão do Estado do Amapá no polo passivo da
presente execução. Em consequência, o presente feito passará a seguir o trâmite da execução
contra a Fazenda Pública (art. 730 e ss. do CPC), devendo a Secretaria providenciar as
necessárias retificações do registro e da autuação. Após, cite-se o Estado do Amapá. Intimemse.
Numeração única: 2835-51.2013.4.01.3100
2835-51.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: CAIXA ESCOLAR DA ESC ESTAD M DO CARMO VIANA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. Requeira a exequente, no
prazo de 10 dias, o que entender de direito. Intimem-se.
Numeração única: 5324-61.2013.4.01.3100
5324-61.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA
EXCDO
: CAIXA ESCOLAR JOSE DE ALENCAR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão do Estado do Amapá no polo passivo da
presente execução. Em consequência, o presente feito passará a seguir o trâmite da execução
contra a Fazenda Pública (art. 730 e ss. do CPC), devendo a Secretaria providenciar as
necessárias retificações do registro e da autuação. Após, cite-se o Estado do Amapá. Intimemse.
Numeração única: 9828-13.2013.4.01.3100
9828-13.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE - FUNASA
PROCUR
: - DANIELLE DAMASCENO PINHEIRO SOBREIRA
EXCDO
: ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
EXCDO
: COMERC COM. EMPREENDIMENTO REPRESENTACAO E CONST.
LTDA

Numeração única: 947-62.2004.4.01.3100
2004.31.00.000947-9 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: AP00000439 - FRANCISCO NAPOLEAO XIMENES NETO
EXCDO
: LUIZ JOSE DE CARVALHO JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, devendo o processo
prosseguir nos seus termos ulteriores. Intimem-se, inclusive para que a exequente requeira o
que entender de direito.
Numeração única: 10529-76.2010.4.01.3100
10529-76.2010.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTUTA DE TRANSPORTES DNIT
PROCUR
: - ANA CLAUDIA CARVALHO BEZERRA
EXCDO
: MUNICIPIO DE SANTANA
EXCDO
: ROSEMIRO ROCHA FREIRES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Chamo o feito à ordem. 2 - Considerando a inviabilidade da cumulação de execuções no
presente processo, precisamente pelo fato constar no pala passivo uma pessoa jurídica e outra
física, determino que os atos executórios prossigam tão somente em relação ao executado
Rosemiro Rocha Freires, visto que este figura como devedor nas duas CDAs que aparelham a
execução. 3 - Exclua-se o Município de Santana do polo passivo. 4 - Cite(m)-se (art. 7° e ss.
da Lei nº 6.830/80). Havendo penhora de bens imóveis, caberá a( o) exequente providenciar o
respectivo registro em Cartório1. 5 - Havendo pagamento, nomeação de bem(ns) à penhora,
interposição de petição impugnando o título executivo ou negativa na diligência citatória, intimese o(a) exequente para manifestação em 10 (dez) dias. 6 - No caso de informação de novo
endereço do(a) executado(a), renove-se a diligência. 7 - Suspenda-se a execução por 1 (um)
ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, enquanto não localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora, ficando atendidos, por esta providência,
todos os pedidos de suspensão, eventualmente feitos pelo(a) exequente, por prazo menor.
Intime-se o( a) exequente. 8 - Fluído o prazo assinalado, sem manifestação, arquivem-se os
autos, sem baixa na distribuição (art. 40, § 2°, da Lei nº 6.830/80). 9 - Havendo informação de
parcelamento da dívida pelo(a) exequente, suspenda-se a execução pelo prazo do parcelamento, independentemente de nova intimação, ficando o(a) exequente, desde já, ciente de
que não será deferida a suspensão por períodos inferiores ao do parcelamento.10 - Fica
facultado ao exequente promover nova execução em relação ao Município de Santana (obrigação solidária). 11 - Intimem-se.
Numeração única: 1581-14.2011.4.01.3100
1581-14.2011.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - EVANDRO COSTA GAMA
EXCDO
: VALDEZ MOURAO DA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
rejeito os presentes embargos declaratórios. Cumpra-se a decisão de fls. 68-69. Intime-se.
Numeração única: 5654-92.2012.4.01.3100
5654-92.2012.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: DF00020003 - CARLA GAMA
EXCDO
: CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. Requeira a exequente, no
prazo de 10 dias, o que entender de direito. Intimem-se.
Numeração única: 5909-50.2012.4.01.3100
5909-50.2012.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA
EXCDO
: M LUSTRO DE OLIVEIRA-ME
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501688
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, devendo o processo prosseguir
nos seus termos ulteriores. Considerando as inovações processuais acerca da execução,
associadas ao princípio da celeridade processual e à desnecessidade de demonstração, por
parte do exequente, de esgotamento dos meios necessários para a localização de bens
disponíveis de propriedade dos executados para o deferimento de medida dessa natureza,
determino o bloqueio de ativos financeiros dos executados Abelardo da Silva Oliveira Júnior
(CPF n° 148.851.072-53) e Comerc Com Empreendimento Representação e Const. Ltda. - ME
(CNPJ n° 34.942.417/0001-95), via Bacen Jud, observando-se o valor indicado à fl. 3-v. Concretizando-se o bloqueio (total ou parcial) e não sendo este irrisório, fica desde logo efetivada
a penhora sobre os valores, independentemente da lavratura do termo, devendo os executados
ser intimados da penhora, por mandado, para os fins do art. 16, inciso III, da Lei n° 6.830/80.
Preclusa a via dos embargos, proceda-se à transferência do(s) valor(es) bloqueado(s) para
uma conta judicial da Caixa Econômica Federal, agência 2801, via Bacen Jud, convertendo-se
em renda a favor da exequente, oficiando-se àquela instituição bancária ou expedindo-se
alvará de levantamento, Em seguida, intime-se a exequente para que efetue a amortização da
dívida exequenda, trazendo aos autos a devida comprovação, requerendo o que entender de
direito. Em caso de bloqueio de valor irrisório, e em respeito ao princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, promova-se o desbloqueio, porquanto não se afigura razoável mover a
máquina do judiciário (intimação do executado para apresentar embargos e processamento
seguinte) para trazer benefício insignificante ao credor. Constatando-se bloqueio de valor
superior ao exigível, promova-se o desbloqueio do excesso, Restando infrutífera a penhora on
line, intime-se a exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens dos executados
passíveis de penhora, ou, não encontrando bens, comprovar que diligenciou, pois tais exigências são pressupostos para outras medidas a cargo do Juízo, já que são informações
públicas e, portanto, disponíveis as partes independentemente de intervenção judicial. Não
havendo indicação de bens penhoráveis e não sendo prestadas informações suficientes para a
adoção de outras medidas, suspenda-se a execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da
Lei n° 6.830/80, ficando atendidos, por esta providência, todos os pedidos de suspensão
eventualmente feitos pela exequente por prazo menor. Fluído o prazo assinalado, sem manifestação, arquivem-se os autos, sem baixa na distribuição (art. 40, § 2°, da Lei n° 6.830/80).
Intimem-se.
Numeração única: 2657-68.2014.4.01.3100
2657-68.2014.4.01.3100 EMBARGOS DE TERCEIROS

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ANSELMO GONÇALVES DA SILVA
: ALEX DOS SANTOS PAIVA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ANSELMO GONÇALVES DA SILVA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 867-93.2007.4.01.3100
2007.31.00.000873-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ANGELA MARIA BARROS DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000771 - IZANETE ALMEIDA BRITO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC. Sem
custas. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se ao cancelamento da penhora acaso
existente e arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimemse.
Numeração única: 1213-10.2008.4.01.3100
2008.31.00.001214-2 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - NELSON EDSON DA CONCEICAO JUNIOR
EXCDO
: A AUGUSTO DE AGUIAR ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas finais irrisórias (tabela de custas - artigo 1º, § 2º da Lei n.º 9.289/96), não se justificando
procedimento de cobrança. Transitada em julgado esta sentença proceda-se ao cancelamento
da penhora acaso existente e arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Registre-se.
Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 764-18.2009.4.01.3100
2009.31.00.000764-8 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SIND DOS SERVIDORES PUB FED CIVIS NO ESTADO DO AMAPA/SINDSEP/AP E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000771 - IZANETE ALMEIDA BRITO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 796-23.2009.4.01.3100
2009.31.00.000796-3 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SIND DOS SERVIDORES PUB FED CIVIS NO ESTADO DO AMAPA/SINDSEP/AP E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000771 - IZANETE ALMEIDA BRITO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 7801-62.2010.4.01.3100
7801-62.2010.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPA SINPOL E
OUTROS
ADVOGADO
: AP00000771 - IZANETE ALMEIDA BRITO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

EMBTE
: JOAO HENRIQUE RODRIGUES PIMENTEL
ADVOGADO
: AP00001229 - ELISTON JOSE P B MONTEIROS
EMBDO
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
EMBDO
: EDILSON MACHADO DE BRITO
EMBDO
: SETRA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Tais as circunstâncias, indefiro o pedido de liminar. Citem-se os embargados para, querendo, contestar os presentes embargos. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do
Processo n° 2000.31.00.001232-4. Intimem-se.
Numeração única: 8132-05.2014.4.01.3100
8132-05.2014.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: ESTADO DO AMAPA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]. Ante o exposto, e atento ao princípio da economia processual, declino da competência em
favor do ilustre Juízo da Vara Única da Comarca de Serra do Navio, com a ressalva de que,
havendo discordância com os termos desta decisão, seja encaminhado o conflito de competência ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para solução da questão. Promovam-se as baixas e anotações de estilo. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501689
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I,
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 1658-52.2013.4.01.3100
1658-52.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
EXQTE
: OLIVALDO MARQUES MONTE VERDE E OUTRO
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I,
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 1659-37.2013.4.01.3100
1659-37.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I,
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 2095-93.2013.4.01.3100
2095-93.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
EXQTE
: LUIZA VITOR DOS SANTOS E OUTRO
ADVOGADO
: AP00001087 - ANGELA MARIA BEZERRA ASSUNCAO
ADVOGADO
: AP0000016A - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I,
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 8563-73.2013.4.01.3100
8563-73.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I,
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Numeração única: 9939-02.2010.4.01.3100
9939-02.2010.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS CIVIS NO ESTADO DO AMAPA - SINDSEP/AP E OUTROS
ADVOGADO
: AP0001462A - CESAR FARIAS DA ROSA
ADVOGADO
: AP0001234A - TIAGO STAUDT WAGNER
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 153-94.2011.4.01.3100
153-94.2011.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - NELSON EDSON DA CONCEICAO JUNIOR
EXCDO
: CAIXA ESCOLAR GABRIEL DE ALMEIDA CAFE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente Execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas pela executada. Transitada em julgado esta sentença proceda-se ao cancelamento da
penhora acaso existente e arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 4412-98.2012.4.01.3100
4412-98.2012.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: NIVALDO CARDOSO FERREIRA E OUTROS
ADVOGADO
: PA00009167 - DANIEL KONSTADINIDIS
EXCDO
: FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE-FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 1620-40.2013.4.01.3100
1620-40.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA E OUTROS
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA E OUTROS
EXQTE
: LUCYVANIA D ARC DUARTE RIBEIRO E OUTRO
ADVOGADO
: AP0000016A - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 1624-77.2013.4.01.3100
1624-77.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA E OUTROS
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA E OUTROS
EXQTE
: MARIA DE FATIMA ALFAIA PENAFORT E OUTRO
ADVOGADO
: AP0000016A - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501690
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Numeração única: 8564-58.2013.4.01.3100
8564-58.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I,
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 8646-89.2013.4.01.3100
8646-89.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTRO
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I,
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 8912-76.2013.4.01.3100
8912-76.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I,
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 8932-67.2013.4.01.3100
8932-67.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I,
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 9381-25.2013.4.01.3100
9381-25.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO
TADO DO AMAPA E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501691

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 9402-98.2013.4.01.3100
9402-98.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

DO ES-

EXQTE

: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 9425-44.2013.4.01.3100
9425-44.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

do CPC.
baixa na

DO ES-

EXQTE

: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO NO ESTADO DO AMAPA - SINSEPEAP E OUTROS
ADVOGADO
: AP0000016A - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 9550-12.2013.4.01.3100
9550-12.2013.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

do CPC.
baixa na

DO ES-

IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: ELIANE MAGALHAES AMANAJAS
: AP00001612 - ANTONIO AUGUSTO COSTA SOARES
: SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
ENTIDADE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
IDRICOS RENOVAVEIS IBAMA
ASSISTP
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, denego a segurança, ficando o processo extinto com resolução do mérito,
nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem
honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). P. R. I.
Numeração única: 9561-41.2013.4.01.3100
9561-41.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

do CPC.
baixa na

DO ES-

do CPC.
baixa na

EXQTE

: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000016 - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]nte o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC. Custas
incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

DO ES-
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calização das compensações efetivadas, o disposto no art. 89 da Lei nº 8.212/91 c/c o art. 66
da Lei nº 8.383/91. O direito à compensação aqui declarado somente poderá ser exercido após
o trânsito em julgado da presente sentença (art. 170-A do CTN).Custas em ressarcimento, pela
metade. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Sentença sujeita ao duplo grau de
jurisdição. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Dê-se ciência desta sentença ao relator do Agravo de Instrumento noticiado às fls. 300-328. P. R. I.
Numeração única: 7629-81.2014.4.01.3100
7629-81.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EDNA MARIA MARQUES PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: PA00007110 - EDSON JURACY SOARES DA CUNHA
ADVOGADO
: AP00000428 - IDELFONSO PANTOJA DA SILVA
ADVOGADO
: AP0000139E - JOSE RONALDO SOARES
ENTIDADE
: UNIAO DE FACULDADES DO AMAPA FAMA
IMPDO
: REITOR DA UNIAO DE FACULDADES DO AMAPA FAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, homologo o pedido de desistência para que surta os seus jurídicos e legais
efeitos, ficando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso VIII,
do Código de Processo Civil. Sem custas, ante os benefícios da gratuidade de justiça que aqui
defiro. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). P. R. I.
Numeração única: 8110-44.2014.4.01.3100
8110-44.2014.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA
EXQTE
: HARETHUZA LEITE RAMOS DA COSTA
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente Execução, com esteio no art. 569 c/c art. 267, VIII,
ambos do CPC. Sem custas. Transitada em julgado esta sentença,proceda-se ao cancelamento da penhora acaso existente e arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 8111-29.2014.4.01.3100
8111-29.2014.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA
EXQTE
: MANOEL LUIZ DE SOUZA SAMPAIO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente Execução, com esteio no art. 569 c/c art. 267, VIII,
ambos do CPC. Sem custas. Transitada em julgado esta sentença,proceda-se ao cancelamento da penhora acaso existente e arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se
Numeração única: 9028-48.2014.4.01.3100
9028-48.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EDP EMPREENDIMENTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: AP00000860 - HAGEU LOURENCO RODRIGUES
ADVOGADO
: AP00000876 - OLINTO JOSE AMORIM
ENTIDADE
: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACAPA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACAPA
ASSISTP
: UNIAO(FAZENDA ANCIONAL)

Numeração única: 10433-56.2013.4.01.3100
10433-56.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCACAO NO ESTADO DO AMAPA - SINSEPEAP E OUTRO
ADVOGADO
: AP0000016A - ANTONIO CABRAL DE CASTRO
ADVOGADO
: AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP0000420B - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com esteio no art. 794, I, do CPC.
Custas incabíveis. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 10435-26.2013.4.01.3100
10435-26.2013.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOANA DARC COSTA DE SOUZA
ADVOGADO
: AP00000251 - JOANA DARC COSTA DE SOUZA
ENTIDADE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO AMAPA
IMPDO
: PRESIDENTE DA COMISSAO DO PELITO DO QUINTO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, denego a segurança, ficando o processo extinto com resolução do mérito,
nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, ante a gratuidade de
justiça que aqui defiro. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). P. R. I.
Numeração única: 6617-32.2014.4.01.3100
6617-32.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RODRIGO LIMA FARIAS
ADVOGADO
: AP00002413 - NATALY SENA UCHOA
ADVOGADO
: AP00002125 - TALLITA SENA UCHOA
ENTIDADE
: FACULDADE ESTACIO FAMAP
IMPDO
: DIRETORA GERAL DA FACULDADE ESTACIO FAMAP
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, concedo a segurança para, ratificando a liminar, convalidar a ordem que
determinou à autoridade impetrada que providenciasse a imediata inclusão do nome do impetrante na Ata de Formatura do curso de Direito, a fim de que ele pudesse participar da
cerimônia de outorga. Sem ressarcimento das custas, ante o pedido de gratuidade de justiça
que ora defiro. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Sentença sujeita ao duplo grau
de jurisdição. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao egrégio
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. P. R. I.
Numeração única: 7410-68.2014.4.01.3100
7410-68.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: N E S ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: AP00000860 - HAGEU LOURENCO RODRIGUES
ADVOGADO
: AP0000876A - OLINTO JOSE DE AMORIM
ENTIDADE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
ENTIDADE
: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACAPA
ASSISTP
: UNIAO(FAZENDA ANCIONAL)
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO AMAPA
PROCUR
: PB00013069 - RACHEL NOGUEIRA DE SOUZA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, concedo a segurança, em parte, para: a) determinar que a autoridade
impetrada fique proibida de exigir da impetrante o pagamento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e férias indenizadas; b)
declarar o direito da impetrante de compensar, independentemente de processo administrativo,
os valores que recolheu indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre: terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e férias indenizadas. Isso deverá ser feito com
débitos próprios relativos a tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, com correção na forma do § 4º do art. 89 da Lei 8.212/91, com redação dada pela
Medida Provisória nº 449/2008; c) determinar à autoridade impetrada que se abstenha de
exercer quaisquer atos tendentes a impedir o exercício do direito da impetrante aqui declarado
ou de cobrar os créditos objetos de compensação, observando-se, no que respeita à fisEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501692
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Medida Provisória nº 449/2008; c) determinar à autoridade impetrada que se abstenha de
exercer quaisquer atos tendentes a impedir o exercício do direito da impetrante aqui declarado
ou de cobrar os créditos objetos de compensação, observando-se, no que respeita à fiscalização das compensações efetivadas, o disposto no art. 89 da Lei nº 8.212/91 c/c o art. 66
da Lei nº 8.383/91. O direito à compensação aqui declarado somente poderá ser exercido após
o trânsito em julgado da presente sentença (art. 170-A do CTN). Custas em ressarcimento,
pela metade. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Sentença sujeita ao duplo grau
de jurisdição. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao egrégio
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Dê-se ciência desta sentença ao relator do Agravo de
Instrumento noticiado às fls. 173-183.P. R. I.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, concedo a segurança, em parte, para: a) determinar que a autoridade
impetrada fique proibida de exigir da impetrante o pagamento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e férias indenizadas;
b) declarar o direito da impetrante de compensar, independentemente de processo administrativo, os valores que recolheu indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre:
terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e férias indenizadas. Isso deverá ser feito
com débitos próprios relativos a tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional, com correção na forma do § 4º do art. 89 da Lei 8.212/91, com redação dada
pela Medida Provisória nº 449/2008; c) determinar à autoridade impetrada que se abstenha de
exercer quaisquer atos tendentes a impedir o exercício do direito da impetrante aqui declarado
ou de cobrar os créditos objetos de compensação, observando-se, no que respeita à fiscalização das compensações efetivadas, o disposto no art. 89 da Lei nº 8.212/91 c/c o art. 66
da Lei nº 8.383/91. O direito à compensação aqui declarado somente poderá ser exercido após
o trânsito em julgado da presente sentença (art. 170-A do CTN). Custas em ressarcimento,
pela metade. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Sentença sujeita ao duplo grau
de jurisdição. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao egrégio
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Dê-se ciência desta sentença ao relator do Agravo de
Instrumento noticiado às fls. 160-170.P. R. I.
Numeração única: 9030-18.2014.4.01.3100
9030-18.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CSA COMERCIO E SERVICO LTDA EPP
ADVOGADO
: AP00000860 - HAGEU LOURENCO RODRIGUES
ADVOGADO
: AP00000876 - OLINTO JOSE AMORIM
ENTIDADE
: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACAPA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACAPA
ASSISTP
: UNIAO(FAZENDA ANCIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, concedo a segurança, em parte, para: a) determinar que a autoridade
impetrada fique proibida de exigir da impetrante o pagamento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e férias indenizadas; b)
declarar o direito da impetrante de compensar, independentemente de processo administrativo,
os valores que recolheu indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre: terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e férias indenizadas. Isso deverá ser feito com
débitos próprios relativos a tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, com correção na forma do § 4º do art. 89 da Lei 8.212/91, com redação dada pela
Medida Provisória nº 449/2008; c) determinar à autoridade impetrada que se abstenha de
exercer quaisquer atos tendentes a impedir o exercício do direito da impetrante aqui declarado
ou de cobrar os créditos objetos de compensação, observando-se, no que respeita à fiscalização das compensações efetivadas, o disposto no art. 89 da Lei nº 8.212/91 c/c o art. 66
da Lei nº 8.383/91. O direito à compensação aqui declarado somente poderá ser exercido após
o trânsito em julgado da presente sentença (art. 170-A do CTN). Custas em ressarcimento,
pela metade. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Sentença sujeita ao duplo grau
de jurisdição. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao egrégio
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Dê-se ciência desta sentença ao relator do Agravo de
Instrumento noticiado às fls. 187-198. P. R. I.
Numeração única: 9031-03.2014.4.01.3100
9031-03.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JMK SERVICOS LTDA ME
ADVOGADO
: AP00000860 - HAGEU LOURENCO RODRIGUES
ADVOGADO
: AP00000876 - OLINTO JOSE AMORIM
ENTIDADE
: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACAPA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACAPA
ASSISTP
: UNIAO(FAZENDA ANCIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[... ] Ante o exposto, concedo a segurança, em parte, para: a) determinar que a autoridade
impetrada fique proibida de exigir da impetrante o pagamento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e férias indenizadas; b)
declarar o direito da impetrante de compensar, independentemente de processo administrativo,
os valores que recolheu indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre: terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e férias indenizadas. Isso deverá ser feito com
débitos próprios relativos a tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, com correção na forma do § 4º do art. 89 da Lei 8.212/91, com redação dada pela
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501693

2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA
: SHIRLEY PERES HAUSSELER
EXPEDIENTE DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RODRIGO PARENTE PAIVA BENTERMULLER
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9501-68.2013.4.01.3100
9501-68.2013.4.01.3100 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: ESTADO DO AMAPA E OUTRO
PROCUR
: - PROCURADOR DO ESTADO
REQDO
: PAULO CESAR DA SILVA GONCALVES
REQDO
: PAULO SERGIO MENDES PACHECO
REQDO
: ANTONIO DA JUSTA FEIJAO
REQDO
: DJALMA VIEIRA DE SOUZA
REQDO
: AMAZON CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
REQDO
: ELIVALDO SANTOS SOARES
REQDO
: HILDOMAR ALVES DA SILVA
REQDO
: JURANDIR DIAS MORAIS
REQDO
: MARIO JOSE BARBOSA PEREIRA
REQDO
: HUAN CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADO
: AP00000756 - ARY FERREIRA DE FARIAS
ADVOGADO
: AP00000602 - EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: AP00000838 - PAULO CESAR DA SILVA GONCALVES
PROCUR
: AP00002018 - MARLON NERY DA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Com base no exposto, defiro o pedido liminar para decretar a indisponibilidade dos bens
de: Antônio da Justa Feijão, Djalma Vieira de Souza, Elivaldo Santos Soares, Hildomar Alves
da Silva, Jurandir Dias Morais, Mario José Barbosa Pereira, Paulo César Gonçalves da Silva,
Paulo Sérgio Mendes Pacheco, Amazon Consultoria e Serviços LTDA e Huan Carlos de
Almeida Ferreira. A indisponibilidade deverá recair sobre todos os bens elencados às
f.1597/1626, bem como sobre quaisquer outros de titularidade dos requeridos, inclusive os que
vieram a ser adquiridos futuramente. Dou por notificados os indiciados Antônio da Justa Feijão,
Paulo Cesar da Silva Gonçalves e Elivaldo Santos Soares, os quais já apresentaram suas
respectivas manifestações escritas. Oficie-se à Capitania dos Portos do Amapá e da Amazônia
Oriental, à Comissão de Valores Imobiliários - CVM, aos cartório de registro de imobiliário de
Macapá/AP, Afuá/PA e Belém/AP e à Cooperativa de Crédito do Amapá para fins de registro do
gravame de indisponibilidade sobre os bens dos requeridos, sem prejuízo da realização de
medidas constritivas em relação a ativos financeiros e veículos, por intermédio do BACENJUD
e do RENAJUD. Expeça-se mandado de notificação para os demais requeridos para oferta de
manifestação escrita no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º, da Lei n.º
8.429/92. Paralelamente, intime-se o INCRA para que, caso queira, ingresse no feito. Uma vez
apresentadas as manifestações, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal. Efetue-se
o cadastramento dos advogados subscritores das manifestações escritas já apresentadas na
qualidade de patronos dos respectivos requeridos.
Shirley Peres Hausseler
Diretora de Secretaria
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Anote-se a habilitação dos advogados constituídos pela embargante/executada à fl. 209. Apenas para constar, registro que a sistemática adotada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região para publicação dos atos processuais lista todos os advogados habilitados no processo
por ordem alfabética. Defiro o pedido formulado à fl. 206. Reclassifique o presente feito para
"Cumprimento de Sentença" retificando o pólo ativo e passivo da presente demanda fazendo
constar como exequente a União Federal (Fazenda Nacional) e executada Unimed Macapá Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ nº 10.225.225-0001/08. Após, intime-se a executada,
na pessoa de seus advogados, mediante publicação deste despacho, para proceder ao pagamento da dívida relativa aos honorários advocatícios de sucumbência em 15 (quinze) dias,
sob pena de incidência de multa no percentual de 10% (dez por cento) e penhora de bens nos
termos do art. 475-J do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.
Decorrido o prazo acima sem registro do pagamento, expeça-se mandado para intimação
pessoal da executada.
Numeração única: 1333-87.2007.4.01.3100
2007.31.00.001340-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: PA00011349 - MARIA ELIZA NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS
EXCDO
: JOSE EURICO OLIVEIRA DE VILHENA
EXCDO
: BENEDITA ROCHA BARBOSA
EXCDO
: MARIA ANGELICA CORTE PIMENTEL
EXCDO
: EDILEUSA SOUZA COSTA
EXCDO
: AIME NAZARE DE MORAIS FAVACHO
EXCDO
: RONALDO VIEIRA DA COSTA
EXCDO
: ERNESTO PEREIRA COLARES NETO
EXCDO
: EUCLIDES AUGUSTO PALHETA PIRES
EXCDO
: MARIA DO CARMO TAVARES PIRES
EXCDO
: DANIEL BATISTA DOS SANTOS
EXCDO
: MILENA DEISE SILVA DOS SA NTOS
EXCDO
: NAZARE SANCHES DA SILVA
ADVOGADO
: AP00001333 - GUSTAVO SUSSUARANA
ADVOGADO
: AP00000540 - JORGE JOSE ANAICE DA SILVA
ADVOGADO
: AP00001203 - KAMYLA CRISTINA ARAÚJO DANTAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Doze são os executados nestes autos (fl. 617), dos quais dez tiveram valores bloqueados via
Bacenjud (fls. 640/650). Pelo mesmo sistema (Bacenjud) houve desbloqueio do excedente com
transferência do valor correspondente à divida para a agência CEF 2801, relativamente aos
executados Daniel Batista dos Santos, Maria Angélica Corte Pimentel, Milena Deise Silva dos
Santos - fls. 656/663 e Nazaré Sanches da Silva - fls. 667/668. Continuam bloqueados os
valores pertencentes aos executados Aime Nazaré de Morais Favacho, Benedita Rocha Barbosa, Ernesto Pereira Colares Neto, Euclides Augusto Palheta Pires, José Eurico Oliveira de
Vilhena e Maria do Carmo Tavares Pires. Tais as considerações acima, intimem-se os executados nominados no item III acima, por meio de um de seus advogados identificados à fl.
619, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofereça impugnação (art. 475-J, § 1.º
do CPC). Transcorrido o prazo acima sem manifestação, proceda-se à transferência dos valores bloqueados (protocolos nº 20100002556780 e 20100002556822) para Caixa Econômica
Federal, agência 2801, através do sistema Bacenjud. Após, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito. Ao tempo da expedição do mandado, expeça-se também
ofício à Caixa Econômica Federal, Agência 2801 (PAB da Justiça Federal), para que encaminhe a este Juízo - com devida autenticação e recibo do valor pago - cópia dos alvarás de
levantamento nºs 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014 e 9/2014 de 13/3/2014, expedidos em nome
da senhora Maria Eliza Nogueira da Silva (CPF nº 672.962.892-87), conforme documentos
acostados às fls. 691, 692, 693, 694 e 695. Prazo: 30 (trinta) dias.
Numeração única: 2459-41.2008.4.01.3100
2008.31.00.002462-3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - DAMARIS BAGGIO DE ALENCAR GAVRONSKI
PROCUR
: - SABRINA MENEGARIO
REQDO
: ANCELMO DA COSTA MIRANDA

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA
: SHIRLEY PERES HAUSSELER
EXPEDIENTE DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1457-95.1992.4.01.3100
92.00.01460-7 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: UNIAO FEDERAL E OUTRO
ADVOGADO
: PA00013507 - CLEIDINALDO FONSECA CHAVES
ADVOGADO
: AP00008948 - FRANCISCO FERREIRA ALENCAR JUNIOR
ADVOGADO
: PA00009311 - HENRIQUE CORREA BAKER
ADVOGADO
: DF00001751 - JAIRO RESENDE
REU
: RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO
REU
: PEDRO DE ARAUJO
REU
: AZENIL BRITO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AP00001253 - MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO
: AP00002127 - FLAVIO OLIVEIRA DA SILVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme manifestação apresentada pela Infraero (fl. 352) e União (fls. 358/359), pertinente à
petição e documentos de fls. 335/349, não há possibilidade do requerente Azenil Brito dos
Santos dispor do imóvel supostamente adquirido de José Elenildo da Silva, pois toda a área
mencionada na inicial foi reintegrada às autoras, consoante decisão de fls. 186/187. Cumpramse as disposições finais do despacho de fl. 284. Intimem-se.
Numeração única: 1704-03.1997.4.01.3100
1997.31.00.001705-7 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: FABIO BALIEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: AP0000388A - BERNADETH DE JESUS M.DOS SANTOS
ADVOGADO
: AP00000436 - MARIANGELA MARINHO RODRIGUES DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes do retorno dos autos a esta instância, a fim de que requeiram o que
entenderem de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, dê-se
baixa na distribuição e encaminhem-se os autos ao arquivo judicial.
Numeração única: 1436-70.2002.4.01.3100
2002.31.00.001434-0 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - MICHEL AMAZONAS COTTA
EMBDO
: MARIA NATIVIDADE SERRA MODESTO
EMBDO
: MARIA ODETE NASCIMENTO SILVA
EMBDO
: MARIA RICARDINA DE SOUZA ALBUQUERQUE
EMBDO
: MARIA ROSA PICANCO DE SOUZA
ADVOGADO
: PE0000916B - ROBERTO DE ARAUJO MAIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Como deixei claro no despacho de fl. 297 a dívida a ser executada é apenas relativa a
honorários sucumbenciais, não havendo, portanto, necessidade de intimar a União para apresentar fichas financeiras de qualquer espécie para execução do débito, bastando apenas
simples cálculo aritmético. Assim sendo intime-se mais uma vez o advogado Roberto de Araújo
Maia para que instrua o pedido de execução da verba honorária com o demonstrativo detalhado e atualizado da dívida no prazo de 30 (trinta) dias. Se inerte, remetam-se os autos ao
arquivo judicial.
Numeração única: 185-46.2004.4.01.3100
2004.31.00.000185-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: UNIMED DE MACAPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: AP00001044 - ELEN FABRICIA SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: AP0002478A - JORGE FRANCISCO BACK
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501694
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REQDO
: UBIRACI GUIMARAES DE ANDRADE
REQDO
: CARLOS RENATO DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: AP00000643 - ANCELMO DA COSTA MIRANDA
ADVOGADO
: AP00000466 - CARLOS LOBATO
ADVOGADO
: AP00001579 - HUGO EDGARD RODRIGUES LEITE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A questão ventilada pelos réus (fls. 1576/1577) é estranha ao objeto desta ação civil pública,
acerca do qual este juízo já exarou provimento de mérito (fls. 1523/1529), inclusive revogando
a decisão liminar de fls. 223/225. Ademais, questões referentes às remunerações dos réus são
matérias discutidas nos autos do processo nº 11774-88.2011.4.01.3100, conforme faz crer a
fotocópia da sentença juntada aos autos (fls. 1533/1537). Portanto, qualquer questionamento
referente a essa matéria deverá ser deduzido naquele feito. Assim, nada a prover quanto ao
requerimento formulado pelos réus (fls. 1576/1577). Intimem-se. Após, encaminhem-se os
autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Numeração única: 2739-75.2009.4.01.3100
2009.31.00.002771-1 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: RAIMUNDO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: AP00001407 - JOSE RAIMUNDO COUTINHO PEREIRA
ADVOGADO
: AP00001408 - JOSICLEY DE SOUSA PEREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Anote-se a habilitação dos advogados constituídos à fl. 154. Não há no âmbito desta execução
nenhum valor bloqueado pertencente ao executado. Constata-se pelo extrato bancário anexado
à fl. 158 que se trata de crédito relativo a precatório disponibilizado no processo
2004.34.00019071-2 em trâmite na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Assim, qualquer pedido relativo àquele crédito deve ser direcionado àquele Juízo. Tais as
considerações acima nada tenho a prover em relação à petição de fl. 153. Intime-se. Após,
cumpra-se o arquivamento ordenado à fl. 152
Numeração única: 10435-31.2010.4.01.3100
10435-31.2010.4.01.3100 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANTONIA DAS GRACAS DE SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: SP00158402 - DANIELA MOURA FERREIRA CUNHA
ADVOGADO
: AP00001294 - SAMEA SANTOS AMORAS
REU
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR-CHEFE DA UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Não conheço da petição acostada às fls. 390/391, por tratar de matéria (desistência de agravo
de instrumento) sujeita a apreciação exclusiva da instância recursal (TRF da 1ª Região). De
resto, mantenho a decisão agravada pela parte autora (cf. fls. 393/407), por seus próprios
fundamentos. Intime-se.
Numeração única: 3685-42.2012.4.01.3100
3685-42.2012.4.01.3100 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR
: CONDOMINIO CENTRAL PARK RESIDENCE
ADVOGADO
: AP00000779 - GEANE TEIXEIRA GOMES
ADVOGADO
: AP00000409 - MARCELO PORPINO NUNES
ADVOGADO
: AP00000072 - MARLY PORPINO NUNES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que o pedido de fls. 71/72 objetiva tão somente a execução dos honorários
sucumbenciais, a fim de evitar desnecessário retardo na marcha processual, antes de apreciálo, intime-se a parte autora a que esclareça se pretende executar também o crédito reconhecido na sentença de fls. 60/65. Prazo: 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade, cientifique-a do teor da petição acostada pela requerida à fl. 81.
Numeração única: 154-11.2013.4.01.3100
154-11.2013.4.01.3100 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
REQDO
: JOELINA DE NAZARE PEREIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501695

REQDO
: RISONEIDE DE LIMA SANTANA
ADVOGADO
: AP0000751B - ESTER ALMEIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: AP0000361A - JEAN ROBERTO DA SILVA HOUAT
ADVOGADO
: AP00001232 - MARIA LUISA RABELO ALENCAR
ADVOGADO
: PA00006689 - ROBERTO FELIPE DE ARAUJO PORTO
ADVOGADO
: AP00001718 - RUBIA ARETUZIA PERIRA OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Anote-se o substabelecimento acostado à fl. 256. Tenho que o oferecimento de contestações
às fls. 236/321 e 323/407 supre a falta de intimação dos advogados das requeridas (cf.
certidões de fls. 228-v e 233) relativamente à decisão de fls. 221/223. Diante da ausência do
instrumento de procuração outorgando poderes para a advogada Ester Almeida de Souza OAB/AP 751-B atuar nestes autos em favor da requerida Risoneide de Lima Santana, concedo
à referida patrona, o prazo de 10 (dez) dias para regularizar a representação postulatória, sob
pena de não conhecimento da contestação apresentada às fls. 323/345. Intime-se. Cumprido o
item acima, intime-se o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, mediante carga dos autos à Procuradoria Federal no Estado do Amapá,
para ensejar sua manifestação acerca das contestações e documentos apresentados pelas
requeridas às fls. 236/321 e 323/407, no prazo de 10 (dez) dias. Após, vista dos autos ao
Ministério Público Federal.
Numeração única: 793-29.2013.4.01.3100
793-29.2013.4.01.3100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA
PROCUR
: - MARIA BENIGNA OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUCA
EXCDO
: IZIMAR MOURAO DA SILVA
DEF. PUB
: - DEFENSOR PUBLICO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Suspenda-se o feito até o desfecho da ação ordinária n.º 0009067-45.2014.4.01.3100, nos
termos da decisão lá proferida. Intimem-se.
Numeração única: 1595-27.2013.4.01.3100
1595-27.2013.4.01.3100 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIVERSIDADE BRASILIA - FACULDADE DE DIREITO - CAMARA DE
PESQUISA DE POS-GRADUACAO
EXCDO
: MILTON DE SOUZA CORREA FILHO
ADVOGADO
: AP0002113B - MILTON DE SOUZA CORREA FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de execução do julgado formulado pela Fundação Universidade de Brasília FUB às fls. 218/219. Reclassifique-se a demanda como "Cumprimento de Sentença". Após,
intime-se o executado, mediante publicação, para proceder ao pagamento da dívida em 15
(quinze) dias, sob pena de incidência de multa no percentual de 10% (dez por cento) e penhora
de bens nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº
11.232/2005. Decorrido o prazo acima sem registro do pagamento, expeça-se mandado para
intimação pessoal do executado.
Numeração única: 9501-68.2013.4.01.3100
9501-68.2013.4.01.3100 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: ESTADO DO AMAPA E OUTRO
PROCUR
: - PROCURADOR DO ESTADO
REQDO
: PAULO CESAR DA SILVA GONCALVES
REQDO
: PAULO SERGIO MENDES PACHECO
REQDO
: ANTONIO DA JUSTA FEIJAO
REQDO
: DJALMA VIEIRA DE SOUZA
REQDO
: AMAZON CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
REQDO
: ELIVALDO SANTOS SOARES
REQDO
: HILDOMAR ALVES DA SILVA
REQDO
: JURANDIR DIAS MORAIS
REQDO
: MARIO JOSE BARBOSA PEREIRA
REQDO
: HUAN CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADO
: AP00000756 - ARY FERREIRA DE FARIAS

1695

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 9374-96.2014.4.01.3100
9374-96.2014.4.01.3100 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: ANA IZABEL GURGEL
ADVOGADO
: AP00000535 - SINYA GURGEL
EMBDO
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os presentes embargos regem-se pela lei nº 6.830/80, cujo art. 16 exige, como principal
pressuposto de admissibilidade, a garantia do Juízo. Assim, intime-se o(a) embargante/executado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, garantir integralmente a execução, sob pena de
indeferimento da petição inicial. Intime-se.
Numeração única: 9911-92.2014.4.01.3100
9911-92.2014.4.01.3100 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: SCHEILA ADRIANA MILHAN GONCALVES
ADVOGADO
: MS0011594A - FABIANO HENRIQUE SANTIAGO CASTILHO NETO
EMBDO
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - EVANDRO COSTA GAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os presentes embargos regem-se pela lei nº 6.830/80, cujo art. 16 exige, como principal
pressuposto de admissibilidade, a garantia do Juízo. De outro lado, a ação de embargos à
execução é autônoma, devendo a inicial ser instruída com os documentos indispensáveis a sua
propositura (art. 282 e 283 do CPC). Assim, intime-se o embargante/executado para, no prazo
de 10 (dez) dias, garantir integralmente a execução, bem como emendar a petição juntando
aos autos cópia das seguintes peças: petição inicial e CDA, decisão e detalhamento da ordem
de bloqueio, todas do processo de execução a que se referem os embargos
(2009.31.00.003366-0), sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se primeiramente
o despacho proferido nos embargos interpostos em duplicidade a estes sob o nº 993875.2014.4.01.3100. Intime-se.
Numeração única: 12532-62.2014.4.01.3100
12532-62.2014.4.01.3100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - ADVOGADO DA UNIAO
EMBDO
: ANA LUCIA DE MORAIS CARDOSO
ADVOGADO
: AP00001538 - ADRINI AUGUSTO DIAS ALVES
ADVOGADO
: AP00000993 - BENEDITA DIAS DE ANDRADE
ADVOGADO
: AP00000685 - FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo os presentes embargos, os quais suspendem a execução a que se referem (993353.2014.4.01.3100). Ouça-se a embargada no prazo de 15 (quinze) dias (art. 740, CPC).
Shirley Peres Hausseler
Diretora de Secretaria

ADVOGADO
: AP00000602 - EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: AP00000838 - PAULO CESAR DA SILVA GONCALVES
PROCUR
: AP00002018 - MARLON NERY DA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em deferimento ao pedido formulado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA à fl. 1842, prorrogo em 30 (trinta) dias o prazo para manifestação de seu interesse na
lide, com a advertência de que, quando de sua eventual intervenção, receberá o feito no estado
em que se encontrar. Anote-se no Sistema de Acompanhamento Processual a habilitação dos
advogados constituídos pelos requeridos Djalma Vieira de Souza (fl. 1845), Elivaldo Santos
Soares (1578), Hildomar Alves da Silva (fl. 1840), Jurandir Dias Morais (fl. 1838) e Paulo Sérgio
Mendes Pacheco (fl. 1863). Mantenho a decisão agravada pelos requeridos Antônio da Justa
Feijão (fls. 1721/1817), Elivaldo Santos Soares (fls. 1696/1716) e Djalma Vieira de Souza (fls.
1890/1891), por seus próprios fundamentos. Cientifique-se a parte autora do teor da certidão
lavrada à fl. 1827, para ensejar o oferecimento de manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Tendo em vista o teor do ofício acostado à fl. 1887, expeça-se mandado para averbação da
indisponibilidade de bens decretada às fls. 1628/1633. Intimem-se.
Numeração única: 302-85.2014.4.01.3100
302-85.2014.4.01.3100 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: AMAZONAS IMPORTADOS LTDA
ADVOGADO
: AP0001275A - ROBERTO ARMOND FERREIRA DA SILVA
REU
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, indicando, com objetividade,
os fatos que desejam demonstrar. Prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro a parte autora.
Intimem-se.
Numeração única: 5840-47.2014.4.01.3100
5840-47.2014.4.01.3100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO

: DEUZIMAR E CIA LTDA ME
: AP00001377 - ALEXANDRE DUARTE DE LIMA
: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO AMAPA
CRF/AP
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Faculto mais uma vez à embargante emendar a petição inicial juntando aos autos cópia das
seguintes peças: auto de penhora e laudo de avaliação, bem como certidões, todos do processo de execução a que se referem os presentes embargos, sob pena de indeferimento da
petição inicial. Na oportunidade, deve o embargante juntar aos autos o instrumento procuratório. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se.
Numeração única: 8544-33.2014.4.01.3100
8544-33.2014.4.01.3100 EMBARGOS À EXECUÇÃO

6ª VARA FEDERAL

EMBTE
: ANGELICA DE OLIVEIRA FURTADO
ADVOGADO
: AP00002398 - ANTONIO CARLOS MIRANDA MAIA
ADVOGADO
: AP0000980B - HAROLDO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP00001171 - JOAO PAULO VAZ CAVALCANTE
ADVOGADO
: AP00001992 - LUCIANY LIMA FERREIRA
ADVOGADO
: AP00000878 - MAURICIO BRAGA DE NOVOA
ADVOGADO
: AP00001154 - OSCAR RODOLFO SERIQUE GATO
ADVOGADO
: AP0000709A - RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE
EMBDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A ação de embargos à execução é autônoma, devendo a inicial ser instruída com os documentos indispensáveis a sua propositura (art. 282 e 283 do CPC). Assim, emende a embargante a petição inicial juntando aos autos cópia das seguintes peças: petição inicial e dos
documentos de RG e CPF do embargante, bem como do mandado de citação, penhora,
avaliação e certidões de cumprimento e juntada, todos do processo de execução a que se
referem os presentes embargos, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 10 (dez)
dias. Intime-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501696

Juiz Substituto.
Dir. Secretaria.

: DR. RODRIGO PARENTE PAIVA BENTEMULLER
: ANNA TERCIA SANTOS DIAS FERREIRA

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. RODRIGO PARENTE PAIVA BENTEMULLER

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2104-55.2013.4.01.3100
2104-55.2013.4.01.3100 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MANOEL LEITE TEIXEIRA
ADVOGADO
: AP00000186 - ADELMO CAXIAS DE SOUZA
ADVOGADO
: AP00001190 - JOAO FABIO MACEDO DE MESCOUTO
ADVOGADO
: AP00000636 - JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: AP00001714 - RAFAELLA ARAUJO CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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Numeração única: 12531-77.2014.4.01.3100
12531-77.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1Recebo a apelação (fls. 183-188) do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2 Intime-se o apelado, Manoel Leite Teixeira,
por publicação, para apresentação das contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. 3 Após a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo sem manifestação,
remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgamento da apelação interposta pelo réu.
Numeração única: 11647-48.2014.4.01.3100
11647-48.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

IMPTE
: ELETRO GRUPO LTDA
ADVOGADO
: AP00000860 - HAGEU LOURENCO RODRIGUES
ADVOGADO
: AP0000876A - OLINTO JOSE DE AMORIM
ENTIDADE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO AMAPA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Direi sobre o pedido de liminar após a apresentação das informações pela autoridade
coatora. 2 - Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar
informações nos termos do art. 7, I, da Lei nº 12.016/2009. 3 - Intime-se a pessoa jurídica do
órgão de representação da autoridade coatora para, querendo, ingressar no feito, nos termos
do art. 7, 11, da Lei n. 12.016/2009. 4 - Intime-se o impetrante, por publicação, deste despacho.
Numeração única: 13075-65.2014.4.01.3100
13075-65.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

IMPTE
: SG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GO00013905 - DALMO JACOB DO AMARAL JUNIOR
ADVOGADO
: GO00021324 - DANIEL PUGA
ADVOGADO
: MG00085532 - GUSTAVO MONTEIRO AMARAL
ADVOGADO
: RO00004879 - SABRINA PUGA
ENTIDADE
: UNIAO FEDERAL
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM MACAPA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Direi sobre o pedido de liminar após a apresentação das informações pela autoridade
coatora. 2 - Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar
informações nos termos do art. 7, I, da Lei n. 12.016/2009. 3 - Intime-se a pessoa jurídica do
órgão de representação da autoridade coatora para, querendo, ingressar no feito, nos termos
do art. 7, 11, da Lei n 12.016/2009. 4 - Intime-se o impetrante, por publicação, deste despacho.
Numeração única: 12107-35.2014.4.01.3100
12107-35.2014.4.01.3100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

IMPTE
: MARCOS ANTONIO TAVARES SANTAREM
ADVOGADO
: SP00113422 - HAMILTON ANTUNES
ENTIDADE
: EXERCITO BRASILEIRO
IMPDO
: COMANDANTE 34 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1-Direi sobre o pedido de liminar após a apresentação das informações pelo impetrado. 2Notifique-se o impetrado para apresentar informações no prazo de 10 (dez) dias. 3- Intime-se
o órgão de representação judicial da União, para querendo, ingresar no feito. 4- Há declaração
expressa do impetrante de que não tem condições de pagar as custas do processo (art. 4º da
Lei 1.060/50). Fica, pois, deferido o pedido de gratuidade de justiça, assumindo o impetrante
todas as responsabilidades -civis, administrativas e criminais- no caso de falsidade (art. 2º da
|Lei 7.115/83). Publique-se. Intimem-se.

IMPTE
: MARIO SALES - ME
ADVOGADO
: AP00000860 - HAGEU LOURENCO RODRIGUES
ADVOGADO
: AP0000876A - OLINTO JOSE DE AMORIM
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM MACAPA
ENTIDADE
: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Direi sobre o pedido de liminar após a apresentação das informações pela autoridade
coatora. 2 - Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar
informações nos termos do art. 7, I, da Lei nº 12.016/2009. 3 - Intime-se a pessoa jurídica do
órgão de representação da autoridade coatora para, querendo, ingressar no feito, nos termos
do art. 7, 11, da Lei nº 12.016/2009. 4 - Intime-se a impetrante, por publicação, deste despacho.
Numeração única: 12108-20.2014.4.01.3100
12108-20.2014.4.01.3100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LARANJAL DO JARI
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: MARCELO HONORATO
: EVANDO JOSÉ GUIMARAES MARTINS FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 15 DE ABRIL DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO HONORATO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 152-09.2011.4.01.3101
3100-EXECUÇÃO FISCAL/ FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIÃO FEDERAL
PROC
: CE00011944 JOSE RENATO FRAGOSO LOBO
EXCDO
ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVG
AP00000304 FRANCINEUDO DE CASTRO MARQUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Ante o exposto, à falta de outros bens passíveis de penhora, DEFIRO o pedido de penhora
sobre o faturamento bruto, mensalmente auferido pela empresa executada, à razão de 5%
(cinco por cento) ao mês, até o limite do crédito exequendo.
Desde já, com amparo no art. 655-A, § 3º, do CPC, nomeio o(a) gerente do estabelecimento
como depositário(a) da importância sobre a qual recairá a constrição a cada mês, ficando
também nomeado administrador(a), nos termos do art. 677 e seguintes do CPC. O produto do
faturamento, objeto deste ato constritivo, deverá ser depositado, mensalmente, numa conta
bancária a ser aberta, à ordem deste Juízo, junto à Caixa Econômica Federal. Os comprovantes de depósito deverão ser apresentados pelo administrador nomeado na sede do
Juízo, no seguinte endereço: Rua Rio Jari, 1112, Bairro Agreste, Laranjal do Jari/AP.

AUTOR
: ANTONIO BRAZAO MORAES NETO E OUTROS
ADVOGADO
: AP00000904 - ALESSANDRO CHAGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AP00000715 - HAMILTON DA CRUZ CARDOSO
ADVOGADO
: AP00002075 - RENAN RODRIGUES DE MELO
REU
: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 -Os autores movem a presente demanda em desfavor do Tribunal de Contas da União TCU que não possui personalidade jurídica própria. 2 Emendem os
autores a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, para promover a correção do pólo passivo, no qual deverá figurar a União, promovendo, ainda, a
citação desta que possui órgão de representação judicial nesta Seção Judiciária. 3 Há declaração expressa dos autores (fl. 08) de que não tem condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado (art. 4º da Lei nº 1.060/50). Fica,
pois, deferido o pedido de gratuidade de justiça, assumindo a autora todas as responsabilidades - civis, administrativas e criminais - no caso de falsidade (art.2º da Lei nº 7.115/83). 4
Intime-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501697
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Se o gerente do estabelecimento recusar o encargo, vista à parte exequente, pelo prazo de 10
(dez) dias, para indicar um depositário/administrador, podendo optar por indicar um servidor da
Receita Federal do Brasil.
A parte exequente deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento da medida ora deferida.

Juiz Titular
Dir. Secret.

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

Juiz Titular
Dir. Secret.

: MARCELO HONORATO
: EVANDO JOSÉ GUIMARAES MARTINS FILHO

: DR. MARCELO HONORATO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)

EXPEDIENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.

: DR. MARCELO HONORATO
: EVANDO JOSÉ GUIMARAES MARTINS FILHO

Numeração única: 296-12.2013.4.01.3101
13100 - AÇÃO PENAL

: DR. MARCELO HONORATO

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 954-02.2014.4.01.3101
3100-EXECUÇÃO FISCAL /FAZENDA NACIONAL

AUTOR
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REU
: EURICELIA MELO CARDOSO
ADVG
: AP000599 SANDRA REGINA MARTINS MACIEL ALCANTARA
De ordem do MM. Juiz Federal da Vara única da Subseção Judiciária de Laranjal do Jarí e com
fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal, no art. 132 do Provimento-Geral
Consolidado nº 38, de 12/06/2009-COGER/TRF-1ª Região, e nos termos da Portaria n.
006/2012 deste Juízo, intime-se o(a) advogado(a) da acusada, por publicação na imprensa
oficial, sobre a redesignação da audiência de interrogatório para o dia 11/11/2014, às 15h30m,
na 4° Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, nos autos da Carta Precatória n° 9880-722014.4.01.3100

EXQTE
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: DAYSE NOBRE DA SILVA - EPP
ADVG
AP2362 ELICE MARTINS NOBRE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Verifica-se que a matéria suscitada em sede de exceção de pré-executividade (fl. 25-25) trata
da suspensão do crédito tributário em virtude de parcelamento.
Em sede de impugnação à exceção de pré-executividade (fl. 114), a Fazenda Nacional corrobora a alegação do executado, no sentido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em razão de parcelamento do débito, vindicando a suspensão do feito.
Assim, em face do disposto no art. 792 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o curso da
presente execução pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Intimem-se as partes.
Transcorrido o prazo da suspensão, dê-se vista à exequente, no prazo de 20 (vinte), a fim de
requerer o que entender de direito.

Evando José Guimarães Martins Filho
Diretor de Secretaria

Seção Judiciária do Estado do Amazonas
PÁGINA

Juiz Titular
Dir. Secret.

1ª Vara Federal........................................................................................................................1698

: MARCELO HONORATO
: EVANDO JOSÉ GUIMARAES MARTINS FILHO

2ª Vara Federal........................................................................................................................1703

EXPEDIENTE DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.

4ª Vara Federal........................................................................................................................1705

1ª VARA FEDERAL

: DR. MARCELO HONORATO

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 958-39.2014.4.01.3101
11101 - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL

Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DRA. JAIZA MARIA PINTO FRAXE
: DR. ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
: ANA CLÁUDIA RIBEIRO TINOCO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM N.121/2014
Atos da Exma.
: DRA. JAIZA MARIA PINTO FRAXE
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 11764-30.2014.4.01.3200
11764-30.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ZELI DE SOUZA BARROSO
ADVOGADO
: AM00004132 - CARLOS CHRISTIANO KRAKHECKE FILHO
REU
: INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...declino a competência em favor do Juizado Especial Federal Cível, determinando a baixa na
distribuição e a remessa destes autos para o Juízo competente...

EMBTE
: HELIO ONETE REBELO
ADVG
: PA00016039 RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS
EMBDO
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos.
Assim, há resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Sem custas por força da isenção legal (art. 7º da Lei nº 9.289/96), salvo as de reembolso.
Condeno à embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil
reais), a teor do art. 20, §4º do Código de Processo Civil.
Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da execução fiscal de nº 9321.2011.4.01.3101.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501698
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Atos do Exmo.

Numeração única: 7686-90.2014.4.01.3200
7686-90.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: VITALLI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: AM00003548 - RODOLFO PAULO CABRAL
REU
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Recurso interposto pela Ré, o qual, recebo apenas no efeito devolutivo. À (o) (s) Apelada (o)
(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto...subam os autos ao Eg.
TRF 1 Região com as cautelas de praxe...
Numeração única: 8132-93.2014.4.01.3200
8132-93.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: BRAGA MOTOS LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: SP00128341 - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
REU
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Recurso interposto pela Ré, o qual, recebo apenas no efeito devolutivo. À (o) (s) Apelada (o)
(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto...subam os autos ao Eg.
TRF 1 Região com as cautelas de praxe...
Numeração única: 7527-07.2001.4.01.3200
2001.32.00.007534-1 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA
AUTOR
: MANOEL VICENTE TRINDADE
ADVOGADO
: AM00000983 - LUIZ CARLOS SAMPAIO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...intimem-se às partes para, querendo, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias...se nada for
requerido, arquivem-se os autos,...
Numeração única: 3414-78.1999.4.01.3200
1999.32.00.003418-7 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ELIZANGELA LIMA COSTA E OUTROS
ADVOGADO
: AM00002855 - SIMONE DE OLIVEIRA CAMBEIRO
IMPDO
: SUPERINTENDENTE E DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA
SUFRAMA
IMPDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...arquivem-se os presentes autos...
Numeração única: 7801-68.2001.4.01.3200
2001.32.00.007808-0 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC
ADVOGADO
: SP0153704B - ANA LUCIA B SALGADO MARTINS
ADVOGADO
: AM00002322 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO
: SP0140284B - MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR
IMPDO
: INSPETOR DA ALFANDEGA DA RECEITA FEDERAL NO PORTO DE
MANAUS
ENTIDADE
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...arquivem-se os presentes autos...
Numeração única: 2310-75.2004.4.01.3200
2004.32.00.002310-1 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ALMMA ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
: SP00173098 - ALEXANDRE VENTURINI
ADVOGADO
: AM00004410 - ILIZETE DE ABREU CARVALHO
ADVOGADO
: SP00206982 - PAULO JOSÉ CARVALHO NUNES
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO IBAMA - MANAUS/AM
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...arquivem-se os presentes autos...

: DR. ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8133-78.2014.4.01.3200
8133-78.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU

:
:
:
:

WILLIAMES AUGUSTO BACELAR DE SOUZA
AM00007304 - ANDRE FELIPE BRAULE PINTO REIS
VERONA PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...declino a competência em favor do Juizado Especial Federal Cível, determinando a baixa na
distribuição e a remessa destes autos para o Juízo competente...
Numeração única: 8279-22.2014.4.01.3200
8279-22.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
LITISPA

:
:
:
:

JOSSE DOS SANTOS NASCIMENTO
AM00007304 - ANDRE FELIPE BRAULE PINTO REIS
VERONA PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...declino a competência em favor do Juizado Especial Federal Cível, determinando a baixa na
distribuição e a remessa destes autos para o Juízo competente...
Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DRA. JAIZA MARIA PINTO FRAXE
: DR. ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
: ANA CLÁUDIA RIBEIRO TINOCO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM N.121/2014

Atos da Exma.

: DRA. JAIZA MARIA PINTO FRAXE

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9858-39.2013.4.01.3200
9858-39.2013.4.01.3200 CAUTELAR INOMINADA
REQTE.
ADVOGADO
ADVOGADO
REQDO.

:
:
:
:

PANASONIC DO BRASIL LTDA
SP00131441 - FLAVIO DE SA MUNHOZ
DF00032553 - MERCIA MENDES BONFIM
UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Recurso interposto pela Ré, o qual, recebo apenas no efeito devolutivo. À (o) (s) Apelada (o)
(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto...subam os autos ao Eg.
TRF 1 Região com as cautelas de praxe...
Numeração única: 5924-39.2014.4.01.3200
5924-39.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU

: VIA EXPRESSA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
: AM00005076 - EDUARDO BONATES LIMA
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Recurso interposto pela Ré, o qual, recebo apenas no efeito devolutivo. À (o) (s) Apelada (o)
(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto...subam os autos ao Eg.
TRF 1 Região com as cautelas de praxe...
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501699
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Numeração única: 5646-14.2009.4.01.3200
2009.32.00.005722-0 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

Atos do Exmo.

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10827-20.2014.4.01.3200
10827-20.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)

: MUNICIPIO DE JAPURA
: AM00004577 - ADRIANA ALMEIDA LIMA
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...arquivem-se os presentes autos...

AUTOR
ADVOGADO
REU

Numeração única: 6781-37.2004.4.01.3200
2004.32.00.006792-1 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU

AUTOR
ADVOGADO
REU

Numeração única: 3466-30.2006.4.01.3200
2006.32.00.003482-8 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

Numeração única: 6844-52.2010.4.01.3200
6844-52.2010.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
:
:
:
:
:

: O. C. CHAUVIN
: AM00003710 - ALYSSON GEORGE GOMES CAVALCANTE
: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recurso de Apelação interposto pela Ré, o qual, recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Á Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto...subam os autos ao
Eg. TRF 1ª Região com as cautelas de praxe...
Numeração única: 17523-09.2013.4.01.3200
17523-09.2013.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
AM00004224 - GISELE ARAUJO LOUREIRO DA SILVA
AM00002834 - PEDRO CAMARA JUNIOR
MUNICIPIO DE MANAUS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Cumpra-se o v. acórdão, dando-se ciência às partes para que, querendo, manifestem-se, em
10 (dez) dias...se nada for requerido, arquivem-se os autos,...

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: JANDER MAR DO NASCIMENTO
: AM00008452 - VIOLETA CRISTINA MUNIZ TEIXEIRA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para que, em 10 (dez) dias, promova a emenda à inicial, e esclareça
o pedido ali contido,..., sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito...
Numeração única: 1632-50.2010.4.01.3200
2010.32.00.001112-2 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: SP00156639 - CARLOS TRAJANO FILHO
: AIRTON CASTRO QUEIROZ

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Cumpra-se o v. acórdão, dando-se ciência às partes para que, querendo, manifestem-se, em
10 (dez) dias...se nada for requerido, arquivem-se os autos,...

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: DR. ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO

:
:
:
:

PIONEER DO BRASIL LTDA
SP00083247 - DENNIS PHILLIP BAYER
AM00003166 - LUCIANO PINTOS DAVILA
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recurso de Apelação interposto pela Ré, o qual, recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Á Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto...subam os autos ao
Eg. TRF 1ª Região com as cautelas de praxe...
Numeração única: 13947-08.2013.4.01.3200
13947-08.2013.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS

REAL BEBIDAS DA AMAZONIA LTDA.
AM00007222 - AMANDA GOUVEIA MOURA
AM0000A704 - KAREM LUCIA CORREA DA SILVA
SP00128341 - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Cumpra-se o v. acórdão, dando-se ciência às partes para que, querendo, manifestem-se, em
10 (dez) dias...se nada for requerido, arquivem-se os autos,...

AUTOR
ADVOGADO
REU

Numeração única: 5648-08.2014.4.01.3200
5648-08.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recurso interposto pela Ré, o qual, recebo somente no efeito devolutivo. À (o) (s) Apelada (o)
(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto...subam os autos ao Eg.
TRF 1 Região com as cautelas de praxe...
Numeração única: 3627-59.2014.4.01.3200
3627-59.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

GISELE MORAES CALDAS
AM00004464 - DENISE MOURA MACEDO DA SILVA
AM00007974 - SUZANA DESOUZA CUNHA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VERONA PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
PREMIUM ENGENHARIA S.A.
AM00004189 - KATIA REGINA SOUZA NASCIMENTO

AUTOR
ADVOGADO
REU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Tendo em vista a possibilidade, em tese, dos Embargos Declaratórios opostos, terem efeito
modificativo, dê-se vista ao Embargado para, em cinco (05) dias, se manifestar sobre os
mesmos...
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501700

: RENATO MARQUES MENDES
: DF00020831 - EIDER NOGUEIRA MENDES NETO
: UNIAO FEDERAL

: ISMAEL CARLOS BEZERRA DOS SANTOS
: AM00008617 - ALONCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recurso interposto pela Ré, o qual, recebo somente no efeito devolutivo. À (o) (s) Apelada (o)
(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto...subam os autos ao Eg.
TRF 1 Região com as cautelas de praxe...
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Numeração única: 7686-90.2014.4.01.3200
7686-90.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA

Numeração única: 8078-30.2014.4.01.3200
8078-30.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: AM00003548 - RODOLFO PAULO CABRAL
REU
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recurso interposto pela Ré, o qual, recebo somente no efeito devolutivo. À (o) (s) Apelada (o)
(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto...subam os autos ao Eg.
TRF 1 Região com as cautelas de praxe...
Numeração única: 5813-70.2005.4.01.3200
2005.32.00.005829-2 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: ALBERTO SABA HOLANDA E OUTRO
ADVOGADO
: AM00002796 - ALUISIO PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RO00001163 - JOSE CARLOS LINO COSTA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
REU
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
ADVOGADO
: AM00004828 - IDELMAR EGGER JUNIOR
ADVOGADO
: AM00004189 - KATIA REGINA SOUZA NASCIMENTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em análise ao requerimento de fls.405, indefiro em razão do requerente não possuí nos autos,
poderes para esse fim. Cumpra-se a parte final do 1º parágrafo do despacho de fls.402, ficando
ciente os causídicos de que o documento ficará as suas disposições em Secretaria pelo prazo
de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de
parxe...
Numeração única: 1963-66.2009.4.01.3200
2009.32.00.001977-1 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MUNICIPIO DE URUCARA/AM
REQTE
: MUNICIPIO DE URUCARA/AM
LITISAT
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
ADVOGADO
: AM00005254 - JOSE RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AM00004803 - LUCIANA DANGELO VENTURA
REQDO
: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA FELIPE
ADVOGADO
: AM00004254 - STENIO HOLANDA ALVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificarem provas, esclarecendo, desde
logo, as suas finalidades...
Juiza Titular
: DRA. JAIZA MARIA PINTO FRAXE
Juiz Substit.
: DR. ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
Dir. Secret.
: ANA CLÁUDIA RIBEIRO TINOCO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM N.121/2014
Atos da Exma.
: DRA. JAIZA MARIA PINTO FRAXE
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5924-39.2014.4.01.3200
5924-39.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: VIA EXPRESSA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
ADVOGADO
: AM00005076 - EDUARDO BONATES LIMA
REU
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...JULGO PROCEDENTE a ação e, por consequência, extingo o processo com julgamento do
mérito,...Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios...Sentença sujeita ao duplo
grau de jurisdição...
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501701

AUTOR
ADVOGADO
REU

: VITALLI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
: AM00003548 - RODOLFO PAULO CABRAL
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...JULGO PROCEDENTE a ação e, por consequência, extingo o processo com julgamento do
mérito,...Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios...Sentença sujeita ao duplo
grau de jurisdição...
Numeração única: 8132-93.2014.4.01.3200
8132-93.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU

: BRAGA MOTOS LTDA E OUTROS
: SP00128341 - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...JULGO PROCEDENTE a ação e, por consequência, extingo o processo com julgamento do
mérito,...Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios...Sentença sujeita ao duplo
grau de jurisdição...
Numeração única: 9850-62.2013.4.01.3200
9850-62.2013.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS FEDERAIS EM SAUDE PREVI TRAB. ACAO SOCIAL NO AM-SINDSPREV
: AM00003032 - FELIX DE MELO FERREIRA
: PB00012715 - YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...adiro ao entendimento acima reproduzido e julgo improcedentes os pedidos formulados na
presente ação...extingo o processo com resolução do mérito,...Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios,..., Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
presentes autos com as cautelas de praxe...
Numeração única: 190-10.2014.4.01.3200
190-10.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

MIL MADEIRAS PRECIOSAS LTDA
AM00005097 - ENYSSON ALCANTARA BARROSO
PA00014919 - LEONARDO FRANCISCO ALIEVI
UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...não havendo mais interesse da autora em prosseguir na ação, homologo o pedido de
desistência e EXTINGO o processo sem julgar-lhe o mérito,...Condeno o autor ao pagamento
dos honorários advocatícios, ..., Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os
presentes autos, observadas as cautelas de praxe...
Numeração única: 13916-56.2011.4.01.3200
13916-56.2011.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:

PANASONIC DO BRASIL LTDA
AM00002140 - NATASJA DESCHOOLMEESTER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AM00004189 - KATIA REGINA SOUZA NASCIMENTO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...REJEITO os Embargos de Declaração...
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Numeração única: 400-03.2010.4.01.3200
2010.32.00.000240-4 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)

Numeração única: 9849-77.2013.4.01.3200
9849-77.2013.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS

AUTOR
AUTOR
PERITO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

AUTOR

:
:
:
:
:
:

ALVARINA MIRANDA DE ALMEIDA
ALVARINA MIRANDA DE ALMEIDA
JOAO BOSCO DE LIMA
AM00000635 - ADEMAR DE SOUZA SANTOS
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
AM00003002 - ALCEFREDO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...REJEITO O PEDIDO, resolvendo o mérito,...Condeno a autora ao pagamento das custas e
dos honorários advocatícios sucumbenciais,...Transitada em julgado, intime-se o réu para requerer o que reputar conveniente. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos...
Numeração única: 8078-30.2014.4.01.3200
8078-30.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...conheço dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, julgá-los PROCEDENTES
em parte, dando ao item "c" do dispositivo da sentença de fls. 388/394 a seguinte redação:
...determinar a reformulação dos cálculos relativos às prestações pendentes de pagamento e
ao saldo residual, relativos ao instrumento contratual sob comendo, de acordo com os parâmetros indicados no Anexo D (fls. 302/307) do laudo pericial. Os demais itens da Sentença
permanecem inalterados...reabro às partes o prazo para apelação...

AUTOR
ADVOGADO
REU

Numeração única: 9858-39.2013.4.01.3200
9858-39.2013.4.01.3200 CAUTELAR INOMINADA
REQTE.
ADVOGADO
ADVOGADO
REQDO.

:
:
:
:

PANASONIC DO BRASIL LTDA
SP00131441 - FLAVIO DE SA MUNHOZ
DF00032553 - MERCIA MENDES BONFIM
UNIAO FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
REU

: DR. ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 17523-09.2013.4.01.3200
17523-09.2013.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
:
:
:
:

PIONEER DO BRASIL LTDA
SP00083247 - DENNIS PHILLIP BAYER
AM00003166 - LUCIANO PINTOS DAVILA
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA

AUTOR
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, conforme fundamentação supra, mas sem
efeitos infringentes...
Numeração única: 1632-50.2010.4.01.3200
2010.32.00.001112-2 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU

: O. C. CHAUVIN
: AM00003710 - ALYSSON GEORGE GOMES CAVALCANTE
: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

:
:
:
:
:
:
:
:
:

UNIAO FEDERAL
DENILSON MARTINS DE SOUZA
AM00006560 - FRANK FIGUEIREDO CESAR
AM00005350 - HILDA MARIA FIGUEIREDO MANDATO
AM0000A485 - LUCIA PORTO VEIGA MALAVASI
AM00003913 - LUCIANA FALCAO GADELHA
AM00001553 - MANOEL BESSA FILHO
AM00002538 - MARCELO AUGUSTO A. DA CUNHA
AM00004336 - NEY BASTOS SOARES JUNIOR

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...acolho parcialmente os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art.269, I, do CPC,...Rejeito os demais pedidos. Em vista da sucumbência recíproca, deixo de condenar em honorários
por considerá-los compendados entre si. Sem custas,...A União deverá ressarcir os honorários
periciais adiantados pelo Juízo...

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração...
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501702

: ISMAEL CARLOS BEZERRA DOS SANTOS
: AM00008617 - ALONCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
......concedo a antecipação de tutela e ACOLHO os pedidos da inicial, resolvendo o mérito nos
termos do art.269, I, do CPC para determinar à Ré que nomeie e dê posse, ao autor ISMAEL
CARLOS BEZERRA DOS SANTOS, no cargo de Assistente em Administração, conforme
aprovação no concurso objeto do Edital nº. 015/2012...concedo o prazo de 10 (dez) dias, a
partir da intimação desta, para a Ré providenciar a edição do respectivo ato de nomeação.
Condeno a Ré ao pagamento de honorários advocatícios,..., Senteça sujeita ao reexame
necessário...
Numeração única: 111-12.2006.4.01.3200
2006.32.00.000111-7 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

AUTOS COM SENTENÇA

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
: AM00003548 - RODOLFO PAULO CABRAL
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ACOLHO o pedido, resolvendo o mérito da lide, ...., para declarar a inexistência de relação
jurídica-tributária entre a Requerente e a SUFRAMA,...DEFIRO o pedido de antecipação de
tutela para declarar a suspensão da exigibilidade do tributo atacado. A atualização do indébito
deve ser feita apenas pela aplicação da Taxa SELIC, dada a natureza tributária da verba.
Condeno a SUFRAMA ao pagamento de honorários advocatícios,...Custas em ressarcimento.
Sentença sujeita ao reexame necessário...
Numeração única: 3627-59.2014.4.01.3200
3627-59.2014.4.01.3200 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o feito
com resolução de mérito,...Condeno, ainda, a Ré ao pagamento dos honorários de sucumbência,...
Atos do Exmo.

: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS FEDERAIS EM SAUDE PREVI TRAB. ACAO SOCIAL NO AM-SINDSPREV
: AM00003032 - FELIX DE MELO FERREIRA
: PB00012715 - YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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2ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

: DRA. LUZIA FARIAS DA SILVA MENDONÇA
: GUSTAVO BASTOS SERÁFICO DE ASSIS CARVALHO
BOLETIM 62/2014
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. UMBERTO PAULINI
AUTOS COM DECISÃO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12056-49.2013.4.01.3200
12056-49.2013.4.01.3200 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- EDMILOSN DA COSTA BARREIROS JUNIOR
JOSE LOPES
AM00008992 - ALICE MONTEIRO CHÍXARO
AM00007038 - CARLA DAYANY LUZ ABREU
AM00007082 - CELSO RABELO COSTA FILHO
AM00003775 - KARLA BRAGA AZIZE
AM00002144 - MARIA GLADES RIBEIRO DOS SANTOS
AM00007598 - RAINERI RAMOS RAMALHO DE CASTRO
AM0000A666 - SIMONE ROSADO MAIA MENDES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Assim, em face do exposto, não estando comprovada a ocorrência de qualquer das
circunstâncias previstas no art. 397 do CPP, não há que se falar em absolvição sumária. Pautese a audiência de instrução e julgamento.
Numeração única: 13689-03.2010.4.01.3200
13689-03.2010.4.01.3200 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- AGEU FLORENCIO DA CUNHA
- ATHAYDE RIBEIRO COSTA
- EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR
- ISAC BARCELOS PEREIRA DE SOUZA
- SILVIO PETTENGILL NETO
- THALES MESSIAS PIRES CARDOSO
CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO
ADRIANO TEIXEIRA SALAN
ROME CINEIDE GOMES MELO
HAROLDO PORTELA AZEVEDO
PAULO EMILIO BONILLA LEMOS
ELIZABETH PINHEIRO ZUIDGEEST
WALTER BRAGA FERREIRA
ANTONIO CARLOS MARIA DE AGUIAR
FABIO SOUZA DE CARVALHO
FLAVIO SOUZA DOS SANTOS FILHO
EZEQUIEL BRANDAO DA ROCHA
LUIZ CEZARIO NEVES DE MENEZES
SONIA DA SILVA SANTOS
CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS
MAGNO DE LIMA RAFFA
JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA
MARILZA FELIX BARROS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501703
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PAULO SERGIO CHAGAS MOREIRA
JACSON BEZERRA LOPES
ACILMO DA SILVA COELHO
EDFRANCO MARINHO DA SILVA
LEILA REGINA DA SILVA MENEZES
OSSIAS JOZINO DA COSTA
MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONCALVES
JOAO LUIZ FERREIRA LESSA
GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES
SALUSTIANO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR
AM00006599 - ADRIANA CAXEIXA ALFAIA
AM00002788 - ALCIMAR ALMEIDA SENA
AM00005964 - ALDERVAN SOUZA CORDOVIL
AM0000A427 - ALDO SOARES EVANGELISTA
AM00006139 - ALEXANDER SIMONETTE PEREIRA
AM00008992 - ALICE MONTEIRO CHÍXARO
AM00005456 - ALMENILZE VALENTE SAMPAIO
AM00002419 - ANDRE LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA
AM00001579 - ANIELLO DE MIRANDA AUFIERO
AM00007703 - ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
AM00008316 - ANNE PAIVA DE ALENCAR
AM00007372 - ANTONIO REYNALDO CAMPOS SAMPAIO
AM00007038 - CARLA DAYANY LUZ ABREU
AM00008793 - CLAYTON DIAS SOARES
AM00006945 - DANIELLE AUFIERO MONTEIRO DE PAULA
AM00006905 - DIEGO D'AVILLA CAVALCANTE
AM00003786 - ERIK FRANCO DE SA
AM00004444 - HELDER ARAUJO BARBOSA
AM00008107 - JOAO BOSCO LOPES MAIA JUNIOR
AM00007811 - JOSA PAULA ALVES FURTADO
AM00003725 - JOSE ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL
AM00005140 - KELIA SIMONE DE SOUZA REGO
AM00007389 - KENNEDY MONTEIRO DE OLIVEIRA
AM00006082 - LEANDRO CASTILHO
AM00006497 - LEONARDO LEMOS DE ASSIS
AM00001567 - LINO JOSE DE SOUZA CHIXARO
AM00005679 - LUCIANY MOTA BEZERRA DE OLIVEIRA
AM00007432 - MARIA ELIRIANY MARTINS GOMES
AM00002144 - MARIA GLADES RIBEIRO DOS SANTOS
AM00006405 - MARIZETE DE SOUZA CALDAS
AM00007760 - MONICA ARAUJO RISUENHO
AM00007970 - NAYLA MICHELLE ZAMITH DE OLIVEIRA FREITAS
AM00005240 - PAULO FERNANDO ALVES MAFFIOLETTI
AM00008099 - REBECCA AILEN NOGUEIRA VIEIRA
AM00003920 - ROOSEVELT JOBIM FILHO
AM0000A201 - SERGIO DE LIMA
AM00007803 - SIDNEY DE SOUZA NUNES
AM0000A666 - SIMONE ROSADO MAIA MENDES
AM00004782 - SULAMITA BRANDAO DA ROCHA
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

: AM00003018 - VALDEMIR DA SILVA
: AM00003998 - WALDIR LINCOLN P. TAVARES
: AM00004203 - WASHINGTON CESAR ROCHA MAGALHAES

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, defiro o pedido de compartilhamento das provas coligidas nestes autos,
nos seguintes termos: a) remessa de cópia integral do inquérito policial que deu origem à Ação
Penal n. 13689-03.2010.4.01.3200; b) remessa de cópias das decisões que determinaram as
interceptações telefônicas dos investigados M. A. A. P., A. T. S., J. S. P. e H. J. O. L. e
autorizaram suas prorrogações.
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 13689-03.2010.4.01.3200
13689-03.2010.4.01.3200 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- AGEU FLORENCIO DA CUNHA
- ATHAYDE RIBEIRO COSTA
- EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR
- ISAC BARCELOS PEREIRA DE SOUZA
- SILVIO PETTENGILL NETO
- THALES MESSIAS PIRES CARDOSO
CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO
ADRIANO TEIXEIRA SALAN
ROME CINEIDE GOMES MELO
HAROLDO PORTELA AZEVEDO
PAULO EMILIO BONILLA LEMOS
ELIZABETH PINHEIRO ZUIDGEEST
WALTER BRAGA FERREIRA
ANTONIO CARLOS MARIA DE AGUIAR
FABIO SOUZA DE CARVALHO
FLAVIO SOUZA DOS SANTOS FILHO
EZEQUIEL BRANDAO DA ROCHA
LUIZ CEZARIO NEVES DE MENEZES
SONIA DA SILVA SANTOS
CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS
MAGNO DE LIMA RAFFA
JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA
MARILZA FELIX BARROS
PAULO SERGIO CHAGAS MOREIRA
JACSON BEZERRA LOPES
ACILMO DA SILVA COELHO
EDFRANCO MARINHO DA SILVA
LEILA REGINA DA SILVA MENEZES
OSSIAS JOZINO DA COSTA
MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONCALVES
JOAO LUIZ FERREIRA LESSA
GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES
SALUSTIANO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR
AM00006599 - ADRIANA CAXEIXA ALFAIA
AM00002788 - ALCIMAR ALMEIDA SENA
AM00005964 - ALDERVAN SOUZA CORDOVIL
AM0000A427 - ALDO SOARES EVANGELISTA
AM00006139 - ALEXANDER SIMONETTE PEREIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501704

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AM00008992 - ALICE MONTEIRO CHÍXARO
AM00005456 - ALMENILZE VALENTE SAMPAIO
AM00002419 - ANDRE LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA
AM00001579 - ANIELLO DE MIRANDA AUFIERO
AM00007703 - ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
AM00008316 - ANNE PAIVA DE ALENCAR
AM00007372 - ANTONIO REYNALDO CAMPOS SAMPAIO
AM00007038 - CARLA DAYANY LUZ ABREU
AM00008793 - CLAYTON DIAS SOARES
AM00006945 - DANIELLE AUFIERO MONTEIRO DE PAULA
AM00006905 - DIEGO D'AVILLA CAVALCANTE
AM00003786 - ERIK FRANCO DE SA
AM00004444 - HELDER ARAUJO BARBOSA
AM00008107 - JOAO BOSCO LOPES MAIA JUNIOR
AM00007811 - JOSA PAULA ALVES FURTADO
AM00003725 - JOSE ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL
AM00005140 - KELIA SIMONE DE SOUZA REGO
AM00007389 - KENNEDY MONTEIRO DE OLIVEIRA
AM00006082 - LEANDRO CASTILHO
AM00006497 - LEONARDO LEMOS DE ASSIS
AM00001567 - LINO JOSE DE SOUZA CHIXARO
AM00005679 - LUCIANY MOTA BEZERRA DE OLIVEIRA
AM00007432 - MARIA ELIRIANY MARTINS GOMES
AM00002144 - MARIA GLADES RIBEIRO DOS SANTOS
AM00006405 - MARIZETE DE SOUZA CALDAS
AM00007760 - MONICA ARAUJO RISUENHO
AM00007970 - NAYLA MICHELLE ZAMITH DE OLIVEIRA FREITAS
AM00005240 - PAULO FERNANDO ALVES MAFFIOLETTI
AM00008099 - REBECCA AILEN NOGUEIRA VIEIRA
AM00003920 - ROOSEVELT JOBIM FILHO
AM0000A201 - SERGIO DE LIMA
AM00007803 - SIDNEY DE SOUZA NUNES
AM0000A666 - SIMONE ROSADO MAIA MENDES
AM00004782 - SULAMITA BRANDAO DA ROCHA
AM00003018 - VALDEMIR DA SILVA
AM00003998 - WALDIR LINCOLN P. TAVARES
AM00004203 - WASHINGTON CESAR ROCHA MAGALHAES

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Ante as alegações do advogado LEONARDO LEMOS DE ASSIS de que não mais representará a acusada ROME CINEIDE GOMES DE MELO, desentranhe-se a petição de fls.
3.470/3.479 e devolva-se ao subscritor. Releva notar que, anteriormente, já foram apresentadas
alegações finais relativamente à acusada ROME CINEIDE GOMES DE MELO. (...) A despeito
disso, é de se reconhecer que o advogado, juntamente com suas justificativas, apresentou as
alegações finais relativamente a JACSON BEZERRA LOPES (fls. 3.666/3.673). Desse modo,
entendo que seja possível reconsiderar o entendimento que fundamentou a imposição de multa
de 03 (três) salários mínimos. No entanto, PAULO FERNANDO ALVES MAFFIOLETTI fica,
desde já, advertido que sua conduta causou prejuízo à marcha regular do feito e que sua
penalidade foi retirada, em razão de ter cumprido as determinações do Juízo. No entanto,
deverá ficar ciente que se reiterar tal conduta poderá ser novamente penalizado nos termos do
que dispõe o art. 265, caput, do CPP. (...) Desse modo, intime-se EDFRANCO MARINHO DA
SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo advogado e apresentar alegações finais.
Por ocasião da intimação, deverá informar se possui condições de contratar novo procurador.
Em caso negativo, deverá ser cientificado de que este Juízo nomeará advogado dativo ou
encaminhará o feito à Defensoria Pública da União - DPU.
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Atos da Exma.

AUTOS COM DESPACHO

: DRA. ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)

Numeração única: 1130-29.2001.4.01.3200
2001.32.00.001130-7 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

Numeração única: 12178-28.2014.4.01.3200
12178-28.2014.4.01.3200 CRIMINAL DIVERSA
REQTE.
ADVOGADO
REQDO.

AUTOR
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

: MARTIN EDUARDO VASQUEZ TRUJILLO
: AM00005445 - ALDEMIR ROCHA SILVA JUNIOR
: JUSTICA PUBLICA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) À vista do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

: JOSE DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA
: AM00006449 - MARA INES RIBEIRO DE LIMA
: JUSTICA PUBLICA

4ª VARA FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Neste passo, saliente-se que ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória para
o MPF: 05.03.2003. Ademais, também transitou em julgado para JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA em 29.07.2003, tendo em vista que não interpôs recurso quanto à
sentença condenatória (fls. 34 dos autos nº 2004.32.00.004593-0). Por seu turno, estando o
apenado recolhido em estabelecimento prisional sujeito à Administração Estadual, qual seja,
Unidade Prisional no Município de Itacoatiara - AM, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste
Juízo Federal para deliberar sobre o pedido formulado pela defesa do sentenciado. À vista do
exposto, declino da competência para processar e julgar o pleito determino a remessa dos
autos ao Juízo Distribuidor da Comarca de Itacoatiara - AM.
Juiza Titular
Dir. Secret.

Juiza Titular
Dir. Secret.

BOLETIM 33
Atos da Exma.

: DRA. ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY

: DRA. LUZIA FARIAS DA SILVA MENDONÇA
: GUSTAVO BASTOS SERÁFICO DE ASSIS CARVALHO

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1472-30.2007.4.01.3200
2007.32.00.001493-6 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. UMBERTO PAULINI

AUTOR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12056-49.2013.4.01.3200
12056-49.2013.4.01.3200 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

: DRA. ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY
: SÉRGIO ANTONIO MACHADO PIRES
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

BOLETIM 62/2014

Atos do Exmo.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- EDMILOSN DA COSTA BARREIROS JUNIOR
JOSE LOPES
AM00008992 - ALICE MONTEIRO CHÍXARO
AM00007038 - CARLA DAYANY LUZ ABREU
AM00007082 - CELSO RABELO COSTA FILHO
AM00003775 - KARLA BRAGA AZIZE
AM00002144 - MARIA GLADES RIBEIRO DOS SANTOS
AM00007598 - RAINERI RAMOS RAMALHO DE CASTRO
AM0000A666 - SIMONE ROSADO MAIA MENDES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo o dia 09/12/2014, às 15 h, para audiência de instrução e julgamento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501705

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
MANOEL DA SILVA ASSUNCAO
AM00002796 - ALUISIO PEREIRA DO NASCIMENTO
AM00001778 - JOSE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Quanto ao pedido do requerente Manoel da Silva Assunção (fl. 793), cumpre esclarecer
que o sistema processual da Justiça Federal, automaticamente, excluirá a informação constante na certidão de antecedentes criminais após o devido arquivamento dos autos, com baixa
na distribuição.

Numeração única: 11762-60.2014.4.01.3200
11762-60.2014.4.01.3200 CRIMINAL DIVERSA
REQTE.
ADVOGADO
REQDO.

:
:
:
:
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR
- MARINA ROMERO DE VASCONCELOS
- THIAGO SIMAO MILLER
ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO
ANTONIO MUSTAFA RACHID
CLAUDEMIR FABRIS JAMEL
CLAUDIO COSTA DE ALMEIDA
ELCIRENE DE SOUZA MARTINS
FRANCISCO GABRIEL GONCALVES PEDROSA
HOMERO CORDEIRO TAVARES
IVAN JOSE FARIAS
JOAO PEIXOTO FERREIRA
JONATAS SPINA BORLENGHI
MARIA GORETTE DE CARVALHO FREITAS
MARLON DE OLIVEIRA FREITAS
RAIMUNDO VASCONCELOS DOS SANTOS
RAMSES THEODORO BANDEIRA AFONSO
o
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
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:
:
:
:
:
:
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:
:
:
:
:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

RICARDO DE SOUZA GENU
ROMULO SOARES DA SILVA
SILNEIDE DA SILVA DIAS
TURIANO RIBEIRO DE QUEIROZ
VALMIR HERMINIO DA SILVA
WALDEMAR DA SILVA NUNES
ANTONIO MOREIRA DO NASCIMENTO
EDNA DOS SANTOS PASTOR
FRANCISCO MOTA DE ANDRADE
LUIZ ROBERTO VASCONCELOS DA SILVA
NEIL DA SILVA ARAUJO
ROGERIO HOENICKE
THEODORO LAUAND FILHO
WALMIRA DA ROCHA FERNANDES
EDSON DE ALMEIDA CALDAS
SANDINO TOLOSA COSTA
MARIO JOSE PINTO GONCALVES
AM0000229A - AFFIMAR CABO VERDE FILHO
AM00000591 - ALBERTO SIMONETTI CABRAL FILHO
AM00002599 - ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO
SP00082981 - ALEXANDRE CREPALDI
AM00003660 - ALMIR DA CRUZ BARROS
AM00005474 - ANTONIO AZEVEDO DE LIRA
AM00002988 - ARI AMARANTO MOURA DA SILVA
AP00001257 - ARTHUR CEZAR SOUSA OLIVEIRA
AM00005969 - ATILA FERREIRA DA SILVA
AM00001372 - CARLOS A. SOARES DA SILVA
AM00005087 - CHRISTINE MONTEIRO AUGUSTO SOUZA
AM0000519A - CRISTIANE DAHIA DUCOS
AM00005149 - DEBORA REGINA PARA MELO
AM00004647 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZAO
AM00005252 - ELISSANDRO DE SOUZA PORTELA
AM00004167 - FABIOLA MARIA CARVALHO VASQUES
AM00006755 - FERNANDA CABRAL MARQUES
AM00004603 - FÁBIO MORAES CASTELLO BRANCO
AM00006014 - GRAZIA FERREIRA BRIGANTE
AM00003724 - HAROLDO PEREIRA DA SILVA
AM00000186 - JOAO THOMAS LUCHSINGER
AM00000931 - JOSE AMARILIS CASTELLO BRANCO
AM00006523 - JULIO DE OLIVEIRA MACEDO
AM00006673 - KAMILA SABINO DOS SANTOS
AP00001481 - LUIZ FERNANDO RIBEIRO VIANA
AM00003225 - MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO
AM00002039 - MARCO ANTONIO PORTELLA DE MACEDO
SP00252945 - MARCOS MILAN GIMENEZ
AM00005512 - MARIA GRACIETE DA SILVA RIBEIRO
AM00004107 - MARY BASTOS TAKEDA
AP00000979 - MAURICIO SILVA PEREIRA
AP0000499A - MAURO JOAO MACEDO DA SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501706

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AM00005678 - MOISES ROBERTO GEBER CORREA
SP00078179 - NORBERTO BEZERRA MARANHAO R. BONAVITA
AM0000A518 - PABLO FERREIRA RANGEL
AM00003723 - RAIMUNDO RADILHO CORREA
AM00003742 - RICARDO CARVALHO PAIXAO
AM00003920 - ROOSEVELT JOBIM FILHO
AM0000A452 - SILVANA MARIA LUDICE DA SILVA
AM00004920 - SUZANA AFONSO GARCIA
AM00007188 - TANIA REGINA JARDIM LUNARDI
AM0000099A - VASCO PEREIRA DO AMARAL
AM00004264 - YARA FONSECA DE ALBUQUERQUE

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Na audiência de fls. 4685/4689, foi fixado por este juízo o prazo de 05 (cinco) dias para que a
defesa de alguns acusados manifestassem interesse na inquirição de determinadas testemunhas, as quais não foram localizadas nos endereços anteriormente informados.
Entretanto, escoado tal prazo, os interessados permaneceram inertes, razão pela qual homologo a desistência tácita da oitiva da testemunha E. B. D. C. arrolada pelas defesas de A.
M. do N. e H. C. T., bem como das testemunhas A. G. P. M., arrolada pela defesa de V. H. da
S. e M. N. DA S., arrolada pela defesa de R. V. DOS S..
Verifica-se, ainda, que algumas Cartas Precatórias expedidas para oitiva de testemunhas foram
devolvidas sem cumprimento, de modo que determino:
a)
A intimação do Ministério Público Federal para que informe o endereço atualizado
das testemunhas de acusação J. A. DE S. (fl. 4932) e G. M. DE O. (fl. 4934);
b)
A intimação da defesa de R. S. DA S. para que informe o endereço atualizado das
testemunhas J. F. DE A. F. (fl. 4786) e L. E. X. R. (fl. 4920), sob pena de homologação da
desistência tácita de sua oitiva, bem como informe se persiste o interesse na oitiva da testemumha H. A. dos S. T.;
c)
A intimação da defesa de J. S. B., para que informe o endereço atualizado da
testemunha R. A. DE B. F. DA S. (fl. 4828), sob pena de homologação da desistência tácita de
sua oitiva;
d)
Tendo em vista a Certidão de fl. 4832, intime-se a defesa de R. H. para que informe
o endereço atualizado da testemunha L. M. M. C., sob pena de homologação da desistência
tácita de sua oitiva, bem como para que informe se persiste o interesse na oitiva da testemunha
Airton de Oliveira;
e)
Considerando a Certidão de fl. 4839, intime-se a testemunha E. G. para que compareça à audiência designada à fl. 4687;
f)
Intime-se o patrono do acusado R. V. DOS S. para que informe o endereço atualizado de seu constituinte, ante o teor da certidão de fl. 4846/v, bem como informe o endereço
atualizado da testemunha J. N. DA S. L. (fl. 4847/v), sob pena de homologação da desistência
tácita de sua oitiva;
g)
Solicitem-se, junto à Comarca de Ananindeua/PA, informações acerca do cumprimento da Carta Precatória n.º 16/2014, expedida para a oitiva da testemunha W. M. L., arrolado
pela defesa de R. S. da S..
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes juntem aos autos as informações requestadas.
Sobrevindo tais informações, determino a imediata expedição das Cartas Precatórias e/ou
Mandados de Intimação pertinentes, posto que a próxima audiência está pautada para o dia 15
de setembro vindouro.
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO, determinando a remessa
dos presentes autos, oportunamente, a uma das Varas de Juizado Especial Cível desta Seção
Judiciária.
Numeração única: 25501-91.2014.4.01.3300
25501-91.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

Seção Judiciária do Estado da Bahia
PÁGINA
1ª Vara Federal........................................................................................................................1707
2ª Vara Federal - Criminal.......................................................................................................1710
3ª Vara Federal........................................................................................................................ 1711
4ª Vara Federal........................................................................................................................ 1711
6ª Vara Federal........................................................................................................................1713
10ª Vara Federal......................................................................................................................1718
13ª Vara Federal......................................................................................................................1724
15ª Vara - Juizado Especial Federal ......................................................................................1726
16ª Vara Federal......................................................................................................................1731
19ª Vara Federal - Execução Fiscal .......................................................................................1733
22ª Vara - Juizado Especial Federal ......................................................................................1733
Subseção Judiciária de Alagoinhas ........................................................................................1735
Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa .........................................................................1760
Subseção Judiciária de Campo Formoso...............................................................................1761
Subseção Judiciária de Eunápolis ..........................................................................................1768
Subseção Judiciária de Feira de Santana..............................................................................1771
Subseção Judiciária de Guanambi .........................................................................................1781
Subseção Judiciária de Irecê ..................................................................................................1784
Subseção Judiciária de Itabuna ..............................................................................................1792
Subseção Judiciária de Juazeiro ............................................................................................1793
Subseção Judiciária de Paulo Afonso ....................................................................................1796
Subseção Judiciária de Vitória da Conquista.........................................................................1796
1ª Turma Recursal...................................................................................................................1796

AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. ARALI MACIEL DUARTE
: ROSANA SOUSSA VIEIRA LINS

Atos da Exma.

: DRA. ARALI MACIEL DUARTE

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 11715-97.2002.4.01.3300
2002.33.00.011699-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

: DRA. ARALI MACIEL DUARTE
: ROSANA SOUSSA VIEIRA LINS

:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
GUILHERME TEIXEIRA DE SENA
BA00012341 - RITA DE CASSIA PEREIRA SANTOS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Como o débito da parte executada relativo às custas processuais não foi pago no prazo
legal, fica o mesmo acrescido da multa de 10%, nos termos do art. 475-J do CPC.2. Intime-se
a parte exeqüente para, no prazo de 10 dias, requerer a expedição de mandado de penhora e
avaliação, indicando bens penhoráveis e apresentando o demonstrativo atualizado do débito,
com o acréscimo da multa, nos termos do art. 475-J do CPC.
Numeração única: 27992-71.2014.4.01.3300
27992-71.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

: DRA. ARALI MACIEL DUARTE

AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOAO REIS SANTANA FILHO
: BA00019519 - KELLYANNE KENNY AMARAL MORAIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501707

IRINEU ALVES DOS SANTOS
BA00028598 - CARLAMARANA TORRES SANTANA DA CRUZ
BA00020192 - SILVYO FLAVIO SANTOS DE MENEZES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 19997-07.2014.4.01.3300
19997-07.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...O valor da cauda dever corresponder ao efetivo valor econômico pretendido com a demanda,
nos termos do art. 259 do CPC. Assim, emende a parte autora a petição inicial, no prazo de
dez dias, atribuindo valor à causa compatível com a planilha de cálculos de fls. 26/28-verso,
sob pena de extinção do processo sem a resolução do mérito.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.

MARCELO MERCES DE OLIVEIRA
BA00011969 - HERMAN JOSE STABEN GOMES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BA00010884 - VERUSCHKA FERNANDES REGO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR...
Numeração única: 15401-77.2014.4.01.3300
15401-77.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS

1ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

:
:
:
:

: MARIA DE FATIMA E ALMEIDA BATISTA SERVA
: BA00023946 - EDMUNDO JOSE BUSTANI NETO
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN-BA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.
2. Recebo a petição de fls. 57
como aditamento à inicial, devendo a parte ré ser intimada a respeito da mesma. 3. Manifestese a parte autora, no prazo de dez dias, sobre a contestação de fls. 115/122.

1707

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 12454-94.2007.4.01.3300
2007.33.00.012463-3 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: JOSE ALVES IRMAO
ADVOGADO
: BA00011962 - EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Intime-se a parte autora para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, cópias da petição inicial
da execução, sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado , para fins de citação...
Numeração única: 5410-97.2002.4.01.3300
2002.33.00.005394-9 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS
REQTE
: BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO E OUTRO
ADVOGADO
: BA00024004 - MARIO HERRISSON SPINOLA SOUTO
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REQDO
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015265 - MARCELO MIGUEL ROSSI
ADVOGADO
: BA00003410 - ORMEL ROSSI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Passe a Secretaria a promover a intimação dos atos processuais em nome do(s) advogado(s) apontado(s) às fls. 830, retificando a autuação para incluir o nome do(s) mesmo(s),
devendo ser excluído(s) o(s) patrono(s) anterior(es).2. Em face do teor da petição de fls. 826,
informe a CEF, no prazo de dez dias, se é possível a inclusão deste processo no mutirão de
conciliação, previsto para outubro de 2014.
Numeração única: 5416-07.2002.4.01.3300
2002.33.00.005400-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: HELENOCRATES MARBACK DOLIVEIRA E OUTRO
ADVOGADO
: BA00009474 - EDMUNDO SAMPAIO JONES
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: BA00008756 - SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL
PROCUR
: - LUCIA MARIA DE ANDRADE FERRAZ (PROCURADORA DA REPUBLICA)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se os possíveis sucessores do exeqüente Helenocrates Marback de Oliveira, através
do advogado(a) doCa) mesmo(a), para, no prazo de dez dias, requerer a habilitação no
processo, em conformidade com o arL 1060, I, do CPC, juntando os documentos pertinentes
(cópias da certidão de óbito, da certidão de casamento, da certidão de nascimento ou do RG
e do CPF).
Juiza Titular
: DRA. ARALI MACIEL DUARTE
Dir. Secret.
: ROSANA SOUSSA VIEIRA LINS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ARALI MACIEL DUARTE
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 34994-63.2012.4.01.3300
34994-63.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: RAFAEL SOARES CARVALHO JUNIOR
AUTOR
: RAFAEL SOARES CARVALHO JUNIOR
PERITO
: GUSTAVO ARAUJO COVOLO
ADVOGADO
: BA00035855 - ELTON ALONSO NOGUEIRA JUNIOR
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO FHE
REU
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: BA00016391 - EDUARDO LIMA SODRE
ADVOGADO
: BA00019512 - FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO
ADVOGADO
: BA00028799 - MARCELO FERREIRA DE MOURA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501708

ADVOGADO
ADVOGADO
PROCUR

: BA00030606 - PAULA RODRIGUES DA SILVA
: SP00115762 - RENATO TADEU RONDINA MANDALITI
: - NERON LANDIM

A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Isto posto, HOMOLOGO O ACORDO de fls. 595/597, para que produza os seus juridicos e
legais efeitos, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO...Assim,
em face da referida renuncia, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO
MÉRITO...
Juiza Titular
: DRA. ARALI MACIEL DUARTE
Dir. Secret.
: ROSANA SOUSSA VIEIRA LINS
Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. ARALI MACIEL DUARTE

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 13110-07.2014.4.01.3300
13110-07.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOAUREA SILVA SA FERREIRA
ADVOGADO
: BA00023844 - ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA
ADVOGADO
: BA00022860 - CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: BA00036315 - RAYMUNDO NONATO CORREIA FILHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010884 - VERUSCHKA FERNANDES REGO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, ficam intimadas as partes para , no prazo de 10 (dez) dias, especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir.
Numeração única: 25501-91.2014.4.01.3300
25501-91.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARCELO MERCES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00011969 - HERMAN JOSE STABEN GOMES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010884 - VERUSCHKA FERNANDES REGO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, fica intimada a parte autora para , no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a
contestação/documentos de fls. 140/152-verso.
Numeração única: 46241-07.2013.4.01.3300
46241-07.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANTONIA IZABEL LIMA DOS SANTOS REPRESENTADA POR ADEMARIO MAGNO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00017378 - DANIELA MARTINS EVANGELISTA ARAUJO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, ficam intimadas as partes para , no prazo de 10 (dez) dias, especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir.
Numeração única: 17548-76.2014.4.01.3300
17548-76.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA CRISTINA ALMEIDA CHICOUREL
ADVOGADO
: BA00020199 - EBERTE DA CRUZ MENEZES
ADVOGADO
: BA00021441 - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00016696 - RUI LICINIO FILHO
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Numeração única: 15292-63.2014.4.01.3300
15292-63.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JACY DE SOUZA COSTA FERNANDES
ADVOGADO
: BA00029939 - RUY ROCHA LAGO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010884 - VERUSCHKA FERNANDES REGO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, ficam intimadas as partes para , no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pelo
autor, especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir.
Numeração única: 28679-19.2012.4.01.3300
28679-19.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: GILVANDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00017183 - BRUNO LOBO E SANTANA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00020747 - DANIEL MOURA VIANA DE SOUZA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, fica intimada a parte autora para , no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a
petição/documentos de fls. 124/152.
Numeração única: 13589-97.2014.4.01.3300
13589-97.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: CARLOS UBIRAJARA SOUZA DEIRO
ADVOGADO
: BA00028420 - LEONIDAS PIMENTA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, ficam intimadas as partes para , no prazo de 10 (dez) dias, especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir.
Numeração única: 9683-02.2014.4.01.3300
9683-02.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA DE FATIMA ARAUJO MENEZES
ADVOGADO
: BA00028598 - CARLAMARANA TORRES SANTANA DA CRUZ
ADVOGADO
: BA00020192 - SILVYO FLAVIO SANTOS DE MENEZES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010884 - VERUSCHKA FERNANDES REGO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, ficam intimadas as partes para , no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pelo
autor, especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir.
Numeração única: 11511-38.2011.4.01.3300
11511-38.2011.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: GUILHERME DA SILVA DIAS FILHO
ADVOGADO
: BA00028670 - ALINE PASSOS SILVA PIZZANI
ADVOGADO
: BA00033975 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
ADVOGADO
: BA00024623 - DANIEL RUY DE FREITAS VELLOSO
ADVOGADO
: BA00030779 - IGOR EVANGELISTA
ADVOGADO
: BA00023041 - WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA , nos termos do da Portaria nº 01, de 28
de abril de 2012: Defiro o pedido de desarquivamento (item 29.2). Dê-se vista ao requerente
pelo prazo de dez dias, a fim de requerer o que entender pertinente, desde que o advogado (a)
subscritor(a) da petição tenha procuração nos autos (itens 29.1 e 29.3). Nada sendo requerido,
retornem os autos ao Arquivo. (item 29.3).

REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010884 - VERUSCHKA FERNANDES REGO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, ficam intimadas as partes para , no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pelo
autor, especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir.
Numeração única: 1063-74.2009.4.01.3300
2009.33.00.001064-7 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: MARIA DO SOCORRO BADARO DE OLIVEIRA SERRA
ADVOGADO
: BA00024981 - JEFFERSON OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: BA00024960 - PALOMA BARREIROS SERRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LITISPA
: EMGEA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
ADVOGADO
: BA00018437 - TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, fica intimada a parte ré para , no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a
petição/documentos de fls. 699/709 e 723/740.
Numeração única: 27953-45.2012.4.01.3300
27953-45.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ALANDELINE SILVA ROSA
ADVOGADO
: BA00028134 - FABRICIO DOS SANTOS SIMOES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, fica intimada a parte autora para , no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a
petição/documentos de fls. 161/174.
Numeração única: 6134-28.2007.4.01.3300
2007.33.00.006134-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: BA00018333 - RODRIGO LINS LOURENCO
EXCDO
: ANTONIO ELIAS COSTA
EXCDO
: LYVIA TORRES SAMPAIO
EXCDO
: AUDIRA SACRAMENTO CUNHA
ADVOGADO
: BA00019807 - MARCELO DIAS GOMES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº
01/2012, fica intimada a CEF para , no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os
documentos de fls. 165/167.
Numeração única: 6583-73.2013.4.01.3300
6583-73.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: ADSON CORDEIRO NOGUEIRA ALVES
ADVOGADO
: BA00034058 - EDSON ANTONIO XAVIER EVANGELISTA
ADVOGADO
: BA00033191 - HERBERTH RAIMUNDO SCHRAMM BARROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: MDA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: BA00020111 - ANDRE MARINHO MENDONCA
ADVOGADO
: BA00016821 - LEONARDO DE ALMEIDA AZI
ADVOGADO
: BA00035683 - TASSILA RAMOS BARROS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem do(a) MM. Juiz(íza) da 1ª Vara Federal/BA, nos termos do item 19.3 da Portaria nº 01/2012,
dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme requerido às fls. 314.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501709
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O ADVOGADO ABAIXO LISTADO DEVERÁ DEVOLVER OS AUTOS DO(S) PROCESSO(S)
À SECRETARIA DA 1ª VARA, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, NOS
TERMOS DA PORTARIA Nº 01, DE 28 DE ABRIL DE 2012 DA MM JUÍZA FEDERAL DA 1ª
VARA, BEM COMO DOS ARTS. 195 E 196 DO CPC, NO QUE TANGE A PENALIDADES.
Nº PROCESSO
2005.33.00.019203-2
2009.33.00.016490-1
144647.2012.4.01.3300
2007.33.00.006139-6
2009.33.00.012921-1

CARGA
20/08/2014
21/08/2014
18/08/2014

NOME DO(A) ADVOGADO(A)
AMARILDO DE MOURA ROCHA
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO
VICTOR CURI DE SOUZA

Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. GABRIELA SILVA MACEDO
: DUCIVAL MIRANDA CORDEIRO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. GABRIELA SILVA MACEDO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 15396-55.2014.4.01.3300
15396-55.2014.4.01.3300 CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: JUIZ FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DA CIDADE DE JEQUIE
ESTADO DA BAHIA
DEPCDO
: JUIZ FEDERAL DA VARA CRIMINAL DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: BA00011663 - ETIENNE COSTA MAGALHAES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designo o dia 17 de setembro de 2014, às 15:10 hs, a audiência de inquirição da testemunha
Adroaldo Barbosa da Silva, arrolada pela defesa do réu Edson Ferreira de Brito.
Juiza Titular
: DRA. GABRIELA SILVA MACEDO
Dir. Secret.
: DUCIVAL MIRANDA CORDEIRO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. GABRIELA SILVA MACEDO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 23128-24.2013.4.01.3300
23128-24.2013.4.01.3300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - NARA SOARES DANTAS
REU
: NIVEA DIAS DE OLIVEIRA
REU
: DIAS MINERACAO LTDA ME
ADVOGADO
: SP00127776 - ANDRE KESSELRING DIAS GONCALVES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designo audiência para o dia 19 de setembro de 2014, às 15:00hs através do sistema de
videoconferência, a ser presidida por este Juízo, devendo as testemunhas comparecerem
perante o Juízo deprecado da Seção Judiciária de São Paulo.
Juiza Titular
: DRA. GABRIELA SILVA MACEDO
Dir. Secret.
: DUCIVAL MIRANDA CORDEIRO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ANDRÉA MÁRCIA VIEIRA DE ALMEIDA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 38251-33.2011.4.01.3300
38251-33.2011.4.01.3300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - VLADIMIR ARAS
REU
: EDILSON CELESTINO DA SILVA
REU
: JOSE EUGENIO BARRETO DA SILVA
REU
: MIGUEL DE LUCCA
SITUAÇÃO
: EXTINTA A PUNIBILIDADE
ADVOGADO
: BA00019674 - AMANCIO LIRIO BARRETO NETO
ADVOGADO
: BA00018298 - ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: BA00019523 - MARCELO MARAMBAIA CAMPOS

Nº OAB
BA00008722
BA00011784
BA00037335

21/08/2014 CLAUDIA NASCIMENTO CAVALCANTI
BA00031670
18/08/2014 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO BA00018437

2ª VARA FEDERAL - CRIMINAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. GABRIELA SILVA MACEDO
: DUCIVAL MIRANDA CORDEIRO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. GABRIELA SILVA MACEDO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 21501-19.2012.4.01.3300
21501-19.2012.4.01.3300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - OLIVEIROS GUANAIS DE AGUIAR FILHO
REU
: EDSON ALMEIDA DE JESUS
PROCUR
: BA00021605 - EDSON ALMEIDA JUNIOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Comunico que foi redesignado audiência para o dia 09 de setembro de 2014, às 15:00hs,
oportunidade em que será inquirida a testemunha Lucia Maria Jasen da Silva a ser realizada na
Subseção Judiciária de Jequie/Ba.
Juiza Titular
: DRA. GABRIELA SILVA MACEDO
Dir. Secret.
: DUCIVAL MIRANDA CORDEIRO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. GABRIELA SILVA MACEDO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4257-77.2012.4.01.3300
4257-77.2012.4.01.3300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - AURISTELA OLIVEIRA REIS
REU
: GUIORLEY DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: BA00026737 - BERNARDO SANTANA ALVES NASCIMENTO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
INDEFIRO o pedido de absolvição sumária e, por conseguinte, determino o prosseguimento do feito.
Designo audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO a se realizar no dia 09 de outubro de
2014, às 15:10, oportunidade na qual será procedido à oitiva das testemunhas arroladas pela
acusação, pela defesa, bem como interrogado o réu Guiorley de Souza Teixeira.
Intime-se o acusado para, em prazo de 05(cinco) dias, apresentar endereço completo da
testemunha arrolada, sob pena de preclusão, ou trazê-la independentemente de intimação,
notificando, este Juízo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501710
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ADVOGADO
ADVOGADO

4ª VARA FEDERAL

: BA00018411 - MAURICIO BAPTISTA LINS
: BA00013593 - ODONEL VILAS BOAS JUNIOR
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA
: MANUELA AFFONSO FERREIRA MACIEL
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 33534-70.2014.4.01.3300
33534-70.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ADRIANO TAMBONE
ADVOGADO
: BA00017533 - ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA
IMPDO
: PROCURADOR CHEFE DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DA
BAHIA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) " ... defiro a liminar vindicada, determinando que a autoridade, caso não tenha nenhum
outro débito além do que está sendo discutido nestes autos, retire o nome do impetrante do
CADIN; forneça certidão positiva com efeito de negativa; e se abstenha de praticar atos que
importem em restrição dos direitos do impetrante, em razão da multa aplicada nos autos do
processo: 18050.005.864/2008-53 (auto de infração DEBCAD n. 37.155.995-2). Intime-se o
impetrante para que forneça à Secretaria, se já não o fez, 02 (duas) cópias da inicial, sendo
uma delas com os documentos que a instruem, e outra sem eles, porque necessárias à
notificação da impetrada e à ciência do seu
representante judicial, como exige o art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009. Prazo: 10 (dez) dias.
Ressalte-se que o atendimento dessa determinação será condição imprescindível para o prosseguimento do feito, sem o qual, decorrido o prazo, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito."
Numeração única: 32956-10.2014.4.01.3300
32956-10.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PARCEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: BA00032788 - WASHINGTON PIMENTEL JUNIOR
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF - EM SALVADOR/BAHIA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) " ... indefiro o pedido de liminar. "
Juiza Titular
: DRA. CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA
Dir. Secret.
: MANUELA AFFONSO FERREIRA MACIEL
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 39874-98.2012.4.01.3300
39874-98.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: FERNANDO DE GOES MASCARENHAS E OUTRO
ADVOGADO
: BA00014881 - YURI PAIM DE FIGUEIREDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00014185 - CASSIO SANTOS MACHADO
ADVOGADO
: BA00004403 - EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA
ADVOGADO
: BA00030515 - EDUARDO JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00020916 - FERNANDA REIS MEIRELES
ADVOGADO
: BA00011631 - MYRON DE MOURA MARANHAO
ADVOGADO
: BA00013430 - RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designo o dia 02 de outubro de 2014, às 15:00 hs, para a audiência de instrução, oportunidade
em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, Dax Aniceto de Souza e Ralph
Fernandes de Oliveira Neto, bem como os réus serão interrogados.

3ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. POMPEU DE SOUSA BRASIL
: MARCELO TONY PATTERSON DE ALMEIDA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. POMPEU DE SOUSA BRASIL

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 13162-03.2014.4.01.3300
13162-03.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13A REGIAO
CREF13/BA-SE
: BA00032262 - TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS
: BA00027612 - THIAGO SKOWRONSKI SODRE DOS SANTOS
: ALEXSANDRA RODRIGUES SANTOS BRITO ( CENTRAL ACADEMIA )

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.HOMOLOGO, por Sentença, para que produza os seus efeitos legais, a desistência manifestada na petição de fl. 44, para o que tem seu signatário poderes expressos na procuração
de fl. 08. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito,
nos termos do art.267, VIII, do Código de Processo Civil.2.Custas ex lege.
3.Sem condenação em honorários, eis que não angularizada a relação processual.4.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.5.R. P. I.
Numeração única: 21398-75.2013.4.01.3300
21398-75.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOSUE PEREIRA NASCIMENTO
: BA00019519 - KELLYANNE KENNY AMARAL MORAIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(......) 1.Ante o exposto, tudo bem visto e examinado, julgo procedente a ação, reconhecendo
o direito do autor de renunciar à aposentadoria por tempo de contribuição concedida em
13/março/1997 (NB 104.584.076-6), assegurando-lhe a obtenção de nova aposentadoria mais
vantajosa, com recálculo do valor do benefício, cujo termo inicial deve corresponder à data em
que se deu o presente ajuizamento. Fica o acionante desobrigado de devolver os valores
recebidos a partir do primeiro jubilamento, o que, entretanto, não afasta a compensação do
quantum recebido a partir de 19/junho/2013 com as parcelas a serem pagas por força deste
decisum, evitando-se, assim, o bis in idem. O processo é extinto, portanto, com resolução do
mérito, com esteio no art. 269, I, do Código de Processo Civil.
2.Considerando que, em razão de decisão do TRF da 1ª Região em sede de agravo de instrumento, já
foi implantada nova aposentadoria mais vantajosa ao autor, concedo, neste momento culminante da
liça, a antecipação dos efeitos da tutela.3.Sobre as diferenças devidas deverão incidir correção monetária e juros moratórios, conforme parâmetros constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal.4.Sem custas, tendo em vista a justiça gratuita e a isenção prevista no RCJF. 5.
Honorários advocatícios restam arbitrados em 10% (dez por cento) do valor das parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ).6.Remessa obrigatória.7.R. P. I."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501711
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...intimem-se as partes para ciência da retificação do horário da audiência designada para o
dia 10/09/2014, às 14:30."
Numeração única: 45710-18.2013.4.01.3300
45710-18.2013.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: BAHIA MINERACAO S/A
ADVOGADO
: BA00017607 - EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) Chamo o feito a ordem. Verifica-se que a parte Impetrada interpôs recurso de apelação no
dia 13/08/2014, ou seja, tempestivamente. Ressalte-se que o Aviso de Recebimento do oficio
de intimação da sentença foi juntado ao processo no dia 18/07/2014, termo inicial do prazo, que
sendo em dobro, tratando-se a ré de autarquia federal, findou-se dia
19/08/2014. Assim, torno sem efeito a certidão exarada em 14/08/2014 e recebo a apelação
apenas no efeito devolutivo.
Intime(m)-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões. Em seguida, não sendo interposta apelação, por meio de incidente de adesão, nem havendo questões relativas à admissibilidade do recurso, remetam-se os autos ao colendo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região.
Numeração única: 33833-47.2014.4.01.3300
33833-47.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FLAVIA BAQUEIRO ANDRADE LIMA
ADVOGADO
: BA00023675 - MARCIO MEDEIROS BASTOS
IMPDO
: FACULDADE BAIANA DE DIREITO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito liquido e certo
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou no exercício de atribuições do Poder Público - a chamada autoridade coatora. Contudo, verifica-se que
a Impetrante não indicou a citada autoridade coatora, limitando-se a indicar no polo passivo
apenas a instituição de ensino, Faculdade Baiana de Direito. Assim: 1. intime-se a impetrante
para emendar a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias. 2. no mesmo prazo, deverá fornecer
à Secretaria, se já não o fez, 02 (duas) cópias da inicial, sendo uma delas com os documentos
que a instruem, e outra sem eles, porque necessárias à notificação da impetrada e à ciência do
seu representante judicial, como exige o art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009. Ressalte-se que
o atendimento dessas determinações será condição imprescindível para a continuidade do
feito, sem o qual, decorrido o prazo, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito.
Cumpridas tais determinações, porém, volte-me concluso para análise do pleito liminar.
Numeração única: 29931-86.2014.4.01.3300
29931-86.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RICARDO FAGUNDES SANGIOVANNI
ADVOGADO
: BA00032785 - CARLA FAGUNDES SANGIOVANNI
ADVOGADO
: BA0000117B - TANIA MARIA FERREIRA BITTENCOURT
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) Intime-se a impetrante para que apresente, em Secretaria, duas vias da petição inicial do
presente mandamus, devendo uma delas estar acompanhada dos documentos que instruíram
a exordial desta ação (art. 6º da Lei nº 12.016/2009). Prazo : 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção do processo. Cumprida a diligência acima, notifique-se a autoridade impetrada para
que, no prazo de dez (10) dias, preste, querendo, as informações que entender necessárias.
Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe
cópia da inicial, sem necessidade de envio de cópias dos documentos (art. 7º, II, da Lei n.
12.016, de 7 de agosto de 2009).
Numeração única: 31877-93.2014.4.01.3300
31877-93.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CANTO DA CIDADE CRIACOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA E
OUTROS
ADVOGADO
: BA00013959 - SERGIO COUTO DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501712

IMPDO

: DELEGADO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
SALVADOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) Renove-se a intimação das impetrantes para que apresentem, em Secretaria, duas vias da
petição inicial do presente mandamus, devendo uma delas estar acompanhada dos documentos que instruíram a exordial desta ação (art. 6º da Lei nº 12.016/2009), no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de extinção do processo. Cumprida a diligência acima, notifique-se a
autoridade impetrada para que, no prazo de dez (10) dias, preste, querendo, as informações
que entender necessárias. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem necessidade de envio de cópias dos documentos (art. 7º, II, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009).
Juiza Titular
: DRA. CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA
Dir. Secret.
: MANUELA AFFONSO FERREIRA MACIEL
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 28990-39.2014.4.01.3300
28990-39.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: YAN XAVIER DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00037896 - ANDREA XAVIER DA SILVA SANTOS
IMPDO
: COORDENADOR DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS PROUNI NA FACULDADE REGIONAL DA BAHIA - UNIRB
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) " ... CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Impetrada que
aprecie os processos administrativos indicados pela Impetrante em sua inicial, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, com observância
às formalidades legais aplicáveis e respeitada a autonomia da Autoridade Administrativa quanto
ao mérito da decisão a ser proferida. "
Numeração única: 18042-38.2014.4.01.3300
18042-38.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MASTROTTO BRASIL S/A
ADVOGADO
: BA00032930 - RAFAEL PLATINI DE NEVES DE FARIAS
ADVOGADO
: BA00020863 - RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE
IMPDO
: INSPETOR CHEFE DA ALFANDEGA DO PORTO DE SALVADOR BA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) " ... CONCEDO A SEGURANÇA para, resolvendo o mérito do mandamus com base no art.
269, I, do CPC, confirmar a medida liminar deferida, que determinou o imediato encerramento
da fiscalização, com o conseqüente desbloqueio das mercadorias acondicionadas nos containers MSKU6111305, caxu6445276, MSKU4282952, PONU0630807, MRKU7516332,
SKU3737229, MSKU3880461, MRKU8525956 e MSKU5840806 para dar continuidade ao procedimento
de nacionalização das mercadorias, com a observância de todas as exigências legais exigidas,
bem como declaro ilegal a paralisação por tempo excessivo da atividade de fiscalização dos
bens acondicionados nos containers acima mencionados. "
Numeração única: 18991-62.2014.4.01.3300
18991-62.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ALAN PETTERSON PEDRA FERREIRA
ADVOGADO
: BA00029243 - GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE
IMPDO
: PRESIDENTE DA COMISSAO DO EXAME DE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO BAHIA
ADVOGADO
: BA00020259 - LUCIANA SAMPAIO BRITTO COSTA
ADVOGADO
: BA00012399 - MARCIA DIAS BORGES
ADVOGADO
: BA00020402 - MARIA EMILIA BASANEZ TEIXEIRA DA SILVA COSTA
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) " ... homologo, por sentença, o pedido de desistência formulado e EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos art. 267, VIII, do CPC. "
Numeração única: 45234-77.2013.4.01.3300
45234-77.2013.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CONSTRUTORA BSM LTDA
ADVOGADO
: BA00025677 - GUILHERME TEIXEIRA PEREIRA
IMPDO
: PRO-REITOR DE ADM E PLANEJAMENTO DO INST FEDERAL DE
EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) " ... homologo, por sentença, o pedido de desistência formulado e EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos art. 267, VIII, do CPC. "
Numeração única: 24121-33.2014.4.01.3300
24121-33.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: BA00027030 - CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: BA00011005 - FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SALVADOR/BA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) " ... CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, resolvendo o mérito do processo, nos moldes
do artigo 269, I do Código de Processo Civil para declarar a inexistência da relação jurídicotributária com a União Federal no que tange a
incidência da contribuição patronal sobre aviso prévio indenizado, sobre um terço constitucional
de férias, sobre férias indenizadas (abono pecuniário), durante os primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento do segurado por razões de doença, sobre auxílio-creche, e sobre auxilio-acidente.
Em conseqüência, condeno a parte imétrada, observada a prescrição quinquenal, a restituir à
impetrante sob a forma de compensação, o montante descontado a tal título.
A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da sentença e
poderá se dar apenas com parcelas vencidas e vincendas relativas a contribuições previdenciárias. Sobre o montante devido, deverão incidir juros de mora e correção monetária, de
acordo com o manual de Cálculos do CJF (SELIC). "
Numeração única: 22390-02.2014.4.01.3300
22390-02.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DOCAS VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: BA00017007 - LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES
ADVOGADO
: BA00023824 - THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SALVADOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(D) " ... CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Impetrada que
aprecie os processos administrativos indicados pela Impetrante em sua inicial, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, com observância
às formalidades legais aplicáveis e respeitada a autonomia da Autoridade Administrativa quanto
ao mérito da decisão a ser proferida. "

ADVOGADO
: BA00035328 - JULIANA REBOUCAS SANTOS FIUZA
ADVOGADO
: BA00026249 - LUCAS CARVALHO DE MATOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: ITAPAGIPE INCORPORADORA LTDA
REU
: PDG REALTY S/A - PODER DE GARANTIR
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00022003 - GUSTAVO ALMEIDA MARINHO
ADVOGADO
: BA00016780 - LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO
ADVOGADO
: BA00021424 - MILENA DE ANDRADE OLIVEIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Parte Autora para se manifestar, querendo, sobre as contestações e documentos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 10461-69.2014.4.01.3300
10461-69.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA LUCIA MATOS DE PINHO
ADVOGADO
: BA00029599 - CARINE SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00015397 - MOISES FAROUK DA SILVA REIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00016780 - LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ficam intimadas as partes para dizer se há possibilidade de composição amigável do litígio, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 10604-58.2014.4.01.3300
10604-58.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARCELO SANTOS SILVA
ADVOGADO
: BA00034795 - DANIEL LUCAS CORDEIRO FREITAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ficam intimadas as partes para dizer se ainda têm provas a produzir, justificando-as e delimitando o respectivo objeto, no prazo comum de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 35285-29.2013.4.01.3300
35285-29.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ALMOROSO GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: BA00018548 - MONICA FALCAO RIOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNASA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a parte autora para dizer se ainda tem provas a produzir, justificando-as e
delimitando o respectivo objeto, no prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 12886-69.2014.4.01.3300
12886-69.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ROBERTO ANGELO SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: BA00030442 - MILENA CRISTINA FOGANHOLI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ficam intimadas as partes para dizer se ainda têm provas a produzir, justificando-as e delimitando o respectivo objeto, no prazo comum de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 10516-30.2008.4.01.3300
2008.33.00.010518-1 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JULIO BATISTA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: BA00017119 - LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

6ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN
: BEL. WEBER ANTÔNIO DE JESUS CORRÊA
EXPEDIENTE DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9592-09.2014.4.01.3300
9592-09.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: SAMUEL ANUNCIACAO DE CARVALHO
AUTOR
: SAMUEL ANUNCIACAO DE CARVALHO
LITISAT
: VIVIANE SANTOS DA SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501713
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Numeração única: 34950-10.2013.4.01.3300
34950-10.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: IVANETE VITORINO DE MAGALHAES LUCIO
ADVOGADO
: BA00018683 - ADRIANA ANDRADE ESTRELA
ADVOGADO
: BA00017410 - EDUARDA PEREZ
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Autora do quanto informado pela União Federal às fls.167, aguardando-se
manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 16341-13.2012.4.01.3300
16341-13.2012.4.01.3300 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015265 - MARCELO MIGUEL ROSSI
ADVOGADO
: BA00011631 - MYRON DE MOURA MARANHAO
ADVOGADO
: BA00003410 - ORMEL ROSSI
REU
: ANILTON SACRAMENTO PEREIRA FILHO
REU
: CREMILDA MARIA DE ANDRADE
ADVOGADO
: BA00007702 - ELIANA DE VASCONCELLOS PEREIRA
ADVOGADO
: BA00010682 - MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a parte ré do quanto informado pela CEF à fl.137 e verso, devendo cumprir o
quanto determinado no despacho de fl.131 no respectivo prazo.
Numeração única: 46881-10.2013.4.01.3300
46881-10.2013.4.01.3300 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00020747 - DANIEL MOURA VIANA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00016780 - LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO
REU
: JOSE ROGERIO DO NASCIMENTO ARAUJO
REU
: JAQUELINE MOLE ARAUJO
ADVOGADO
: BA00010393 - CARLOS MAGNO CARNEIRO RIBEIRO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ficam intimadas as partes para dizer se há possibilidade de composição amigável do litígio, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 21565-15.2001.4.01.3300
2001.33.00.021565-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: PERICLES CERQUEIRA MONTEIRO E OUTROS
ADVOGADO
: BA00013731 - PEDRO PITANGA
ADVOGADO
: BA00005394 - RUI DE MACEDO CHAVES
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015986 - CLELIO AMORIM NOBRE GUEDELHA MARTINS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Parte Exequente do quanto informado pela CEF às fls.219 e documentos de
fls.220/225, aguardando-se manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 32784-73.2011.4.01.3300
32784-73.2011.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00010480 - AUGUSTO BOMFIM NERY
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
EXCDO
: SINESIO DE LIMA PEREIRA
EXCDO
: ALEXANDRINA DE SOUZA PEREIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do
feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a parte autora de que possui o prazo de mais 20 (vinte) dias para dar cumprimento ao quanto determinado na decisão de fl.320.
Numeração única: 7517-31.2013.4.01.3300
7517-31.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: FLAVIO MARCEL SANT ANNA CALDAS
ADVOGADO
: BA00032612 - CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00011631 - MYRON DE MOURA MARANHAO
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF de que dispõe de mais 10 (dez) dias de prazo para dar integral cumprimento ao quanto determinado no despacho de fls.212.
Numeração única: 17481-14.2014.4.01.3300
17481-14.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSAFA ROQUE SANTANA
ADVOGADO
: BA00010702 - DJALMA DA SILVA LEANDRO
ADVOGADO
: BA00030432 - WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimado o Autor para se manifestar, querendo, sobre a contestação e documentos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 9774-92.2014.4.01.3300
9774-92.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIO SOUSA DE SANTANA E OUTROS
ADVOGADO
: BA00013605 - MARCUS VILLA COSTA
ADVOGADO
: BA00029903 - PEDRO BURGOS SOARES NETO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Parte Autora da certidão de fls.95 segundo a qual foram apresentados cálculos
referentes aos Autores excluídos da lide, Fernando José (fls.77/79) e Dan Campos (fls.92/94),
não sendo apresentados, entretanto, os cálculos referentes ao Autor Mário Sousa de Santana,
aguardando-se manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 1829-54.2014.4.01.3300
1829-54.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DIRETORIA
REGIONAL DA BAHIA
ADVOGADO
: BA00017107 - FERNANDA MASCARENHAS DE SOUSA DOS SANTOS
OLIVEIRA
REU
: DN MOTOS ITABUNA LTDA - ME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a parte autora do teor da certidão negativa de fl.94 referente à citação do réu, para
requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 13077-51.2013.4.01.3300
13077-51.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ODYNALDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00027022 - CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA
ADVOGADO
: BA00023186 - EDDIE PARISH SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimado o Autor para se manifestar, querendo, sobre a contestação e documentos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501714
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF do teor das petições da parte autora de fls.88 e verso e fls.92/94,
aguardando-se manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 33927-78.2003.4.01.3300
2003.33.00.033915-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: BA00007861 - EDLENA MARIA SANTANA SILVA MACIEL
ADVOGADO
: BA00023563 - FERNANDA EDITE MARTINS DA HORA
ADVOGADO
: BA00019161 - LUANDA ALVES VIEIRA CRUZ
ADVOGADO
: BA00014239 - LUIS FERNANDO GONCALVES DE SOUZA
EXCDO
: RITA DE CASSIA ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADO
: BA0000748B - RICARDO VICENTE BASTOS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a ECT do teor do ofício de fl.517, da CEF, com objetivo de requerer o que
entender pertinente ao regular prosseguimento desta Execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de extinção do processo e arquivamento dos autos com baixa.
Numeração única: 44712-50.2013.4.01.3300
44712-50.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ELSON MENEZES PESSOA
ADVOGADO
: BA00017377 - ADILSON DANTAS CONCEICAO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a parte autora do processo administrativo de fls.70/112, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 10582-97.2014.4.01.3300
10582-97.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: RENE SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADO
: BA00035622 - ARYADNE CAROLINE PEREIRA DA SILVA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimado o Autor para se manifestar sobre o laudo pericial de fls.146/154, pelo prazo de 10
(dez) dias.
Numeração única: 35807-90.2012.4.01.3300
35807-90.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: CARLA FUGIWARA SANTOS
AUTOR
: CARLA FUGIWARA SANTOS
PERITO
: DALTON DE CASTRO CRISOSTOMO JUNIOR
ADVOGADO
: BA00015991 - CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS
ADVOGADO
: BA00020948 - PRISCILLA NASCIMENTO RAMOS RATIS
REU
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - JASON NASCIMENTO NETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a parte autora do laudo pericial apresentado, aguardando-se manifestação, pelo
prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 15158-36.2014.4.01.3300
15158-36.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LIGIA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BA00023705 - GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Autora para dizer se ainda tem provas a produzir, justificando-as e delimitando
o respectivo objeto, no prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 3384-09.2014.4.01.3300
3384-09.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CENTRAL COMERCIO DE ESQUADRIAS E PERSIANAS LTDA ME
ADVOGADO
: BA00004680 - ROGER ARTUR BURATTO

Numeração única: 3431-85.2011.4.01.3300
3431-85.2011.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00020111 - ANDRE MARINHO MENDONCA
ADVOGADO
: BA00010480 - AUGUSTO BOMFIM NERY
ADVOGADO
: BA00019567 - MARINA BASILE
EXCDO
: IVANA CLAUDIA GUERREIRO TELES NASCIMENTO
EXCDO
: DAVI BARRETO GONCALVES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF para apresentar planilha atualizada do débito.
Numeração única: 14121-47.2009.4.01.3300
2009.33.00.014126-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015986 - CLELIO AMORIM NOBRE GUEDELHA MARTINS
EXCDO
: JORGE LUIZ DE ABREU MOREIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF de que dispõe de mais 10 (dez) dias para indicar bens do devedor
passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo e arquivamento dos autos com
baixa.
Numeração única: 4232-30.2013.4.01.3300
4232-30.2013.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ALEX DOMINGOS CARNEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: BA00024231 - FLAVIA DA CONCEICAO MALTEZ BASTOS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a parte exequente acerca do quanto afirmado pela CEF às fls.105 e documentos
de fls.106/126, aguardando-se manifestação pelo prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 40320-72.2010.4.01.3300
40320-72.2010.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010480 - AUGUSTO BOMFIM NERY
ADVOGADO
: BA00019278 - EMILIO PUCHADES GALVEZ
EXCDO
: ANTONIO WALTER SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00023884 - LORENA DE SOUZA NUNES
ADVOGADO
: BA00034490 - THIAGO MATTOS DA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do
feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 1405-56.2007.4.01.3300
2007.33.00.001404-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: IVAN ROCHA PALMA
ADVOGADO
: BA00018652 - JOANA DE BRITO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00016978 - YASMY BRANDAO FIUZA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimado o Exequente do quanto informado pela CEF às fls.172 e consultas de fls.173/174,
aguardando-se manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 4238-37.2013.4.01.3300
4238-37.2013.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA CONCEICAO DE FATIMA CHARCHAR FROES
ADVOGADO
: BA00024231 - FLAVIA DA CONCEICAO MALTEZ BASTOS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00011631 - MYRON DE MOURA MARANHAO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501715
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Exequente do quanto informado pela União(Fazenda Nacional) às fls.163,
aguardando-se manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 43735-29.2011.4.01.3300
43735-29.2011.4.01.3300 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
REU
: LUISIANE VIRGINIA DE OLIVEIRA CARVALHO
OUTROS
: JOACIR JORGE DA CONCEICAO REIS
ADVOGADO
: BA00010702 - DJALMA DA SILVA LEANDRO
ADVOGADO
: BA00023705 - GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF de que dispõe de mais 10 (dez) dias para cumprir o quanto determinado
no despacho de fls.130.
Numeração única: 10958-35.2004.4.01.3300
2004.33.00.010959-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EDMUNDO ALVARES DOMINGUES JUNIOR E OUTROS
EXQTE
: EDMUNDO ALVARES DOMINGUES JUNIOR E OUTROS
PERITO
: KLEBER MARRUAZ DA SILVA
ADVOGADO
: BA0000727A - RICARDO JOSE MARTINS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00004716 - ELY VILAS BOAS COSTA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ficam intimadas as partes do laudo pericial complementar apresentado, aguardando-se manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 19291-15.2000.4.01.3300
2000.33.00.019294-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: BA00008296 - ELIASIBE DE CARVALHO SIMOES
ADVOGADO
: SE00001773 - JOSE JACONIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00011388 - LUCIANA CARVALHO SANTOS
EXCDO
: LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00032092 - IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO
ADVOGADO
: BA00005273 - VITORINO LULA NETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a ECT para apresentar planilha com o valor atualizado do débito , no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 38607-91.2012.4.01.3300
38607-91.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: EUFRASIO BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00028319 - RAFAEL STREY
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimado o Autor do quanto informado pelo INSS às fls.161 e documentos de fls.162/174,
aguardando-se manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 625-82.2008.4.01.3300
2008.33.00.000625-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00016283 - GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: BA00032850 - VERLUCIA SOUZA DOS SANTOS BAHIA
EXCDO
: ISABELE CARVALHO DE OLIVEIRA BACELAR
EXCDO
: SIMONE CARVALHO DE OLIVEIRA

REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00017489 - ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI
ADVOGADO
: BA00017481 - FERNANDA MARIA COSTA CERQUEIRA
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ficam intimadas as Partes para dizer se ainda têm provas a produzir, justificando-as e delimitando o respectivo objeto, no prazo comum de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 11388-35.2014.4.01.3300
11388-35.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIA DOS SANTOS BISPO
ADVOGADO
: BA00025054 - ROBSON DA SILVA SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Autora para dizer se ainda tem provas a produzir, justificando-as e delimitando o respectivo objeto, no prazo de 05 (cinco) dias. Fica intimada a Autora também dos documentos apresentados pelo INSS às fls.69/75, aguardando-se manifestação no mesmo prazo.
Numeração única: 897-76.2008.4.01.3300
2008.33.00.000897-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010480 - AUGUSTO BOMFIM NERY
ADVOGADO
: BA00011731 - LOURENCO NASCIMENTO SANTOS NETO
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
EXCDO
: MARIA LUIZA DE ASSIS
EXCDO
: MAIRA ASSIS DE ANDRADE
ADVOGADO
: BA00014988 - ANTONY DE TEIVE E ARGOLO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF do quanto informado pela Parte Executada às fls.377, aguardando-se
manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 23641-89.2013.4.01.3300
23641-89.2013.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13A REGIAO
CREF13/BA-SE
ADVOGADO
: BA00032262 - TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS
ADVOGADO
: BA00027612 - THIAGO SKOWRONSKI SODRE DOS SANTOS
EXCDO
: ACADEMIA CARLA MARQUES FITNESS LTDA-ME
ADVOGADO
: PE00032856 - ALISSON RICELLI DA SILVA BLECHIOR
ADVOGADO
: BA00028550 - CARLOS ALBERTO MELO BARREIROS DE AZEVEDO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a parte exequente acerca do depósito efetivado em seu favor, aguardando-se a
iniciativa em requerer o respectivo levantamento, no prazo de 05 (cinco) dias, com a observância do quanto disposto na Resolução nº110/2010 do CJF.
Numeração única: 18325-47.2003.4.01.3300
2003.33.00.018307-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: BA00011388 - LUCIANA CARVALHO SANTOS
EXCDO
: LUIZ ROBERTO FARIAS
DEF. PUB
: SE00004032 - DIANA ALVES ARGENTINO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a ECT para comprovar o cumprimento do quanto determinado no item 1, do
despacho de fl.450, no prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 15174-87.2014.4.01.3300
15174-87.2014.4.01.3300 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: MARIA DA PAZ SOUTO MENEZES
ADVOGADO
: BA00011750 - ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501716
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF do resultado da pesquisa BACENJUD de fls.219/221, aguardando-se
manifestação, por 05 (cinco) dias.
Numeração única: 5961-67.2008.4.01.3300
2008.33.00.005962-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ESPOLIO DE PAULO DE MELLO BARBOSA REPRESENTADO POR
ANA PAULA AMARAL BARBOSA
ADVOGADO
: BA00021043 - JOELY REGO DA SILVA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00016978 - YASMY BRANDAO FIUZA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Parte Exequente da petição e documentos de fls.252/256, aguardando-se
manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Juiza Titular
: DRA. ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN
Dir. Secret.
: BEL. WEBER ANTÔNIO DE JESUS CORRÊA
EXPEDIENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 24103-56.2007.4.01.3300
2007.33.00.024115-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00018437 - TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO
EXCDO
: M & F REPRESENTACOES LTDA
EXCDO
: SERGIO FABIANO CARVALHO REIS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF de que dispõe de mais 10 (dez) dias para requerer o que entender
pertinente ao regular prosseguimento do feito.
Numeração única: 3984-26.1997.4.01.3300
1997.33.00.003985-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: PAULO DE ARAUJO CORDEIRO
ADVOGADO
: BA00010106 - JANE JULIE SARAIVA MEIRELES
ADVOGADO
: BA00026450 - ROMMEL LINCOLN DE SA RORIZ NEVES SILVA
ADVOGADO
: BA00023214 - THIAGO FRANCO CORDEIRO
ADVOGADO
: PE00032152 - UIRA LIMA BENEVIDES
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00004716 - ELY VILAS BOAS COSTA
ADVOGADO
: BA00010884 - VERUSCHKA FERNANDES REGO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ficam intimados o(s) Sr(s). Advogado(s) dos herdeiros do falecido Autor, THIAGO CORDEIRO
(OAB/BA23.214), ROMMEL RORIZ (OAB/BA 26.450) e UIRÁ BENEVIDES (OAB/PE 32.152),
para comparecer(em) na Secretaria da Vara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para
subscrever(em) a petição de fls.547/548, sob pena de desentranhamento da referida peça.
Numeração única: 41643-10.2013.4.01.3300
41643-10.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: LEILA ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00020463 - ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: PDG REALTY SA
REU
: SPE IPITANGA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00022003 - GUSTAVO ALMEIDA MARINHO
ADVOGADO
: BA00017050 - GUSTAVO AMORIM ARAUJO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501717

ADVOGADO
ADVOGADO

: BA00016780 - LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO
: BA00021424 - MILENA DE ANDRADE OLIVEIRA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ficam intimadas as Rés do quanto informado pela Autora às fls.364/365 e documentos de
fls.366/369, aguardando-se manifestação pelo prazo comum de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 13199-30.2014.4.01.3300
13199-30.2014.4.01.3300 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - CARLA GIOVANA CONTELLI LEMOS
EMBDO
: MUNICIPIO DE QUIJINGUE
ADVOGADO
: BA00012420 - MARCIA REIS BITTENCOURT
ADVOGADO
: BA00007897 - PAULO ROBERTO S TAVARES CONCEICAO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Parte Embargada do parecer técnico apresentado pela União Federal (fls.224),
aguardando-se manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 9889-21.2011.4.01.3300
9889-21.2011.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
EXCDO
: ELIZEU SOUZA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a CEF para requerer o que entender pertinente em relação aos valores bloqueados via sistema BACENJUD (fls.148/149), no prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 433-42.2014.4.01.3300
433-42.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE DANTAS ARIZI
ADVOGADO
: BA00025857 - NATALIE FERNANDES CEDRAZ DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimado o Autor para dizer se ainda tem provas a produzir, justificando-as e delimitando
o respectivo objeto, no prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 11101-72.2014.4.01.3300
11101-72.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: GILSON LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00028296 - ERMIRO FERREIRA NETO
ADVOGADO
: BA00013008 - GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00030545 - JULIANE DIAS FACÓ
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimado o Autor para se manifestar, querendo, sobre a contestação apresentada, no
prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 12978-47.2014.4.01.3300
12978-47.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: MARIO GONCALVES VIANA JUNIOR
ADVOGADO
: BA00018478 - ANA CLARA GONCALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: BA00029391 - LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimado o Autor para dizer se ainda tem provas a produzir, justificando-as e delimitando
o respectivo objeto, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Numeração única: 14277-40.2006.4.01.3300
2006.33.00.014285-0 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ERICK MAGALHAES VASCONCELOS
ADVOGADO
: BA00009760 - CARLOS EDUARDO SOARES DE FREITAS
ADVOGADO
: BA00015186 - LAIS PINTO FERREIRA
ADVOGADO
: BA0027748A - RANIERI LIMA RESENDE
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA -UFBA

REQDO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... INDEFIRO a liminar. Manifeste-se a requerente sobre a contestação de fls. 18/20 e documentos que acompanham...
Numeração única: 46812-75.2013.4.01.3300
46812-75.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: VICENTE DE JESUS FONSECA
ADVOGADO
: BA00023705 - GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada o Autor do quanto afirmado pela UFBA e documentos de fls.463/485, aguardando-se manifestação, por 10 (dez) dias.
Numeração única: 15405-17.2014.4.01.3300
15405-17.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: VIVALDO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BA00035328 - JULIANA REBOUCAS SANTOS FIUZA
ADVOGADO
: BA00026249 - LUCAS CARVALHO DE MATOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Objetivando o esclarecimento dos fatos, defiro a realização da prova pericial, clínica e psiquiátrica, requerida às fls. 129 e 154. Nomeio perito o médico clínico geral Dr. Armando
Sampaio Tavares Neto... para apresentar laudo... De igual sorte, nomeio perita a médica
psiquiatra Dra. Liana Cândido Costa... para apresentar o correspondente laudo... Fixo em 30
dias o prazo para elaboração e entrega dos laudos em Cartório, contados da ciência respectiva
de cada perito, independentemente de compromisso... deverá, para tanto, os experts ser
intimados para informar data e hora em que realizarão a perícia a fim de possibilitar a tempestiva cientificação das partes. Ante a moderada complexidade e a especialidade do trabalho
a ser realizado, arbitro os honorários periciais de cada perito no valor máximo duplicado
constante em tabela... em razão de a parte autora ser beneficiária da assistência judiciária
gratuita, fls. 56... Observo que os assistentes técnicos, se houver, apresentarão seus pareceres
no prazo comum de dez dias após intimadas as partes da exibição dos laudos periciais... As
partes poderão apresentar quesitos... Publique-se e intimem-se, inclusive o autor para se
manifestar sobre os documentos de fls. 134/153.
Numeração única: 38294-96.2013.4.01.3300
38294-96.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: EDEILTON MARTINS TRINDADE E OUTROS
ADVOGADO
: BA00003573 - MANOEL HERMES DE LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimado o Autor para se manifestar, querendo, sobre a contestação apresentada, no
prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 23015-36.2014.4.01.3300
23015-36.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: DURVAL JOSE JENOFRE SILVA CRUZ E OUTROS
ADVOGADO
: BA00012386 - LEDJAR MARIA COSTA MACEDO FERRAZ
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a Parte Autora para se manifestar, querendo, sobre a contestação apresentada,
no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 8278-48.2002.4.01.3300
2002.33.00.008262-4 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: OTTO ROBERTO MENDONCA ALENCAR
ADVOGADO
: BA00009318 - OSCAR LUIZ MENDONCA DE AGUIAR
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DA BAHIA
PROCUR
: - JOAO MONTEIRO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... Desse modo, rejeito a impugnação recursal...
Numeração única: 29031-89.2003.4.01.3300
2003.33.00.029015-0 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010558 - MARILDA DE FATIMA A V DE MELO
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
REU
: LUCILENE DE JESUS BARBOSA
DEF. PUB
: - IZABELA VIEIRA LUZ

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Fica intimada a parte autora que a eg. Superior Instância manteve a sentença que julgou
procedente o pedido contido na petição inicial e para dizer acerca do seu interesse em executar
a verba honorária fixada no título judicial, no prazo de 10 (dez) dias.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... Entretanto, o pedido acima não merece prosperar, eis que não guarda pertinência com a
demanda e mesmo inconciliável com a situação de quem incidiu em mora certamente por não
possuir recursos financeiros para quitar regularmente as prestações e encargos contratuais.
Expeça-se alvará para a CEF levantar o montante depositado. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos após as necessárias anotações...
Numeração única: 46117-24.2013.4.01.3300
46117-24.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE AURELIANO SANTOS
ADVOGADO
: BA00023705 - GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

10ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. EVANDRO REIMÃO DOS REIS
: ROBINSON DE SOUZA AMORIM
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EVANDRO REIMÃO DOS REIS
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 28370-27.2014.4.01.3300
28370-27.2014.4.01.3300 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: ANA CLAUDIA SANTANA BARBOSA
ADVOGADO
: BA00035219 - SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501718

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... Do exposto, indefiro a realização da prova pericial requerida às fls. 138...
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Numeração única: 13318-88.2014.4.01.3300
13318-88.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AURELIO SODRE PEREIRA
ADVOGADO
: BA00026479 - MARIA AUXILIADORA ANDRADE PEREIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: MUNICIPIO DE SALVADOR
REU
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: BA00014160 - LUCIANA BARRETO NEVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Embora o estado da Bahia não tenha contestado a demanda, não se opera a revelia, em vista
da indisponibilidade do direito que reveste o réu... Manifeste-se a parte autora, em dez dias,
sobre as contestações de fls. 40/53 e 76/91... bem como sobre os documentos apresentados,
devendo, inclusive, informar se tem provas a produzir, delimitando o objeto e sua pertinência
para o desate da demanda... Intimem-se, inclusive a autora sobre a petição e documentos de
fls. 115/129.
Numeração única: 21885-11.2014.4.01.3300
21885-11.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: KAIQUE DE SANTANA BARRA
ADVOGADO
: BA00021602 - CLAUDIO FERREIRA DE MELO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: MUNICIPIO DO SALVADOR
REU
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: BA00012943 - CLAUDIA JUNQUEIRA LEITE BITTENCOURT
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte autora, em cinco dias, sobre a petição do município de Salvador de fls.
111/112 e documentos apresentado. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de
defesa pela União...
Numeração única: 26929-11.2014.4.01.3300
26929-11.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR
ADVOGADO
: BA00023258 - SANDRA MARIA SOUSA TELES
REU
: CONSELHO FEDERAL DA OAB COORDENACAO NACIONAL DO EXAME DE ORDEM DA OAB
ADVOGADO
: DF00034157 - DEVAIR DE SOUZA LIMA JÚNIOR
ADVOGADO
: DF00016275 - OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte autora, em dez dias, sobre a contestação de fls. 70/72-v... devendo,
inclusive, informar se tem provas a produzir, delimitando o objeto e sua pertinência para o
desate da demanda...
Numeração única: 26028-77.2013.4.01.3300
26028-77.2013.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13A REGIAO
CREF13/BA-SE
ADVOGADO
: BA00032262 - TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS
EXCDO
: ACADEMIA ROSITA PALLADINO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em vista da certidão supra, intime-se a parte exequente para retirar de Cartório o alvará nº
117/2014 no prazo de cinco dias, devendo comprovar o seu resgate em dez dias.
Numeração única: 14181-25.2006.4.01.3300
2006.33.00.014189-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIETA BARBOSA PEREIRA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: BA00012491 - ALEXANDRE SALES VIEIRA
ADVOGADO
: DF00001291 - NILTON CORREIA
EXCDO
: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PROCUR
: - PEDRO MENDES

Numeração única: 5379-57.2014.4.01.3300
5379-57.2014.4.01.3300 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00010480 - AUGUSTO BOMFIM NERY
ADVOGADO
: BA00004716 - ELY VILAS BOAS COSTA
ADVOGADO
: BA00011731 - LOURENCO NASCIMENTO SANTOS NETO
RÉU
: THAYSE BRITO SANTOS
RÉU
: NEOLITA SANTOS BRITO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Objetivando o pleno esclarecimento dos fatos, defiro a realização da prova pericial requerida às fls. 99 e
110 e nomeio perita a Bela. em Ciências Contábeis JOSEFA JUSIVALDA DE ALMEIDA LIMA, com
endereço à Avenida ACM, nº 2673, Edf. Royal Trade, Sala 1.207, Cidadela, nesta Capital, tels.: (71)
9988-5984 / (71) 3351-9916, nesta capital para apresentar laudo...Observe a Perita que na petição de
fls. 136/161 a parte ré informa o pagamento de prestações e custas judiciais à CEF e junta os respectivos comprovantes, requer, portanto, que os respectivos valores sejam abatidos do montante devido. Fixo em 30 (trinta) dias o prazo para elaboração e entrega dos laudos em Cartório, contados da
ciência da Perita, independentemente de compromisso, nos termos do artigo 422, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários periciais no valor máximo da tabela da Justiça Federal, a serem pagos
pelo erário, em razão da parte ré ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, fls. 88.Observo que os
assistentes técnicos, se houver, apresentarão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias após
intimadas as partes da exibição do laudo pericial, com apoio no artigo 433, parágrafo único, da Lei
Adjetiva Civil. As partes poderão apresentar quesitos (artigo 421, §1º, do Código de
Processo Civil). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita requeridos por Thayse
Brito dos Santos, fls. 101.
Publique-se e intimem-se.
Juiz Titular
: DR. EVANDRO REIMÃO DOS REIS
Dir. Secret.
: ROBINSON DE SOUZA AMORIM
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EVANDRO REIMÃO DOS REIS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 17008-04.2009.4.01.3300
2009.33.00.018135-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
ASSISTA
: UNIAO FEDERAL
ASSISTA
: UNIAO FEDERAL
EXQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: BA00019092 - MELINA CASTRO MONTOYA FLORES
EXCDO
: REGINALDO DA SILVA GERMANO
EXCDO
: SUELENE ALMEIDA BEZERRA
ADVOGADO
: RJ00166222 - ELYDIO RICARDO DE OLIVEIRA APPOLINARIO
ADVOGADO
: DF00018719 - JOAO EVANGELISTA LUIZ DA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Atenda-se à solicitação de fls. 1511 da Secretaria do Tesouro Nacional. Ante a manifestação de
fls. 1.449, procedo à transferência, através do sistema BACENJUD, dos valores bloqueados às
fls. 1.387/1.389 para a agência da CEF - PAB Justiça Federal... diligencie a Secretaria com
vistas a verificar o número da conta na qual foi efetuado o depósito... lavre-se o respectivo
termo, intimando os executados da penhora realizada. Dê-se ciência ao MPF dos ofícios de fls.
1.510, 1.516 e termo de penhora de fls. 1.496, devendo o exequente proceder conforme
determinado às fls. 1.457... intime-o do despacho de fls. 1.495, bem como para se manifestar
sobre a certidão supra e de fls. 1.518 e petição de fls. 1.524 da União.
Numeração única: 15407-84.2014.4.01.3300
15407-84.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ALMIR DE SOUZA BISPO
ADVOGADO
: BA00015255 - ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se conhecimento à parte autora da petição e documentos de fls. 62/112...
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501719
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em vista da petição e documento de fls. 622/623, retifique-se a autuação para incluir como
exequente Espólio de Marieta Barboza Pereira da Silva representada por Davi Manoel da Silva.
Intime-se a parte exequente para esclarecer o motivo pelo qual requereu a execução da
obrigação de pagar, fls. 603/605, se afirmou não dispor de elementos necessários para a
conclusão dos cálculos, fls. 621.
Numeração única: 29854-82.2011.4.01.3300
29854-82.2011.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00014892 - ANNA VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS
EXCDO
: CATIA ALVES CONCEICAO
EXCDO
: MARGARETE CONCEICAO SILVA
EXCDO
: PERFUMARIA E COSMETICOS NATURAL LTDA
ADVOGADO
: BA00020461 - THAIS VIVAS MARIANO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante os termos da certidão supra, arquivem-se os autos, sem prejuízo de prosseguimento da
execução enquanto não prescrita...
Numeração única: 14174-33.2006.4.01.3300
2006.33.00.014182-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: TERESA CRISTINA DE AGUIAR GONCALVES
ADVOGADO
: BA00012491 - ALEXANDRE SALES VIEIRA
EXCDO
: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ADVOGADO
: BA00003316 - JURACI FIORI BORGES DE BARROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o requerimento de fls. 447 da exequente, eis que é de manifesta impertinência a
alegação de que "faltam algumas fichas financeiras nos autos do processo para conclusão dos
cálculos da obrigação de pagar", porquanto preclusa a oportunidade para tanto... mesmo
porque já expedidas requisições de pagamento... Aguarde-se o pagamento das referidas
RPV's.
Numeração única: 24834-28.2002.4.01.3300
2002.33.00.024820-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ENEYDA MONTEIRO OTERO RODRIGUES E OUTROS
ADVOGADO
: BA00009853 - GENESIO RAMOS MOREIRA
ADVOGADO
: BA00017467 - MARIANA NUNES NOVOA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00017101 - IVANA ROBERTA COUTO REIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante os termos da certidão supra, intimem-se os advogados para, em cinco dias, retirar os
alvarás nºs. 118 a 123/2014 de Secretaria, devendo comprovar o seu resgate no prazo de dez
dias.
Numeração única: 4485-18.2013.4.01.3300
4485-18.2013.4.01.3300 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FNS
PROCUR
: - FERNANDO ARAUJO FONTES TORRES
EMBDO
: MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA
EMBDO
: ISAAC ALVES FIGUEREDO
EMBDO
: VALTER FERREIRA DA SILVA
EMBDO
: PEDRO DA SILVA REIS
ADVOGADO
: BA0005156B - DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: BA00012187 - MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Deixo de apreciar o requerimento de fls. 227 não apenas porque ausente o referido "SUBSTABELECIMENTO", mas, também, por já constar o nome do citado advogado (Djalma Nunes
Fernandes Júnior) na autuação. Em vista da manifestação da Perita às fls. 217/219 e do
quanto arguido pela embargante às fls. 221/224, deverá a expert proceder à elaboração de
planilha de cálculos, em dez dias, observando a seguinte metodologia: a( atualizar os
valores devidos a título de adicional por tempo de serviço dos embargados; b) corrigir os
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501720

valores já pagos administrativamente pela embargante; c) proceder ao confronto dos valores
devidos e aqueles efetivamente pagos e, somente após, sobre a diferença encontrada,
aplicar os respectivos juros moratórios (74,50%). O confronto dos cálculos deverá levar em
consideração, conforme já procedido pela Perita, o mesmo período apresentado pelas partes
(novembro de 2012) e, posteriormente, ser atualizado o montante devido até a data de
elaboração do laudo complementar, indicando ainda o respectivo percentual dos juros moratórios incidentes sobre ele...
Numeração única: 30748-87.2013.4.01.3300
30748-87.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: ANDRE LUIZ COSTA ALMEIDA E OUTRO
ADVOGADO
: BA00038370 - FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO
ADVOGADO
: BA00024942 - PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: MDA CONSTRUCOES LTDA
REU
: J. MALUCELLI SEGURADORA S/A
REU
: DANIELA VIEIRA PIMENTEL
ADVOGADO
: PR00021631 - FABIO JOSE POSSAMAI
ADVOGADO
: PR00021208 - GLADIMIR ADRIANI POLETTO
ADVOGADO
: BA00016821 - LEONARDO DE ALMEIDA AZI
ADVOGADO
: BA00015265 - MARCELO MIGUEL ROSSI
ADVOGADO
: BA00003410 - ORMEL ROSSI
ADVOGADO
: BA00035683 - TASSILA RAMOS BARROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... intime-se a parte ré para também se pronunciar quanto à produção de provas em igual
prazo... (10 dias).
Numeração única: 33620-41.2014.4.01.3300
33620-41.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PATRIMONIAL BRANDAO CARNEIRO LTDA
ADVOGADO
: BA00023279 - DANIEL MENEZES PRAZERES
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SALVADOR
IMPDO
: PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL EM SALVADOR - BA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se, a parte impetrante para, em cinco dias, apresentar em Cartório duas cópias da
petição inicial e documentos para fins de intimação das autoridades impetradas e de seu
representante judicial, conforme artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, sob pena de extinção. Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após o decurso do prazo para informar,
quando, decerto, maiores elementos de convicção estarão nos autos, mesmo porque, conforme
afirmado na inicial, somente após transcorridos mais de quatro anos da arguida quitação de
seus débitos junto a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, cujos pagamentos
alega não foram ainda processados, somente agora vem à Juízo requerer a apreciação dos
pedidos de revisão administrativa. Apresentados os documentos, notifiquem-se as autoridades
ditas coatoras para apresentar as informações de estilo no decêndio legal.
Numeração única: 12578-33.2014.4.01.3300
12578-33.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARCIO ANTONIO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: BA00037293 - JAIR MARCELO
ADVOGADO
: BA00025607 - MARCO ANTONIO DE SOUSA ANDRADE
IMPDO
: UNIAO FEDERAL
IMPDO
: COMANDANTE DA 6 REGIAO MILITAR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se o impetrante, em cinco dias, sobre o Ofício nº 229- TT/AsseApAsJurd/Cmdo 6ª
RM e documentos que o acompanham (evento nº117). Nada mais sendo requerido, voltem-me
os autos conclusos para sentença.
Numeração única: 4138-48.2014.4.01.3300
4138-48.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MIGUEL ANGELO DE SA TELES
ADVOGADO
: SC00013520 - CARLOS BERKENBROCK
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ADVOGADO
: SC00015426 - SAYLES RODRIGO SCHUTZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante os termos da certidão retro, intime-se a parte autora para, em dez dias, querendo,
proceder à execução do julgado, observando, se for o caso, os artigos 461 e 475-J, do Código
de Processo Civil.
Numeração única: 4421-81.2008.4.01.3300
2008.33.00.004422-5 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ESPOLIO DE ROGERIO ATAIDE CALDAS PINTO
EXQTE
: ESPOLIO DE ROGERIO ATAIDE CALDAS PINTO
EXQTE
: HILDA DA CONCEICAO SANTANA
ADVOGADO
: BA00005677 - CARLOS ARTUR CHAGAS RIBEIRO
ADVOGADO
: BA00017378 - DANIELA MARTINS EVANGELISTA ARAUJO
ADVOGADO
: BA00005737 - LILIAN DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO
: BA00016863 - ULYSSES CALDAS PINTO NETO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Não houve impugnação às requisições razão pela qual procedo à autorização eletrôncia com
vistas ao pagamento da obrigação pecuniária, devendo os autos permanecer em Cartório
Suspensos aguardando quitação...
Numeração única: 18487-66.2008.4.01.3300
2008.33.00.018491-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00004716 - ELY VILAS BOAS COSTA
EXCDO
: EDUARDO DE ABREU ESPERANCA
ADVOGADO
: BA00019221 - CAROLINA RIBEIRO CAVALCANTE
ADVOGADO
: BA00005558 - CELIA TERESA SANTOS
ADVOGADO
: BA00019337 - MARIA DA SAUDE BRITO BOMFIM RIOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... intime-se a ré por mandado para pagar a dívida em quinze dias (artigo 475-J do CPC), sob
pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor do débito.
Numeração única: 30660-15.2014.4.01.3300
30660-15.2014.4.01.3300 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
EXPTE
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CFOAB
ADVOGADO
: DF00034157 - DEVAIR DE SOUZA LIMA JÚNIOR
ADVOGADO
: DF00016275 - OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR
EXCTO
: DARLON COSTA DUARTE
ADVOGADO
: BA00030354 - DERYCK COSTA DUARTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... Sobre a exceção de incompetência, manifeste-se o excepto, em dez dias...
Numeração única: 23133-12.2014.4.01.3300
23133-12.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: DARLON COSTA DUARTE
ADVOGADO
: BA00030354 - DERYCK COSTA DUARTE
REU
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CFOAB
ADVOGADO
: DF00034157 - DEVAIR DE SOUZA LIMA JÚNIOR
ADVOGADO
: DF00016275 - OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Malgrado o despacho de fls. 60, em vista da certidão supra, suspendo a tramitação do processo...
Numeração única: 21051-57.2004.4.01.3300
2004.33.00.021054-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EDLENE CAMPOS DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: BA00019487 - SARA VIEIRA LIMA SARACENO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501721

EXCDO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: BA00011388 - LUCIANA CARVALHO SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em vista do quanto alegado pela ECT às fls. 294/295 e considerando que a execução já se
arrasta há mais de três meses, concedo tão-somente o prazo de dez dias para comprovar o
cumprimento da obrigação formada no título judicial, sob pena de multa diária que, de logo, fixo
em R$ 1.000,00...
Numeração única: 30948-60.2014.4.01.3300
30948-60.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RAILANE MOTA LOPES
ADVOGADO
: BA00039482 - MARIA APARECIDA FARIAS SANCHES
IMPDO
: SECRETARIO DA IMES - INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA
IMPDO
: VICE-COORDENADORA DA IMES - INSTITUTO MANTENEDOR DE
ENSINO SUPERIOR DA BAHIA
IMPDO
: COORDENADOR DA IMES - INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO
SUPERIOR DA BAHIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Dado o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda na
Justiça estadual (outubro/2013), intime-se a impetrante para, em cinco dias, manifestar-se
quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, inclusive considerando que as provas
acadêmicas que pretendia participar foram realizadas no período de 16 a 21 de setembro de
2013 e o prazo para requerer a denominada segunda chamada se esgotou em 01/10/2013.
Deverá, se for o caso, apresentar em Cartório cópias da inicial e documentos que a acompanham para fins de notificação das autoridades coatoras e intimação dos seus representantes
judiciais, sob pena de extinção.
Numeração única: 13577-83.2014.4.01.3300
13577-83.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: MUNICIPIO DE IBOTIRAMA - BAHIA
ADVOGADO
: BA00020450 - FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA
REU
: FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante os termos da certidão supra, desentranhe-se a petição de fls. 129/140 para entrega ao
município de Ibotirama sob recibo, devendo o subscritor delas prestar atenção para não protocolizar petições em duplicidade (simultaneamente pelo sistema e-Proc e em Cartório) pois tal
proceder causa tumulto processual. Digam as partes se têm provas a produzir, delimitando o
objeto e sua pertinência para o desate da demanda...
Atos da Exma.
: DRA. CYNTHIA DE ARAÚJO LIMA LOPES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 27856-11.2013.4.01.3300
27856-11.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ROQUEMARIO SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: BA00040042 - VINICIUS FERREIRA DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LITISPA
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
REU
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
ADVOGADO
: SE0000392A - CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
ADVOGADO
: BA00003673 - EMILIA FRANCISCONE AFONSO BARBOSA
ADVOGADO
: BA00015265 - MARCELO MIGUEL ROSSI
ADVOGADO
: BA00024211 - MARCIANA TEIXEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO
: BA00026155 - POLLYANA S CARRILHO ROSA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
... intime-se a parte ré para também se pronunciar quanto à produção de provas em igual
prazo... (10 dias).
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Atos do Exmo.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de localização do réu Jeorge Santos da Silva
através dos sistemas ORACLE e BACENJUD, intime-se a CEF para, em dez dias, adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito, indicando o endereço atualizado do réu, ou, se for o
caso, requerer sua cientificação editalícia, sob pena de extinção do processo em relação ao mesmo.
Poderá, se entender conveniente, prosseguir com a demanda contra os demais réus. Intime-se.
Numeração única: 28731-78.2013.4.01.3300
28731-78.2013.4.01.3300 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00018437 - TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO
RÉU
: JOSE CARLOS SILVA SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimado da decisão de fls. 153/155 (evento nº 80), o expert solicitou sua substituição, alegando "não
possuir suficiente conhecimento de cálculos do FIES", fls. 173 (evento nº 93), razão pela qual, excepcionalmente, removo do munus o perito Luís Alberto Bacelar Vidal, devendo, no entanto, ser alertado quanto aos artigos 146 e 147, ambos do Código de Processo Civil. Nomeio em substituição a Bel.
em Ciências Contábeis Josefa Jusivalda de Almeida Lima, com endereço à Avenida ACM, nº 2673, Edf.
Royal Trade, Sala 1.207, Cidadela, nesta Capital. Intimem-se, inclusive a perita realização do trabalho,
devendo responder aos quesitos formulados.
Numeração única: 18487-66.2008.4.01.3300
2008.33.00.018491-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00004716 - ELY VILAS BOAS COSTA
EXCDO
: EDUARDO DE ABREU ESPERANCA
ADVOGADO
: BA00019221 - CAROLINA RIBEIRO CAVALCANTE
ADVOGADO
: BA00005558 - CELIA TERESA SANTOS
ADVOGADO
: BA00019337 - MARIA DA SAUDE BRITO BOMFIM RIOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O artigo 475-J, do Código de Processo Civil, não prevê seja a intimação para cumprimento da
sentença realizada cumulativamente ao devedor e ao seu procurador, razão pela qual aquela
feita a qualquer deles resulta observância da regra processual. Assim, intime-se o advogado do
executado do despacho de fls. 375, objetivando o pagamento do débito.
Numeração única: 20382-52.2014.4.01.3300
20382-52.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: GILTON LIBORIO BASTOS
ADVOGADO
: BA00026589 - CLEVSON LIMA BOMFIM
ADVOGADO
: BA00012368 - WADIH HABIB BOMFIM
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte autora, no prazo de dez dias, sobre a contestação de fls. 32/39-v...
Numeração única: 14067-86.2006.4.01.3300
2006.33.00.014075-4 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: CLAUDIO ANTONIO DE JESUS DA SILVA
ADVOGADO
: BA00012491 - ALEXANDRE SALES VIEIRA
EXCDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte exequente para esclarecer o motivo pelo qual requereu a execução da
obrigação de pagar, fls. 413/421, se afirmou não dispor de elementos necessários para a
conclusão dos cálculos, fls. 442.
Numeração única: 29110-19.2013.4.01.3300
29110-19.2013.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00020111 - ANDRE MARINHO MENDONCA
ADVOGADO
: BA00019567 - MARINA BASILE
EXCDO
: LUCAS ANJOS LOPES

: DR. RODRIGO BRITTO PEREIRA LIMA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 16606-44.2014.4.01.3300
16606-44.2014.4.01.3300 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00010480 - AUGUSTO BOMFIM NERY
ADVOGADO
: BA00004716 - ELY VILAS BOAS COSTA
ADVOGADO
: BA00011731 - LOURENCO NASCIMENTO SANTOS NETO
RÉU
: SEBASTIAO SANTIAGO DA SILVA
RÉU
: CATIA JUREMA SANTOS DA SILVA
RÉU
: JOAN SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: BA00030168 - CLAUDIA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a oposição de embargos por "CATIA JUREMA DA SILVA E OUTROS", intimese a subscritora da petição de fls. 65/79 (evento nº 26) para, no prazo de quinze dias,
regularizar a representação processual dos réus Joan Santos da Silva e Sebastião Santiago da
Silva, apresentando instrumento de mandato, sob pena de ser considerado inexistente o ato
praticado em relação a estes, ex vi do artigo 37, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Numeração única: 28275-31.2013.4.01.3300
28275-31.2013.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
E OUTRO
ADVOGADO
: BA00015757 - CELSO VINICIUS RIBEIRO
ADVOGADO
: BA00020838 - JAYME DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO
ADVOGADO
: BA00016608 - LUIS CLAUDIO CALDAS MACHADO
EXCDO
: ESPOLIO DE CARMELITO BARBOSA ALVES
ADVOGADO
: BA00016962 - LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o Espólio de Carmelito Barbosa Alves para esclarecer o motivo pelo qual afirma "não
possui qualquer imóvel sujeito de penhora" se às fls. 56 foi penhorado, inclusive com a
nomeação da inventariante Ana Maria Alves Barbosa como fiel depositária do bem.
Numeração única: 6327-96.2014.4.01.3300
6327-96.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: IRINEU DE JESUS E OUTROS
ADVOGADO
: BA00035248 - GABRIEL BARRETO MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o apelo de fls. 156/184 da autora nos efeitos devolutivo e suspensivo. À parte recorrida
para, querendo, contrarrazoar no prazo de lei. Após, subam os autos à Instância Revisora...
Numeração única: 3547-86.2014.4.01.3300
3547-86.2014.4.01.3300 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015984 - AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: BA00010480 - AUGUSTO BOMFIM NERY
ADVOGADO
: BA00004716 - ELY VILAS BOAS COSTA
ADVOGADO
: BA00011731 - LOURENCO NASCIMENTO SANTOS NETO
RÉU
: JEORGE SANTOS DA SILVA
RÉU
: HELIO JOSE DE SOUZA
RÉU
: MAURINA SANTOS SOUZA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501722

1722

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 9696-98.2014.4.01.3300
9696-98.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: MARIA DE LOURDES LESSA DE ANDRADE
ADVOGADO
: BA00030877 - JEANA LEMOS DE OLIVEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO
: BA00020111 - ANDRE MARINHO MENDONCA
ADVOGADO
: BA00018921 - BRUNO DE ALMEIDA MAIA
ADVOGADO
: BA00019567 - MARINA BASILE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a ré Construtora Tenda S/A para, em cinco dias, explicitar qual a pertinência da prova requerida às fls. 453 para a solução da causa, ou seja, o que se pretende com ela demonstrar.
Numeração única: 21846-14.2014.4.01.3300
21846-14.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: LUIZ CARLOS CHAGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00007795 - MARIA DO CARMO SANTOS SANTANA
ADVOGADO
: BA00019487 - SARA VIEIRA LIMA SARACENO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a parte autora, no prazo de dez dias, sobre a contestação de fls. 30/37-v e
preliminares...
Numeração única: 15483-26.2005.4.01.3300
2005.33.00.015491-0 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: PAULO OLIVEIRA FARIAS
ADVOGADO
: BA00014693 - CARLA BALMANT ANDRADE
ADVOGADO
: BA00013893 - CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
REU
: CREMEB
ADVOGADO
: BA00006528 - CASSIA ALVARES CARVALHO B DA SILVA
ADVOGADO
: DF00010396 - GISELLE CROSARA LETTIERI GRACINDO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se conhecimento à parte autora do retorno dos autos para, querendo, no prazo de vinte
dias, proceder à execução do julgado, observando, se for o caso, o artigo 461, do Código de
Processo Civil. Sem manifestação, ao arquivo após as necessárias anotações...
Juiz Titular
: DR. EVANDRO REIMÃO DOS REIS
Dir. Secret.
: ROBINSON DE SOUZA AMORIM
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EVANDRO REIMÃO DOS REIS
AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 22210-45.1998.4.01.3300
1998.33.00.022223-3 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: GEOVALDO SANTO SALVES E OUTRO
ADVOGADO
: BA00021888 - ALEXANDRO SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00028938 - JULIANA MEDINA COSTA
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REQDO
: UNIAO FEDERAL (AGU)
ADVOGADO
: BA00011582 - FERNANDO JOSE P DE ALMEIDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o advogado da parte autora para devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, devendo observar-se o disposto no art. 196 do CPC.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Manifeste-se a CEF sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 99 (evento nº 69), no prazo de
dez dias, devendo indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como sobre o valor
bloqueado através do sistema BACENJUD às
fls. 96/97 (evento nº 67), eis que insuficiente a quantia onerada.
Numeração única: 27054-13.2013.4.01.3300
27054-13.2013.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015265 - MARCELO MIGUEL ROSSI
ADVOGADO
: BA00003410 - ORMEL ROSSI
EXCDO
: RITA DE CASSIA MORENO MOREIRA
ADVOGADO
: BA00037540 - LUIS ROGERIO SILVA DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante os termos da certidão retro, intime-se a CEF para, em cinco dias, informar se houve a
formalização de acordo.
Numeração única: 7523-04.2014.4.01.3300
7523-04.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13A REGIAO
CREF13/BA-SE
ADVOGADO
: BA00032262 - TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS
ADVOGADO
: BA00027612 - THIAGO SKOWRONSKI SODRE DOS SANTOS
REU
: LUCIANA CONCEICAO BRAGA - ME (ACADEMIA NO LIMITE)
ADVOGADO
: BA00039047 - NAIANA ALMEIDA CERQUEIRA
ADVOGADO
: BA00041808 - RONALDO PEREIRA BORGES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... dê-se conhecimento ao autor da petição e documentos de fls. 61/67. Nada mais sendo
requerido, arquivem-se os autos...
Numeração única: 20318-42.2014.4.01.3300
20318-42.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / IMÓVEIS
AUTOR
: ANA CLAUDIA SANTANA BARBOSA
ADVOGADO
: BA00030479 - EDUARDO CARLOS LOUREIRO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: BA00035219 - SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: EMGEA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o subscritor da petição de fls. 52/53v (OAB/BA10278-Geraldo Rezende de Almeida)
para, no prazo de dez dias, regularizar sua representação processual, apresentando instrumento de mandato...
Numeração única: 20798-54.2013.4.01.3300
20798-54.2013.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13A REGIAO
CREF13/BA-SE
ADVOGADO
: BA00032262 - TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS
EXCDO
: ITAPARICA NATIVA SAUDE FITNESS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante os termos da certidão supra, intime-se a parte exequente para, em cinco dias, retirar o
alvará nº. 125/2014 de Secretaria, devendo comprovar o seu resgate no prazo de dez dias.
Numeração única: 46794-54.2013.4.01.3300
46794-54.2013.4.01.3300 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR
: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 3A REGIAO (BA)
ADVOGADO
: BA00024413 - LILIAN NASCIMENTO CUNHA DANTAS
REU
: JESUSMAR ALMEIDA SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante os termos da certidão retro, intime-se a parte autora para, em dez dias, querendo, proceder à
execução do julgado, observando, se for o caso, o artigo 475-J, do Código de Processo Civil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501723
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Numeração única: 1652-61.2012.4.01.3300
1652-61.2012.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA JOSE DE SANTANA VASCONCELOS
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015986 - CLELIO AMORIM NOBRE GUEDELHA MARTINS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o advogado da CEF para devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, devendo observar-se o disposto no art. 196 do CPC.
Juiz Titular
: DR. EVANDRO REIMÃO DOS REIS
Dir. Secret.
: ROBINSON DE SOUZA AMORIM
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EVANDRO REIMÃO DOS REIS
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12704-83.2014.4.01.3300
12704-83.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: TEXTO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
ADVOGADO
: BA00017874 - GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO
LITISPA
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
IMPDO
: SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
IMPDO
: REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo IMPROCEDENTE o pedido e DENEGO a segurança...
Numeração única: 46852-57.2013.4.01.3300
46852-57.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: LAERCIO KLIPPEL
ADVOGADO
: BA00040984 - DIEGO FRANCO GONCALVES
ADVOGADO
: BA00040985 - MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... JULGO PROCEDENTE em parte...
Numeração única: 43630-81.2013.4.01.3300
43630-81.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MARISA HELENA DE CARVALHO
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... JULGO IMPROCEDENTES...

Numeração única: 42874-09.2012.4.01.3300
42874-09.2012.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: JOSE EDUARDO BARRETO E OUTRO
ADVOGADO
: BA00017183 - BRUNO LOBO E SANTANA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00011631 - MYRON DE MOURA MARANHAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o advogado da parte autora para devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, devendo observar-se o disposto no art. 196 do CPC.
Numeração única: 41683-89.2013.4.01.3300
41683-89.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: DEBORA MELIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: BA00025338 - PEDRO HENRIQUE FONTES
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o advogado da parte autora para devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, devendo observar-se o disposto no art. 196 do CPC.
Numeração única: 1131-63.2005.4.01.3300
2005.33.00.001131-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: JAYRA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00014881 - YURI PAIM DE FIGUEIREDO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010278 - GERALDO REZENDE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00005763 - LEDA MARIA DA SILVA FERREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o advogado da parte autora para devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, devendo observar-se o disposto no art. 196 do CPC.
Numeração única: 28215-58.2013.4.01.3300
28215-58.2013.4.01.3300 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
PROCUR
: - CLARISSA NOLASCO DE MACEDO
EMBDO
: GILDETE GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: BA00014911 - KATIA MARIA NOVAES DE LIMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o advogado da parte ré para devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, devendo observar-se o disposto no art. 196 do CPC.
Numeração única: 18894-33.2012.4.01.3300
18894-33.2012.4.01.3300 CONSIGNACAO EM PAGAMENTO
AUTOR
: MECANICA PARANA LTDA
ADVOGADO
: BA00007932 - IVONEI SILVA PRATES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00011631 - MYRON DE MOURA MARANHAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o advogado da CEF para devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, devendo observar-se o disposto no art. 196 do CPC.
Numeração única: 27968-77.2013.4.01.3300
27968-77.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: JOSE GERALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTRO
ADVOGADO
: BA00023791 - ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00024834 - BARBARA SUELY GUIMARAES CAMERA
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o advogado da CEF para devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, devendo observar-se o disposto no art. 196 do CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501724

13ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. CARLOS D'AVILA TEIXEIRA
: HEICA SOUZA AMORIM
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CARLOS D'AVILA TEIXEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5654-45.2010.4.01.3300
2010.33.00.002236-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EDSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: BA00017183 - BRUNO LOBO E SANTANA
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Reputo prudente a designação de perito para verificação dos cálculos de atualização dos
exequentes, em confronto com os limites do títuço judicial transitado em julgado. Nomeio como
perito o dr. PAULO ROBERTO DE AGUIAR, arbitrando-lhe honorários periciais de R$1.000,00,
(hum mil rerais), a serem depositados pela excecutada CEF no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação deste despacho no DEJF. (....). Por se tratar de laudo de atualização,
não há quesitos. Podem as partes, se assim o quiserem, nomear assistentes tecnicos, dentro
do prazo de 10 9dez) dias, contados da publicação deste despacho no DEJF.
Numeração única: 14912-40.2014.4.01.3300
14912-40.2014.4.01.3300 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: CASA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE
ADVOGADO
: SP00309489 - MARCELO ELIAS VALENTE
REQDO
: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DELEGACIA DE SALVADOR BA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Acolho a emenda da inicial conforme requerido nas fls. 82/97. Fixo, portanto, o montante de
R$ 129.509,48 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos)
como valor da causa. Cote a Secretaria as custas judiciais pertinentes, com base nesse valor,
para os efeitos legais. 2. Após, intime-se a parle autora para recolher as custas judiciais, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 257 do CPC).
3. Reservo-me para apreciar a medida liminar pleiteada na exordial após a contestação da
parte ré. 4. Cite-se, conforme requerido.
Numeração única: 14127-88.2008.4.01.3300
2008.33.00.014131-8 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CARAIBA METAIS S/A
ADVOGADO
: BA00020569 - FABIANA ACTIS DE SENNA
ADVOGADO
: BA00026154 - GUSTAVO MATOS VASQUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: BA00014754 - MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA
IMPDO
: INSPETOR DA ALFANDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO
PORTO DE ARATU
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Juiz Titular
: DR. CARLOS D'AVILA TEIXEIRA
Dir. Secret.
: HEICA SOUZA AMORIM
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CARLOS D'AVILA TEIXEIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9318-79.2013.4.01.3300
9318-79.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MANOEL ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: BA00017119 - LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
ADVOGADO
: BA00024290 - NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(DISPOSITIVO) Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, para condenar a UNIÃO
e o INSS a revisarem a aposentadoria por tempo de serviço (42), nº 84.692.464/ 1, do Sr.
MANOEL ANTÓNIO DA SILVA - CPF nº 041.665.585-87, em
decorrência da paridade apurada entre os proventos dos ferroviários aposentados e
daqueles em atividade, bem como, via de consequência, condeno os réus supracitados a
pagarem ao autor as respectivas diferenças de complementação do benefício a partir da
edição da PES 2010, monetariamente corrigidas de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, de acordo com o art. 1º F n°. 9.494/97, alterado pela Lei nº. 11.960/09, tudo
conforme for apurado em liquidação de sentença por simples cálculos aritmético. Condeno

EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00018788 - CLAUDIA SANTIANNI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Certificou a SEXEC a ausência de impugnação da executada CEF à pretensão executiva do
demandante EDSON JOSÉ DA SILVA (fl. 176/verso). 2. No processo de conhecimento, tal
atitude levaria à decretação de revelia da demandada, com presunção de veracidade dos fatos
articulados na petição inicial (CPC, arts. 285 e 330, II). 3. No processo de execução, como na
espécie de obrigação de pagar (dar), entretanto, não há espaço para esta presunção, haja vista
que o título judicial, protegido pelo manto da cousa julgado, não comporta extravasamento;
executa-se aquilo que é efetivamente devido, nem uma centavo a mais ou a menos. 4. Por
outro lado, um dos princípios mais sagrados do processo de execução repousa no axioma que
autoriza o juiz a optar pelo meio menos gravoso ao devedor. 5. Com base nestas considerações, afirmo que a ausência de impugnação não importa em obstáculo para que o juiz dê
prosseguimento ao feito executivo, visando determinar, com a melhor precisão possível, o
quantum debeatur. 6. E o instrumento mais eficaz para este desiderato é a prova pericial. 7.
Designo, para tal escopo, o Dr. PAULO ROBERTO DE AGUIAR, arbitrando-lhe honorários de
R$1.000,00 (hum mil reais), que deverão ser depositados pela executada CEF no prazo de 10
(dez) dias, contados da publicação deste despacho no DEJF. Intime-se o perito desta designação, oportunamente, pela via eletrônica, para vir retirar os autos com carga e elaborar o
laudo pericial principal. 8. Faculto às partes a designação de assistentes técnicos e formulação
de quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. 9. Desde já, formulo os seguintes quesitos: QUESITOS
DO JUIZ FEDERAL: 1º) Os cálculos do exequente estão de acordo com o título judicial. 2º) Há
excesso de execução na conta oferecida pelo exequente. 3º) Qual o valor do débito exequendo
na data-base do demonstrativo que acompanhou a petição inicial da execução. Há diferença
superior à margem de erro em cálculos desta natureza (3% para mais ou para menos).
Quantificar. 4º) Qual o valor atualizado do débito exequendo, de acordo com o título judicial e
com o acréscimo dos honorários advocatícios fixados na execução (cf. item 3 do r. despacho de
fl.148). Elaborar quadro-resumo que permita rápida visualização dos montantes das parcelas
componentes do débito exequendo (na sequência: principal corrigido, juros de mora, subtotal,
honorários advocatícios da fase de conhecimento, subtotal, honorários advocatícios da fase de
execução, total geral). 5º) Faça o perito as considerações que reputar pertinentes ao esclarecimento da questão debatida nos autos, de forma clara, com indicação dos fundamentos
e elementos de convicção examinados durante a prova pericial. 10. O prazo para entrega do
laudo é de 15 (quinze) dias. 11. O perito judicial está expressamente autorizado por este MM.
Juízo Federal a requisitar das repartições públicas e privadas competentes, os elementos e
documentação necessária para a realização da prova pericial, cabendo-lhe especificar prazos
para o fornecimento de tais peças. Qualquer resistência ou recusa imotivada deve ser imediatamente comunicada ao juiz para a adoção das providências e sanções pertinentes, de
acordo com a legislação em vigor. 12. Apresentado o laudo, os litigantes deverão ser intimados
por ato ordinatório para terem conhecimento da peça em Secretaria, no prazo comum de 10
(dez) dias (CPC, art. 433, p.único). 13. Cumpridas todas as diligências acima, retornem-me os
autos para deliberação pertinente.
Numeração única: 23573-08.2014.4.01.3300
23573-08.2014.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: AUREA EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00015774 - NORMA LUCIA EDUARDO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010995 - JOAQUIM FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: BA00016454 - MAURICIO RODRIGUES DE ALCANTARA SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Estendo para este processo os dois benefícios que já concedidos nos autos originários:
assitência judiciária e prioridade de tramitação do feito. (....) 3. No mais, defiro a petição inicial
reprografada nas fls. 29/30 com a memória de cálculos anexa (fls. 348/353), no trecho identificado para a exequente ÁUREA EVANGELISTA DA SILVA.. (...)
Numeração única: 24037-18.2003.4.01.3300
2003.33.00.024021-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: APARECIDO DIVINO AMARO E OUTROS
ADVOGADO
: BA00017378 - DANIELA MARTINS EVANGELISTA ARAUJO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010995 - JOAQUIM FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: BA00016454 - MAURICIO RODRIGUES DE ALCANTARA SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501725
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o feito, e, diante da
decisão de declínio de competência do M.M.Juízo da 10ª Vara da SJ-BA, suscito conflito
negativo de competência, a ser dirimido pelo TRF da 1ª Região, nos termos do art. 108, inciso
I, alínea "e", da Constituição Federal de 1988..."

a CBTU à fornecer ao INSS todas as tabelas salariais aplicadas aos ferroviários em
atividade com base no PES-2010 e/ou quaisquer outros documentos necessários à implantação da implementação da aposentadoria em tela, objetivando o cumprimento desta
decisão. Antecipo os efeitos da tutela jurisdicional de mérito, com espeque na fundamentação antecedente, ressaltando que o comando refere-se à obrigação de fazer (a
equiparação da complementação entre os valores recebidos pelo autor a título de
complementação de benefício e a remuneração dos ferroviários em atividade), ficando a obrigação de pagar as parcelas vencidas reservada para a futura execução do julgado. Para tal
escopo, intime-se, com urgência, a União e o INSS, para que cumpram, imediatamente, a
presente decisão, informando a este Juízo a respectiva implementação, no prazo de 20 (vinte)
dias, contados da intimação. Sem custas, face à isenção da União e do INSS prevista no artigo
4°, I, da Lei n°. 9.289/96, bem como diante da gratuidade da justiça concedida na fl. 113. Tendo
decaído o autor em parte mínima do seu pedido, condeno os réus ao pagamento, pro rata, de
honorários advocatícios ao autor, na quantia de 10% (dez por cento) sobre o total das respectivas parcelas vencidas até a data da prolação desta sentença
(Súmula 111/STJ). Sentença submetida ao duplo grau obrigatório de jurisdição, exceto quanto
à medida de antecipação os efeitos da tutela ora deferida, cujo cumprimento é abreviado ope
judicis (CPC, art. 475, inciso I). Após o prazo recursal, remetam-se osautos ao Egrégio TRF/ 1ª
Região, com as cautelas de estilo.
Juiz Titular
: DR. CARLOS D'AVILA TEIXEIRA
Dir. Secret.
: HEICA SOUZA AMORIM
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CARLOS D'AVILA TEIXEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 39800-10.2013.4.01.3300
39800-10.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: EDSON TEODORO SALES E OUTROS
ADVOGADO
: BA00018548 - MONICA FALCAO RIOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DE ORDEM DO MM. JUIZ FEDRAQL DA 13ª VARA CIVEL, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº
01/98, fica a parte autora intimada para se manifestar sobre a contestação apresentada pela
FUNASA nas fls. 117/121-v.

Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular
Atos do(a) Exmo(a)

:

CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

Autos com Despacho
194343
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0027412-41.2014.4.01.3300
201433000138650
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
VALQUIRIA OLIVEIRA CALDAS
Advg.
:
BA00015689 - ANA CLAUDIA CARVALHO CASTRO MEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Tendo em vista que o perito do juízo afirmou que a autora apresentou pedido de CMPE que
provavelmente irá esclarecer a doença e o grau de extensão, intime-se a parte autora para, no
prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o resultado do referido exame ou a prova de seu
agendamento, com a informação da data marcada para realização, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito.
Caso somente seja apresentada a prova do agendamento para data futura, após a realização
do exame, a parte autora deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante dessa
realização, com o prazo previsto para a entrega do resultado.
Com o término do prazo de entrega, a parte autora deverá juntar aos autos o resultado do
exame, no prazo de 05 (cinco) dias..."
0008295-64.2014.4.01.3300
201433000036230
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

DR. IRAN ESMERALDO LEITE
DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO

Autor

ANA LUCIA DOS REIS DE JESUS, REPRESENTADA POR MARTA FERREIRA DA CONCEICAO (RG 02.042.568-60)
Advg.
:
BA00015025 - FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO
Advg.
:
BA00026376 - NANCI LORENA PINHEIRO DE BRITO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Preclusas as vias impugnativas, procedi, nesta data, à migração da Requisição de Pagamento
(RPV) para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1).
Dê-se conhecimento à parte autora, informando-lhe que o valor estará disponível para saque
no prazo mínimo de 60 dias, em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica.
Para realizar o saque, a parte autora deverá a elas se dirigir, munida de seus documentos.
Havendo algum atraso na disponibilização dos recursos, deverá se dirigir à Secretaria desta
Unidade, cujo expediente externo é das 9h às 18h, em dias úteis.
Por fim, ressalto que a parte autora terá cinco dias para revisar a Requisição de Pagamento,
podendo, em igual prazo, alegar eventual irregularidade quanto ao seu preenchimento..."

Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular

:
DRA.MANOELA DE ARAÚJO ROCHA
:
DR.CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA
Autos com Decisão
194344
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0021247-75.2014.4.01.3300
201433000117777
Cível / Financiamento Habitacional / Jef
Autor
:
MARIA CELIA STUTZ SOUZA
Advg.
:
BA00015696 - MAURICIO ALEXANDRINO A SOUZA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501726

DRA.MANOELA DE ARAÚJO ROCHA
DR.CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

15ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

:
:

DR. IRAN ESMERALDO LEITE
DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO
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Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular
Atos do(a) Exmo(a)

:
:

A parte autora fica advertida de que: a) a impossibilidade de comparecimento à sessão deverá ser
justificada nos autos mediante atestado médico ou outro documento idôneo que justifique o motivo da
ausência, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 51, I da
Lei 9.099/95; b) a discordância antecipada feita por petição subscrita pelo representante judicial da parte
não será aceita e, por conseguinte, não prejudicará a realização da audiência."
0033885-43.2014.4.01.3300
201433000178480
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FLORENCIO LIMA DOS SANTOS
Advg.
:
BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial para a formação do convencimento
do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da sentença.
2.
Intime-se a parte autora da perícia médica marcada para o dia 01/10/2014 às
09:00h, com o/a perito/a Dr/a. Franklin Baxter Downs Morgan, a ser realizada no endereço RUA
PROF. ANTÔNIO AUGUSTO MACHADO, QUADRA 12, LOTE 5, S/N, CENTRO MÉDICO
PRO-NEUROPRAIA DO FLAMENGO, SALVADOR/BA, Referência: FINAL DE LINHA DE
PRAIA DO FLAMENGO - 1ª PONTE. Telefone: (71) 3374-3805, (71) 9971-7449.
3.
Faculto à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente à/ao perito/a. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar à/ao
perito/a, levando a cópia do/a Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos necessários à realização da perícia, a exemplo de receitas médicas, exames médicos, atestados
médicos, antigos e novos..."
0033790-13.2014.4.01.3300
201433000177594
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
SILVIO CESAR ALMEIDA SALUSTIANO
Advg.
:
BA00027287 - GLAUCO HUMBERTO BORK
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial para a formação do convencimento do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da sentença.
2.
Intime-se a parte autora da perícia médica designada para o dia 15/10/2014 às 09:20
h, com o/a perito/a Dr/a. JOMAR BRITO SOUZA, a ser realizada no prédio dos Juizados
Especiais Federais, Fórum Dr. Arx Tourinho, Centro Administrativo, 4ª Avenida, próximo à
Embasa, fone: (71) 3616 - 4682, Salvador/BA.
3. Fica facultada à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente ao/à perito/a. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar ao/à
perito/a, levando a cópia do(a) Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos que se
reportem a sua situação de saúde, a exemplo de receitas, exames e atestados médicos..."
0033311-20.2014.4.01.3300
201433000173062
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
EURIDES MARTINS DOS SANTOS
Advg.
:
BA00023526 - JOAO PEDRO BRITO DA MANA PEREIRA COSTA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova testemunhal para a formação do convencimento do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da
sentença;
2.
Fica marcada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia
15/10/2014, às 15:00h, na sala de audiências da 15ª Vara;
3.
Intime-se a parte autora deste ato, inclusive para que apresente até a audiência
todos os documentos pertinentes à causa, com vistas à comprovação da qualidade de segurado(a) especial, bem como para que leve à audiência as testemunhas que tenha para
apresentar, até no máximo 02 (duas), independente de intimação..."

DR. IRAN ESMERALDO LEITE
DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO

DRA.MANOELA DE ARAÚJO ROCHA
DR.CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
:
CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

Autos com Ordinatório
194342
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0005193-34.2014.4.01.3300
201433000020361
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ELIENE SANTOS DE SANTANA
Advg.
:
BA00035465 - MAURICIO ORNELAS LEMOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0015791-47.2014.4.01.3300
201433000078570
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
EDVALDO DA SILVA SODRE
Advg.
:
BA00027993 - JOSE SOUZA DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0019443-72.2014.4.01.3300
201433000106654
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
GERALDO OLIVEIRA DE CARVALHO
Advg.
:
BA00019309 - DANILO OLIVEIRA COSTA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Considerando que o INSS não tem interesse em transacionar nos autos, conforme petição
retro, cancele-se a audiência de conciliação designada..."
0021330-91.2014.4.01.3300
201433000118511
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO
Advg.
:
BA00023294 - CLECI TERESINHA GRADIN NOVELLI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Considerando que o INSS não tem interesse em transacionar nos autos, conforme petição
retro, cancele-se a audiência de conciliação designada.."
0030082-52.2014.4.01.3300
201433000156600
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSEFA CONCEICAO ROSA
Advg.
:
BA00020713 - RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Considerando que a conciliação é o objetivo maior dos Juizados Especiais Federais, designo
audiência de conciliação para o dia 24/10/2014, às 14 horas, na sala de audiências da 15ª Vara
Federal..."
"...Importa registrar que, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95, de aplicação subsidiária à Lei
10.259/01, "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar
de comparecer a qualquer audiência do processo".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501727
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0033332-93.2014.4.01.3300
201433000173309
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA JULIETA DOS SANTOS
Advg.
:
BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova testemunhal para a formação do convencimento do
Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da sentença;
2.
Fica marcada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia
21/10/2014, às 15:00h, na sala de audiências da 15ª Vara;
3.
Intime-se a parte autora deste ato, inclusive para que apresente até a audiência
todos os documentos pertinentes à causa, com vistas à comprovação da qualidade de segurado(a) especial, bem como para que leve à audiência as testemunhas que tenha para
apresentar, até no máximo 02 (duas), independente de intimação..."
0033328-56.2014.4.01.3300
201433000173268
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
SONIA CORREIA DA SILVA
Advg.
:
BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial e testemunhal para a formação do
convencimento do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação
da sentença.
2.
Intime-se a parte autora da perícia médica designada para o dia 08/10/2014 às
16:00h, com o/a perito/a Dr/a. JOMAR BRITO SOUZA, a ser realizada na sede deste Juizado,
localizada no Centro Administrativo, 4ª Avenida, próximo à Embasa, fone: (71) 3616 - 4682,
Salvador/BA ; e da audiência marcada para o dia 28/10/2014, às 14:00h.
3.
Fica facultada à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente ao perito. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar ao perito,
levando a cópia do(a) Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos necessários à
realização da perícia, a exemplo de receitas médicas, exames médicos, atestados médicos.
4.
A parte autora deverá levar à audiência todos os documentos pertinentes à causa,
bem como testemunhas que tenha para apresentar, até no máximo 02 (dois), independente de
intimação..."
0033721-78.2014.4.01.3300
201433000176900
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CELIA MARIA DA SILVA CARVALHO LIMA
Advg.
:
BA00026928 - LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial para a formação do convencimento do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da sentença.
2.
Intime-se a parte autora da perícia médica designada para o dia 15/10/2014 às 10:00
h, com o/a perito/a Dr/a. JOMAR BRITO SOUZA, a ser realizada no prédio dos Juizados
Especiais Federais, Fórum Dr. Arx Tourinho, Centro Administrativo, 4ª Avenida, próximo à
Embasa, fone: (71) 3616 - 4682, Salvador/BA.
3. Fica facultada à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente ao/à perito/a. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar ao/à
perito/a, levando a cópia do(a) Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos que se
reportem a sua situação de saúde, a exemplo de receitas, exames e atestados médicos..."
0033765-97.2014.4.01.3300
201433000177340
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DINORA CRISTINA SANTOS
Advg.
:
BA00020713 - RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501728

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial para a formação do convencimento do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da sentença.
2.
Intime-se a parte autora da perícia médica designada para o dia 13/10/2014 às
13:00h, com o/a perito/a Dr/a. VICENTE DE ARAUJO DOS SANTOS, a ser realizada no prédio
dos Juizados Especiais Federais, Fórum Dr. Arx Tourinho, Centro Administrativo, 4ª Avenida,
próximo à Embasa, fone: (71) 3616 - 4682, Salvador/BA.
3. Fica facultada à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente ao/à perito/a. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar ao/à
perito/a, levando a cópia do(a) Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos que se
reportem a sua situação de saúde, a exemplo de receitas, exames e atestados médicos..."
0033317-27.2014.4.01.3300
201433000173120
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LINDINALVA SANTANA SILVA
Advg.
:
BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova testemunhal para a formação do convencimento do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da
sentença;
2.
Fica marcada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia
14/10/2014, às 14:40h, na sala de audiências da 15ª Vara;
3.
Intime-se a parte autora deste ato, inclusive para que apresente até a audiência
todos os documentos pertinentes à causa, com vistas à comprovação da qualidade de segurado(a) especial, bem como para que leve à audiência as testemunhas que tenha para
apresentar, até no máximo 02 (duas), independente de intimação..."
0033767-67.2014.4.01.3300
201433000177368
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE CARLOS ALVES BARBOSA
Advg.
:
BA00023186 - EDDIE PARISH SILVA
Advg.
:
BA00027022 - CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial para a formação do convencimento
do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da sentença.
2.
Intime-se a parte autora para, por intermédio de seu patrono, juntar aos autos
comprovante de residência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser o feito extinto sem
resolução do mérito, com esteio no art. 284, parágrafo único, do CPC.
3.
Intime-se, ainda, a parte autora da perícia médica designada para o dia 14/10/2014
às 11:30 h, com o/a perito/a Dr/a. MARCELO MACHADO DE ALMEIDA, a ser realizada no
prédio dos Juizados Especiais Federais, Fórum Dr. Arx Tourinho, Centro Administrativo, 4ª
Avenida, próximo à Embasa, fone: (71) 3616 - 4682, Salvador/BA.
4. Fica facultada à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente ao/à perito/a. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar ao/à
perito/a, levando a cópia do(a) Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos que se
reportem a sua situação de saúde, a exemplo de receitas, exames e atestados médicos..."
0033461-98.2014.4.01.3300
201433000174451
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
Advg.
Reu
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documento indispensável ao regular prosseguimento do feito, intime-se a parte autora para
regularizar a documentação processual, juntando aos autos Comprovante de Residência, até a
data da perícia, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. Fica facultada à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente ao/à perito/a. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar ao/à
perito/a, levando a cópia do(a) Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos que se
reportem a sua situação de saúde, a exemplo de receitas, exames e atestados médicos..."
0033548-54.2014.4.01.3300
201433000175227
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA ALEXANDRINA CORREIA
Advg.
:
BA00030741 - SANDERSON MEDINA DE ALMEIDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial e testemunhal para a formação do
convencimento do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação
da sentença.
2.
Intime-se a parte autora da perícia médica designada para o dia 30/09/2014 às
08:00h, com o/a perito/a Dr/a. MARCELO ALVES PASSOS SOARES DE SANTANA, a ser
realizada na sede deste Juizado, localizada no Centro Administrativo, 4ª Avenida, próximo à
Embasa, fone: (71) 3616 - 4682, Salvador/BA ; e da audiência marcada para o dia 28/10/2014,
às 14:20h.
3.
Fica facultada à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente ao perito. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar ao perito,
levando a cópia do(a) Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos necessários à
realização da perícia, a exemplo de receitas médicas, exames médicos, atestados médicos.
4.
A parte autora deverá levar à audiência todos os documentos pertinentes à causa,
bem como testemunhas que tenha para apresentar, até no máximo 03 (três), independente de
intimação..."
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: DR. IRAN ESMERALDO LEITE
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial e testemunhal para a formação do
convencimento do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação
da sentença.
2.
Intime-se a parte autora da perícia médica designada para o dia 29/09/2014 às
09:00h, com o/a perito/a Dr/a. FRANKLIN BAXTER DOWNS MORGAN, a ser realizada no
endereço RUA PROF. ANTÔNIO AUGUSTO MACHADO, QUADRA 12, LOTE 5, S/N, CENTRO
MÉDICO PRO-NEUROPRAIA DO FLAMENGO, CEP. , SALVADOR/BA, Referência:FINAL DE
LINHA DE PRAIA DO FLAMENGO - 1ª PONTE. Telefone:(71) 3374-3805, (71) 9971-7449,
SALVADOR/BA; e da audiência marcada para o dia 22/10/2014, às 14:20h.
3.
Fica facultada à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente ao perito. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar ao perito,
levando a cópia do(a) Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos necessários à
realização da perícia, a exemplo de receitas médicas, exames médicos, atestados médicos..."
0033726-03.2014.4.01.3300
201433000176959
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
BENEDITO DA SILVA SIMOES
Advg.
:
BA00012722 - DANIELA CORREIA TORRES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos, sob pena de
extinção do processo sem o exame do mérito, comprovante de que requereu administrativamente a revisão pleiteada nos autos, ou ainda, comprovante de denúncia da negativa de
protocolo do pedido administrativo feita perante a ouvidoria da Previdência Social.
No mesmo prazo, deverá juntar seu comprovante de residência."
0033513-94.2014.4.01.3300
201433000174972
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
BLANDINO MOREIRA DE JESUS
Advg.
:
BA00026868 - ROQUENALVO FERREIRA DANTAS
Advg.
:
BA00037662 - MANUELA BISPO DE LIMA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial para a formação do convencimento
do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da sentença.
2.
Intime-se a parte autora da perícia médica designada para o dia 30/09/2014 às 10:40
h, com o/a perito/a Dr/a. MARCELO ALVES PASSOS SOARES DE SANTANA, a ser realizada
no prédio dos Juizados Especiais Federais, Fórum Dr. Arx Tourinho, Centro Administrativo, 4ª
Avenida, próximo à Embasa, fone: (71) 3616 - 4682, Salvador/BA.
3. Fica facultada à parte autora a apresentação de assistente técnico e a formulação de
quesitos diretamente ao/à perito/a. Essa parte fica ciente de que deve se apresentar ao/à
perito/a, levando a cópia do(a) Termo de Pedido/Petição Inicial e todos os documentos que se
reportem a sua situação de saúde, a exemplo de receitas, exames e atestados médicos..."
0033695-80.2014.4.01.3300
201433000176678
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ROSY VANIA BARBOSA DA SILVA
Advg.
:
BA00023186 - EDDIE PARISH SILVA
Advg.
:
BA00027022 - CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1.
Considerando a necessidade de prova pericial para a formação do convencimento do Juízo, o pedido de antecipação de tutela será apreciado quando da prolação da sentença.
2.
Intime-se a parte autora da perícia médica designada para o dia 30/09/2014 às 10:20
h, com o/a perito/a Dr/a. MARCELO ALVES PASSOS SOARES DE SANTANA, a ser realizada
no prédio dos Juizados Especiais Federais, Fórum Dr. Arx Tourinho, Centro Administrativo, 4ª
Avenida, próximo à Embasa, fone: (71) 3616 - 4682, Salvador/BA. Bem como, por se tratar de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501729

Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular

:
:

DRA.MANOELA DE ARAÚJO ROCHA
DR.CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA
Autos com Sentença
194341
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0019760-70.2014.4.01.3300
201433000109410
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
JESSE DA CONCEICAO FRANCA
Advg.
:
BA00019168 - ANA IZABEL JORDAO DE FREITAS PINHEIRO
GOMES
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0020883-06.2014.4.01.3300
201433000114473
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
GERVASIO SILVA DANTAS
Advg.
:
BA00019168 - ANA IZABEL JORDAO DE FREITAS PINHEIRO
GOMES
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...declaro extinto o processo sem resolução do mérito..."
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0032422-66.2014.4.01.3300
201433000164731
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor

Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular

:

VITORIA DO NASCIMENTO REP POR MARINICE ALMEIDA DE
JESUS
Advg.
:
BA00020193 - TAIS SOUZA DE CERQUEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:

Atos do(a) Exmo(a)

Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular

:
:

DR. IRAN ESMERALDO LEITE
DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO

DRA.MANOELA DE ARAÚJO ROCHA
DR.CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

MANOELA DE ARAÚJO ROCHA

Autos com Decisão
194363
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0029351-56.2014.4.01.3300
201433000149800
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
Advg.
:
Advg.
:
Reu
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

ANTONIO FLAVIO RAMOS
BA00028670 - ALINE PASSOS SILVA PIZZANI
BA00033975 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
exarou:

Juiz(a) Subst.
Juiz(a) Titular

"...Defiro o pedido de dilação de prazo, conforme requerido na petição retro, pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias."

:
:

DRA.MANOELA DE ARAÚJO ROCHA
DR.CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

Autos com Sentença
194361
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0024233-02.2014.4.01.3300
201433000127329
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
TEONES RAMOS DA SILVA
Advg.
:
BA00016758 - RENATO SOUZA ARAGAO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
0024241-76.2014.4.01.3300
201433000127404
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
EDSON ALBUQUERQUE BLOHEM JUNIOR
Advg.
:
BA00016758 - RENATO SOUZA ARAGAO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...julgo improcedente o pedido..."

Autor
:
JAQUES SANTOS CARDOSO
Advg.
:
BA00028670 - ALINE PASSOS SILVA PIZZANI
Advg.
:
BA00033975 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0029779-38.2014.4.01.3300
201433000153934
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
HORACIO FILHO VALE DO ESPIRITO SANTO
BA00028670 - ALINE PASSOS SILVA PIZZANI
BA00033975 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
exarou:

"Defiro o pedido de dilação de prazo, conforme requerido na petição retro, pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501730

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
:
CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
MANOELA DE ARAÚJO ROCHA

0029353-26.2014.4.01.3300
201433000149828
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
Advg.
:
Advg.
:
Reu
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

DRA.MANOELA DE ARAÚJO ROCHA
DR.CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

Autos com Ordinatório
194362
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0047699-59.2013.4.01.3300
201333000179060
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
DAVI DE SOUZA SACRAMENTO
Advg.
:
BA00007697 - JOAO CARLOS DA SILVA COUTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0016302-45.2014.4.01.3300
201433000083403
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
ANEMICIO CARDOSO COUTO
Advg.
:
BA00035086 - MANUELE SOARES DOS SANTOS
Advg.
:
BA00034370 - ISALVA DOS SANTOS LOPES
Advg.
:
BA00033172 - MARIA LUIZA DA SILVA MEIRELES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Fica o recurso interposto pela parte ré recebido no efeito devolutivo. Intime-se a parte autora
para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação,
remetam-se os autos à Turma Recursal."
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: DR. IRAN ESMERALDO LEITE
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO

"...rejeito os embargos..."
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

:
:

DR. IRAN ESMERALDO LEITE
DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO
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0021249-45.2014.4.01.3300
201433000117794
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef

ADVOGADO
: BA00016780 - LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO
ADVOGADO
: BA00017110 - RENATA AMOEDO CAVALCANTE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
" Recebo a apelação de fls. 301/306, contra sentença de fls. 279/283 e 293/294 que julgou
improcedente os pedidos do(a) autor(a), nos efeitos devolutivo e suspensivo. Ao apelado para,
querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de lei. Ultrapassado o prazo, com ou sem
manifestação, encaminhem-se os autos ao Egrégio TRF1ª Região, com as garantias de praxe,
excetuando-se na hipótese de recurso adesivo. Intimem-se"
Numeração única: 18807-43.2013.4.01.3300
18807-43.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE MOREIRA
ADVOGADO
: BA00028275 - JOSE RAIMUNDO MAGALHAES BARROS JUNIOR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ASSIST.
: GAIA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: SP00232070 - DANIEL DE AGUIAR ANICETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Proferida por Dr. Iran Esmeraldo Leite: ", intimem-se as partes para especificarem, no prazo de
10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, delimitando-lhes o objeto."
Numeração única: 27785-72.2014.4.01.3300
27785-72.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: AURELIO CORREIA DA SILVA
ADVOGADO
: SC00013520 - CARLOS BERKENBROCK
ADVOGADO
: RS0072578A - RODRIGO FIGUEIREDO
ADVOGADO
: SC00015426 - SAYLES RODRIGO SCHUTZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Proferida pela Dra. Camile Lima Santos: " Ratifico todos os atos praticados pelo MM Juízo da 15ª Vara
dosJuizados Especiais Federais. Ante o documento de fl. 24, defiro o benefício da gratuidade da justiça
em favor da parte autora. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, intimando-se, inclusive, a parte autora para se manifestar sobre a contestação de fls. 39/42. Prazo: 10 dias.
Numeração única: 1753-64.2013.4.01.3300
1753-64.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: ANA IZABEL LIMA ALVES E OUTRO
ADVOGADO
: BA00033529 - AAB BENAIA SAMI NUNES VERISSIMO DE OLIVEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: ENGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
REU
: APEAL CREDITO IMOBILIARIO S/A
ADVOGADO
: PE00015047 - GILBERTO NASCIMENTO DE CASTRO
ADVOGADO
: BA00018437 - TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Proferida pela Dra. Camile Lima Santos: "... declaro a incompetência funcional deste juízo para
o julgamento deste feito e determino que seja a presente ação remetida à 3ª Vara Cível desta
Seção Judiciária, observadas as cautelas de praxe."
Numeração única: 28227-38.2014.4.01.3300
28227-38.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: EDSON SILVA CUNHA E OUTROS
ADVOGADO
: BA00035406 - IRANDIR ROCHA BRITO
ADVOGADO
: BA00026050 - MARCOS TADEU GALVAO MENDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Proferida pela Dra. Camile Lima Santos: " Chamo o feito à ordem. Considerando o teor da decisão
proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1.381.683- PE (2013/0128946-0), que
entendeu pela necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema tratado
nos presentes autos, sejam suspensas até o julgamento final do Recurso Especial pela Primeira Seção,
como representativo da controvérsia, pelo rito do art. 543-C do CPC, determino a suspensão do presente feito, aguardando-se o julgamento do Recurso supracitado. Intime-se."

Autor
:
RITA DE CASSIA ELOI DE DEUS
Advg.
:
BA00007869 - CARLOS ANSELMO DATES DOS ANJOS
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...julgo parcialmente procedente o pedido..."
0022559-86.2014.4.01.3300
201433000122467
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA
Advg.
:
GO00010798 - ILIDIA MONICA MUNDIM
Advg.
:
BA00024737 - CAMILA BRANDI SCHLAEPFER
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0024049-46.2014.4.01.3300
201433000125637
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA ISABEL DOS SANTOS CONCEICAO
Advg.
:
BA00025054 - ROBSON DA SILVA SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...JULGO PROCEDENTE o pedido..."

16ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. CAMILE LIMA SANTOS
: PABLO DA ROSA E SILVA ALVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CAMILE LIMA SANTOS
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 24536-16.2014.4.01.3300
24536-16.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARCELO ALEXANDRE SILVA
ADVOGADO
: BA00022987 - DANIEL MASCARENHAS DE ANDRADE SOUZA
IMPDO
: DIRETOR DA CONSULPLAN CONSULTORIA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"... indefiro a liminar requerida. Concedo à Impetrante o prazo de 10 (dez) dias para comprovar
o recolhimento das custas processuais, uma vez que, analisando a petição inicial, bem como os
documentos que a acompanharam, verifiquei a ausência de recolhimento, conforme certidão da
Secretaria do Juízo (evento 20)..."
Numeração única: 9626-52.2012.4.01.3300
9626-52.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA MARTA LIMA SANTOS
ADVOGADO
: BA00017455 - FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
REU
: BANCO DO BRASIL S/A
REU
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
REU
: REINALDO GUEDES
ADVOGADO
: BA00005362 - ANGELA MARIA RAMACCIOTTI DE MACEDO
ADVOGADO
: BA0001141A - CELSO DAVID ANTUNES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501731
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Numeração única: 40779-06.2012.4.01.3300
40779-06.2012.4.01.3300 MONITORIA

Numeração única: 3881-23.2014.4.01.3300
3881-23.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FERNANDA CARVALHO GOES
ADVOGADO
: BA00025094 - SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
IMPDO
: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"......DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar ao Reitor da Universidade Federal da Bahia que proceda à matrícula da Impetrante no curso Direito, até
posterior decisão deste juízo. Notifiquem-se as autoridades impetradas, a fim de que prestem
as informações, no prazo legal. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.
Oficie-se o relator do agravo de instrumento interposto, para comunicar a sua superveniente
perda de objeto pela retratação do Juízo".
Juiza Titular
: DRA. CAMILE LIMA SANTOS
Dir. Secret.
: PABLO DA ROSA E SILVA ALVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CAMILE LIMA SANTOS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 30167-09.2012.4.01.3300
30167-09.2012.4.01.3300 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00014764 - MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE
RÉU
: PRISCILA ANNE DE JESUS SANTANA
RÉU
: MARIA DO CARMO SIQUEIRA
ADVOGADO
: BA00029378 - MARCIO MOREIRA MEIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Em que pese já ter decorrido tempo hábil para a CEF providenciar o quanto determinado na
decisão de fls. 102/109, hei por bem, deferir o pleito de fl. 113, concedendo-lhe prazo de 15
dias para apresentação da planilha de cálculos atualizada, com redimensionamento das prestações, nos termos do quanto determinado na parte final da decisão supracitada."
Numeração única: 45334-32.2013.4.01.3300
45334-32.2013.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: BRUNO VEIGA SCARDUA E OUTROS
ADVOGADO
: BA00037451 - CARLYLES ROBERTO OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO
: BA00037909 - GEORGE LIMA CARVALHO
ADVOGADO
: BA00039514 - JOAO MARCELO FARIAS E SILVA
ADVOGADO
: BA00039609 - RONE CLEI AMARAL DA SILVA
IMPDO
: REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
IMPDO
: COORDENADORA DO COLEG DE GRADUACAO DA FACULDADE FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se o Impetrante para que informe se persiste a resistência à pretensão, haja vista o
decurso do lapso temporal, ou se já obtiveram a tutela perseguida, na sera administrativa."
Numeração única: 7067-88.2013.4.01.3300
7067-88.2013.4.01.3300 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA0001141A - CELSO DAVID ANTUNES
ADVOGADO
: BA00016780 - LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO
RÉU
: JEOVANIA SOARES DE FRANCA
ADVOGADO
: BA00031449 - CAROLINE OLIVEIRA SANTOS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista a apresentação dos cálculos pela CEF, sem que esta tenha criado qualquer
óbice, em diversos processos em curso nesta Vara Federal, reitere-se a intimação da Empresa
Pública, para que apresente os cálculos, no prazo de 15 dias."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501732

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BA00014764 - MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE
BA00018437 - TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO
JULIO CESAR NEVES GAZINEU
BA00008649 - CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES
BA00008998 - MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTTA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Reitere-se a intimação da CEF, para que apresente os cálculos, no prazo de 15(quinze) dias."
Numeração única: 45563-26.2012.4.01.3300
45563-26.2012.4.01.3300 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BA00017557 - MARCELO DE CASTRO CARRERA
BA00018437 - TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO
LUCIENE DA SILVA BASTOS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
"À requerente/exeqüente - CEF -, para se manifestar sobre a certidão de fl. 40. No ensejo,
certifique a Secretaria acerca da existência de endereço diverso daquele indicado na petição
inicial, utilizando-se o sistema processual desta Seção
Judiciária, o qual é interligado ao banco de dados da Receita Federal, bem como o BACENJUD. Caso o endereço seja diverso do informado na inicial, deverá constar do novo
mandado de citação a ser expedido.
Intime-se. Prazo: 05 (cinco) dias."
Numeração única: 261-03.2014.4.01.3300
261-03.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA
: BA00036770 - LEONARDO BOTELHO REIS
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Em face do agravo de instrumento interposto pela parte autora de fls. 171/176, mantenho a decisão por
seus próprios fundamentos. Tendo em vista o decurso do prazo para réplica e a inexistência de decisão
concessiva de efeito suspensivo, voltem-me os autos conclusos para julgamento."
Numeração única: 3189-24.2014.4.01.3300
3189-24.2014.4.01.3300 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
EXPTE
PROCUR
EXCTO
ADVOGADO

:
:
:
:

UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL
- CECILIA TEIXEIRA OLIVEIRA
MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA
BA00036770 - LEONARDO BOTELHO REIS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Proferido pela Dra. Camile Lima Santos: "Cumpra-se a decisão de fl.24.
Numeração única: 27792-64.2014.4.01.3300
27792-64.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: AILTON MENDES DA SILVA E OUTROS
: BA0000468A - IZAEL ALVES MEIRA
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Proferido pela Dra. Camile Santos: "Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, junte aos autos comprovantes de rendimentos auferidos, atualizados, possibilitando, assim, a apreciação do requerimento de assistência judiciária."
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Numeração única: 26096-90.2014.4.01.3300
26096-90.2014.4.01.3300 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00003673 - EMILIA FRANCISCONE AFONSO BARBOSA
REU
: OTAVIO FARIAS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Proferido pela Dra. Camile Lima Santos: "Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl.
43), cancelo a audiência designada para o dia 03/09/2014 às 14:30hs.Dê-se vista à CEF. Prazo
de 10 dias."
Numeração única: 23384-30.2014.4.01.3300
23384-30.2014.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: PAULO ALBERTO DE ARAUJO SOUSA
ADVOGADO
: BA00022775 - ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS
ADVOGADO
: BA00024420 - MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: MINISTERIO DA DEFESA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Proferido pela Dra. Camile Lima Santos:" Defiro o requerimento de prorrogação do prazo para
cumprimento do despacho de fl. 42. Prazo de 10 dias."
Juiza Titular
: DRA. CAMILE LIMA SANTOS
Dir. Secret.
: PABLO DA ROSA E SILVA ALVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CAMILE LIMA SANTOS
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3933-19.2014.4.01.3300
3933-19.2014.4.01.3300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA LTDA
ADVOGADO
: BA00039991 - TALITA LIMA BRANDAO DOS SANTOS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SALVADOR - BA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com
arrimo no artigo
267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários (Súmulas ns. 512/STF e
105/STJ). Após recolhimento das custas remanescentes e trânsito em julgado, ao arquivo, com
baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

EXCDO
EXCDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista o ajuizamento da Ação Ordinária nº 15318-95.2013.4.01.3300, na qual foi
indeferida antecipação da tutela, tratando das mesmas questões da exceção da pré-executividade, considero prejudicado o pedido de fls. 11/22
Numeração única: 38150-25.2013.4.01.3300
38150-25.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: DR. PEDRO BRAGA FILHO
: ALEXANDRE DE ATAÍDE DELGADO

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. PEDRO BRAGA FILHO

VIRGINIA VIOLETA FERREIRA DE MENDONCA
BA00017521 - IZAAK BRODER
BA00038644 - LUCAS MORENO ANDRADE
BA00009398 - MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
FAZENDA NACIONAL

Numeração única: 32761-59.2013.4.01.3300
32761-59.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ERICO RIBEIRO PASSOS
: BA00026218 - YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se. Cite-se a ré, ....

22ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.

:
:

DR. IRAN ESMERALDO LEITE
DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO

DR.DURVAL CARNEIRO NETO
DR.LUIZ BISPO DA SILVA NETO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

LUIZ BISPO DA SILVA NETO

Autos com Decisão
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0033402-13.2014.4.01.3300
201433000173953
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4165-65.2013.4.01.3300
4165-65.2013.4.01.3300 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - MARCELA BASSI PERES
EXCDO
: ALDA SILVA CALLADO
EXCDO
: AUGUSTO CESAR DANTAS DA RIN
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501733

:
:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Desse modo, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intimem-se. Cite-se a ré, conforme
determinado no despacho de fl. 323.

19ª VARA FEDERAL - EXECUÇÃO FISCAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: AGLAE MOTTA SILVA
: AILDIL SILVA DA RIN

Autor
:
SELMA OLIVEIRA BRANDAO
Advg.
:
BA00026200 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Pelo exposto, ausente o fumus boni juris, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
(...)
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Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.

:
:

Se for o caso, deverá ser corrigido o valor da causa. Lembre-se que a jurisprudência se
consolidou no sentido de que o valor da causa (equivalente ao proveito econômico almejado),
nos Juizados Especiais Federais, deve corresponder ao valor das parcelas vencidas acrescido
com o de 12 (doze) vincendas, se houver (Enunciado 48 do FONAJEF).
Na hipótese de o valor da causa superar a alçada do JEF (60 salários mínimos), o(a) autor(a),
para ver fixada a competência deste Juízo, deverá renunciar ao crédito excedente ao limite
estabelecido em lei (artigo 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95). Se não renunciar, será declinado da
competência em favor de uma das Varas Comuns desta Seccional.
Na mesma oportunidade, deverá a parte autora juntar documentos de identificação legíveis,
cópia do requerimento administrativo do benefício, além de documentos do de cujus, necessários para a regular tramitação do processo, sob pena de extinção sem resolução de
mérito.
(...)

DR. IRAN ESMERALDO LEITE
DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO

DR.DURVAL CARNEIRO NETO
DR.LUIZ BISPO DA SILVA NETO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

LUIZ BISPO DA SILVA NETO

Autos com Despacho
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0001190-36.2014.4.01.3300
201433000003783
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef

0032354-19.2014.4.01.3300
201433000164050
Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
MARISE RIBEIRO DOS SANTOS
Advg.
:
BA00023596 - JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 10 dias, comprovante de depósito
judicial já determinado no despacho registrado em 14/05/2014, sob pena de extinção do feito
sem exame do mérito.
0032458-11.2014.4.01.3300
201433000165065
Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Advg.
:
Reu
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

Junte a parte autora, no prazo de dez dias, cópias da petição inicial, da sentença e da certidão
de trânsito em julgado, se houver, do(s) processo(s) indicado(s) no relatório de prevenção, para
fins de análise de eventual litispendência, coisa julgada ou conexão entre os processos, sob
pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Autor
:
MOACYR PEREIRA MACHADO
Advg.
:
BA00016758 - RENATO SOUZA ARAGAO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Junte a parte autora, no prazo de dez dias, cópias da petição inicial, da sentença e da certidão
de trânsito em julgado, se houver, do(s) processo(s) indicado(s) no relatório de prevenção, para
fins de análise de eventual litispendência, coisa julgada ou conexão entre os processos, sob
pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.
0043225-84.2009.4.01.3300
200933009183610
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef

0023501-89.2012.4.01.3300
201233009532039
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
Advg.
:
Advg.
:
Reu
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

DEJENOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
BA00022717 - MATHEUS NORA DE ANDRADE
BA00022899 - JAMILE CARDOSO VIVAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
exarou:

Tendo em vista que a intimação da parte autora foi efetuada corretamente, conforme CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO de 09/07/2014 INDEFIRO O PEDIDO retro e reputo esgotada a tutela
jurisdicional, motivo pelo qual determino a retorno dos autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Autor
:
TEREZINHA SANTANA DE SOUZA
Advg.
:
BA00028097 - GUSTAVO CARVALHO ALVES SIMOES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Tendo em vista os termos da certidão acima, INDEFIRO O PEDIDO retro, reputo esgotada a
tutela jurisdicional e determino a retorno dos autos ao arquivo com baixa na distribuição.
0032598-45.2014.4.01.3300
201433000166365
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

0024362-75.2012.4.01.3300
201233009536526
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
Advg.
:
Reu
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a)

Autor
:
MARIA CELESTE DOS SANTOS REIS
Advg.
:
BA00012428 - ANALICE DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de dez dias, apresentar planilha de
cálculo atualizada, com discriminação das parcelas e do(s) índice(s) de atualização monetária
utilizado(s), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 284, parágrafo
único c/c art. 283 e inciso I do art. 267, todos do CPC).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501734

DORIVAL SANTANA DA CRUZ
BA00016758 - RENATO SOUZA ARAGAO
UNIAO FEDERAL
exarou:

ANTONIO CARLOS SENA
BA00028134 - FABRICIO DOS SANTOS SIMOES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
exarou:

Considerando a petição e documentos colacionados aos autos pela CEF, intime-se a parte
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da satisfação do seu crédito.
Por fim, havendo anuência do credor, expeça-se alvará tendo como beneficiária a parte autora,
intimando-se, em seguida, a vir recebê-lo no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de levantar o valor
correspondente.
Após, ao arquivo com baixa e anotações pertinentes.
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Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :

Autor
:
SAIONARA APARECIDA CERQUEIRA SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Ante o exposto, dou por extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa,
com fulcro no art. 267, VI, do CPC.
(...)
0042830-53.2013.4.01.3300
201333000159112
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
DULCINALVO RAMOS SAMPAIO
Advg.
:
BA00010734 - JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Ante o exposto, pronuncio a prescrição, nos termos do art. 269, IV, do CPC, declarando extinto
o processo com resolução de mérito.
(...)

DR. IRAN ESMERALDO LEITE
DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO

Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.

:
DR.DURVAL CARNEIRO NETO
:
DR.LUIZ BISPO DA SILVA NETO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
LUIZ BISPO DA SILVA NETO
Autos com Vista
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0004029-34.2014.4.01.3300
201433000017870
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
VALDIRA MAGNO BARBOSA
Advg.
:
BA00025809 - DIEGO GOES LIMA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Litispa
:
LUANE BARBOSA ROCHA
Advg.
:
BA00025809 - DIEGO GOES LIMA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
De ordem do MM. Juiz Federal, fica agendada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO para o dia 23.10.2014, às 14h00min, a ser realizada na sala de audiências da
22ª Vara Federal, localizada no Prédio Sede dos Juizados Especiais Federais, Centro Administrativo - CAB, 4ª Avenida, em frente à Embasa, fone: 71 3616-4682, Salvador/BA.
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: DR. IRAN ESMERALDO LEITE
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : DIEGO ALMEIDA NASCIMENTO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOINHAS
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 621-90.2009.4.01.3306
2009.33.06.000622-2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: UNIAO
REU
: JOSE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SE00000750 - FERNANDO LUIZ RIBEIRO CRUZ
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração para dar-lhes provimento para
fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (05/09/2006)."
Numeração única: 6506-85.2014.4.01.3314
6506-85.2014.4.01.3314 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: WASHIGTON LUIZ DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: BA00028825 - EDKILSON DE JESUS
IMPDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, oportunizo ao impetrante emendar a inicial a fim de indicar corretamente o Juiz a
que é dirigida e a autoridade coatora que praticou o ato imputado ilegal, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.Ressalto que a competência
absoluta, em sede de mandado de segurança, é determinada em razão da sede da autoridade
apontada como coatora, motivo pelo qual a impetrante deve necessariamente declinar na
petição de emenda o endereço em que a referida autoridade exerce suas funções."
Numeração única: 6020-71.2012.4.01.3314
6020-71.2012.4.01.3314 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL ( FAZENDA NACIONAL )
EXCDO
: LOJA BARRETO DE DEPARTAMENTO LTDA
ADVOGADO
: BA00024290 - NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.

:
DR.DURVAL CARNEIRO NETO
:
DR.LUIZ BISPO DA SILVA NETO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
LUIZ BISPO DA SILVA NETO
Autos com Sentença
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0028952-61.2013.4.01.3300
201333000089565
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
MARIA JACELMA MELQUIARES CORDEIRO
Reu
:
CASA LOTERICA DE PARIPE
Advg.
:
BA00016111 - MARCELO LINHARES
Advg.
:
BA00022152 - CARLOS AYALLA T RIBEIRO
Advg.
:
BA00034364 - THAISE MEIRE DE SOUZA FERREIRA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Reu
:
CASA LOTERICA DE PARIPE
Advg.
:
BA00037437 - FABIANA ARAUJO DE MELO GOMES
Reu
:
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA
Advg.
:
BA00007510 - SYLVIO GARCEZ JUNIOR
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
DECLARO a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a causa, razão
pela qual JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito...
0036852-95.2013.4.01.3300
201333000132896
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
WASHINGTON LUIS DE SOUZA SANTOS
Advg.
:
BA00015255 - ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501735
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Destarte, não é possível reconhecer, imediatamente, os efeitos pretendidos pela requerente
em relação ao parcelamento requerido.Tendo em vista a urgência exposta pela executada,
intime-se a União por fax, ou por qualquer outro meio mais célere, para que se manifeste sobre
o pleito deduzido na petição de fls. 133/ 149 (que deverá seguir em anexo) no prazo de 48
(quarenta e oito) horas."
Numeração única: 2334-37.2013.4.01.3314
2334-37.2013.4.01.3314 ACAO PENAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: LEANDRO LAUDANO BARBOSA
ADVOGADO
: BA00026272 - GLEIZIANE DE JESUS SOUZA
ADVOGADO
: BA00025980 - LUCAS LOPES MENEZES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, indefiro o pedido do MPF e determino a suspensão do presente feito até o trânsito
em julgado do mandado de segurança n. 2008.33.00.006091-5."
Numeração única: 5674-52.2014.4.01.3314
5674-52.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSEVALDO SANTANA DE VASCOCELOS
ADVOGADO
: BA00037987 - ADRIANA VIANA DA FONSECA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Dessa forma, as alegações do autor não são verossímeis, seja quanto à existência de incapacidade atual para o trabalho, seja quanto à sua qualidade de segurado.Do exposto,
ausentes os pressupostos do art. 273 do CPC, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela."
Numeração única: 5696-13.2014.4.01.3314
5696-13.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: BA00033202 - DIEGO BRANDÃO DE MELO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Dessa forma, a tramitação deste feito deverá ser sobrestada até o pronunciamento definitivo
do Tribunal Superior sobre a controvérsia, certificando-se devidamente nos autos a suspensão.
Caso sejam juntados documentos novos aos fólios, posteriormente à suspensão designada, a
Secretaria deverá providenciar o retorno imediato dos autos a essa fase de sobrestamento."
Numeração única: 5697-95.2014.4.01.3314
5697-95.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: CARLOS JOSE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS
ADVOGADO
: BA00033202 - DIEGO BRANDÃO DE MELO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Dessa forma, a tramitação deste feito deverá ser sobrestada até o pronunciamento definitivo
do Tribunal Superior sobre a controvérsia, certificando-se devidamente nos autos a suspensão.
Caso sejam juntados documentos novos aos fólios, posteriormente à suspensão designada, a
Secretaria deverá providenciar o retorno imediato dos autos a essa fase de sobrestamento."
Numeração única: 5698-80.2014.4.01.3314
5698-80.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: FERNANDO LUCIANO SANTOS CASSIANO E OUTROS
ADVOGADO
: BA00033202 - DIEGO BRANDÃO DE MELO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Dessa forma, a tramitação deste feito deverá ser sobrestada até o pronunciamento definitivo
do Tribunal Superior sobre a controvérsia, certificando-se devidamente nos autos a suspensão.
Caso sejam juntados documentos novos aos fólios, posteriormente à suspensão designada, a
Secretaria deverá providenciar o retorno imediato dos autos a essa fase de sobrestamento."
Numeração única: 1161-41.2014.4.01.3314
1161-41.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ELZA DE JESUS FERNANDES
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501736

REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1162-26.2014.4.01.3314
1162-26.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOVINO BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1163-11.2014.4.01.3314
1163-11.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: REGINA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1165-78.2014.4.01.3314
1165-78.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EDILENE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1523-43.2014.4.01.3314
1523-43.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS

REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1166-63.2014.4.01.3314
1166-63.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VERA SOFIA SONATOS DE JESUS
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1167-48.2014.4.01.3314
1167-48.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MAGNA SILVA ALVES
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1522-58.2014.4.01.3314
1522-58.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSIVALDA DA SILVA VIRGENS
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COLEHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501737

AUTOR
: NOELIA DE JESUS
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COLEHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1524-28.2014.4.01.3314
1524-28.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA LEDA BARRETO DOS SANTOS BISPO
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COLEHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1525-13.2014.4.01.3314
1525-13.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU
REU
REU
REU
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MUNICIPIO DE ARACAS
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando-se que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos,
declino da competência a fim de que a presente demanda seja distribuída perante o Juizado
Especial Federal adjunto a esta Vara, nos termos do art. 3º, da Lei 10.259/2001."
Numeração única: 6213-18.2014.4.01.3314
6213-18.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VALTER SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00022913 - FABIAN MARCEL ROTONDANO GOMES LONGO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando-se que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos,
declino da competência a fim de que a presente demanda seja distribuída perante o Juizado
Especial Federal adjunto a esta Vara, nos termos do art. 3º, da Lei 10.259/2001."
Numeração única: 6264-29.2014.4.01.3314
6264-29.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: EDIELSON DOS SANTOS DAMASCENO
ADVOGADO
: BA00034980 - TESSA ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando-se que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos,
declino da competência a fim de que a presente demanda seja distribuída perante o Juizado
Especial Federal adjunto a esta Vara, nos termos do art. 3º, da Lei 10.259/2001."
Numeração única: 6266-96.2014.4.01.3314
6266-96.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIA DE CASSIA COSTA DE JESUS
ADVOGADO
: BA00034980 - TESSA ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando-se que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos,
declino da competência a fim de que a presente demanda seja distribuída perante o Juizado
Especial Federal adjunto a esta Vara, nos termos do art. 3º, da Lei 10.259/2001."
Numeração única: 6273-88.2014.4.01.3314
6273-88.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOEL MACHADO SANTANA
ADVOGADO
: BA00033854 - WALLACE VIEIRA DE MOURA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando-se que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos,
declino da competência a fim de que a presente demanda seja distribuída perante o Juizado
Especial Federal adjunto a esta Vara, nos termos do art. 3º, da Lei 10.259/2001."
Numeração única: 6275-58.2014.4.01.3314
6275-58.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ALRINO GONCALVES CHAGAS
ADVOGADO
: BA00019031 - NIVIA CARDOSO GUIRRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando-se que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos,
declino da competência a fim de que a presente demanda seja distribuída perante o Juizado
Especial Federal adjunto a esta Vara, nos termos do art. 3º, da Lei 10.259/2001."
Numeração única: 3614-09.2014.4.01.3314
3614-09.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VERONICA ALVES ARAGAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1526-95.2014.4.01.3314
1526-95.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: PATRICIA SANTANA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRIDADE LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso IV e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização por
danos materiais e morais. No que concerne ao pedido remanescente (averbação de tempo de
serviço), verifico que JOSÉ COELHO IRMÃO, LÚCIA ELENA OLIVEIRA, UELITON OLIVEIRA
COELHO, ex-gestores de Araçás, e MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL, atual prefeita da
municipalidade, não ostentam legitimidade para figurar na relação processual. Com efeito, o
provimento a ser proferido neste processo não afetará a esfera jurídica daqueles sujeitos, razão
pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da demanda. "
Numeração única: 1019-71.2013.4.01.3314
1019-71.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ALVANIRA CRUZ AMANCIO
ADVOGADO
: BA00013422 - BENJAMIN MORAES DO CARMO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REU
: ESTADO DA BAHIA
REU
: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Nesse cenário, reputo necessária a produção de prova técnica a fim de esclarecer se a
necessidade de obtenção das drogas acima mencionadas ainda persiste, motivo pelo qual
determino a realização de perícia médica. Dessa forma, nomeio como perito do Juízo o Médico
Dr(a). Marcus Vinícius Silva Bacellar, que deverá ser intimado de sua indicação e disporá de
prazo de 10 dias para a entrega do laudo. O exame pericial realizar-se-á na Sala de perícias
deste Juízo no dia 07.10.2014, às 13h00. Intimem-se as partes com urgência, na forma do art.
421, parágrafo 1º do CPC. Ressalto que a parte autora deverá comparecer munida de seus
exames médicos mais recentes."
Juiza Titular
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
Dir. Secret.
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4895-97.2014.4.01.3314
4895-97.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSIMAR MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00037987 - ADRIANA VIANA DA FONSECA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501738
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Numeração única: 4871-69.2014.4.01.3314
4871-69.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ROZELIA ANDRADE TAVARES COSTA
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, regularizando
o pólo passivo da presente demanda, uma vez que da análise da tese autoral, mormente da
causa de pedir, não se pode concluir pela pertinência subjetiva de todos os réus elencados."
Numeração única: 4872-54.2014.4.01.3314
4872-54.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CARLA FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, regularizando
o pólo passivo da presente demanda, uma vez que da análise da tese autoral, mormente da
causa de pedir, não se pode concluir pela pertinência subjetiva de todos os réus elencados."
Numeração única: 4873-39.2014.4.01.3314
4873-39.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA IRANI FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, regularizando
o pólo passivo da presente demanda, uma vez que da análise da tese autoral, mormente da
causa de pedir, não se pode concluir pela pertinência subjetiva de todos os réus elencados."
Numeração única: 4251-57.2014.4.01.3314
4251-57.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00037987 - ADRIANA VIANA DA FONSECA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
ADVOGADO
: BA00038956 - LARA ROCHA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para justificar o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o
prazo, sem manifestação, distribua-se o presente feito ao Juizado Adjunto a esta Vara."
Numeração única: 5658-98.2014.4.01.3314
5658-98.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: SE00001592 - ANTONIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, regularizando
o pólo passivo da presente demanda, uma vez que da análise da tese autoral, mormente da
causa de pedir, não se pode concluir pela pertinência subjetiva de todos os réus elencados."
Numeração única: 3615-91.2014.4.01.3314
3615-91.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: LAURITA BISPO EVANGELISTA
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, regularizando
o pólo passivo da presente demanda, uma vez que da análise da tese autoral, mormente da
causa de pedir, não se pode concluir pela pertinência subjetiva de todos os réus elencados."
Numeração única: 3616-76.2014.4.01.3314
3616-76.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JEANE SILVA DE LIMA
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, regularizando
o pólo passivo da presente demanda, uma vez que da análise da tese autoral, mormente da
causa de pedir, não se pode concluir pela pertinência subjetiva de todos os réus elencados."
Numeração única: 3617-61.2014.4.01.3314
3617-61.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CREMILDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, regularizando
o pólo passivo da presente demanda, uma vez que da análise da tese autoral, mormente da
causa de pedir, não se pode concluir pela pertinência subjetiva de todos os réus elencados."
Numeração única: 4870-84.2014.4.01.3314
4870-84.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AMALIA PIMENTEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00008674 - JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS
REU
: MUNICIPIO DE ARACAS
REU
: JOSE COELHO IRMAO
REU
: LUCIA HELENA OLIVEIRA
REU
: UELITON OLIVEIRA COELHO
REU
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, regularizando
o pólo passivo da presente demanda, uma vez que da análise da tese autoral, mormente da
causa de pedir, não se pode concluir pela pertinência subjetiva de todos os réus elencados."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501739
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Numeração única: 4849-11.2014.4.01.3314
4849-11.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ALEX MORAIS MACHADO
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"
Numeração única: 4898-52.2014.4.01.3314
4898-52.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00037878 - ANA PAULA CIRINO GOMES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"
Numeração única: 4899-37.2014.4.01.3314
4899-37.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA DO CARMO SANTANA DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: BA00013695 - HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"
Numeração única: 4900-22.2014.4.01.3314
4900-22.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ALBERTO PEREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: BA00013695 - HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"
Numeração única: 5601-80.2014.4.01.3314
5601-80.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOSE AMERICO LIMA
ADVOGADO
: BA00013695 - HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"
Numeração única: 5603-50.2014.4.01.3314
5603-50.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOSE DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: BA00013695 - HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"
Numeração única: 5604-35.2014.4.01.3314
5604-35.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LAURINETE JESUS DOS SANTOS - REP. POR TANIA MARIA JESUS
DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00026254 - JOAO LIMA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"

A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para justificar o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o
prazo, sem manifestação, distribua-se o presente feito ao Juizado Adjunto a esta Vara."
Numeração única: 5659-83.2014.4.01.3314
5659-83.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ANTONIO ELIO DA CRUZ
ADVOGADO
: SE00001592 - ANTONIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para justificar o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias.
Expirado o prazo, sem manifestação, distribua-se o presente feito ao Juizado Adjunto a esta
Vara."
Numeração única: 6265-14.2014.4.01.3314
6265-14.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: LUIS KLEBER DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: BA00034980 - TESSA ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para justificar o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias.
Expirado o prazo, sem manifestação, distribua-se o presente feito ao Juizado Adjunto a esta
Vara."
Numeração única: 6268-66.2014.4.01.3314
6268-66.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: BENEDITO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00026159 - JOAO BRUNO SANCHES MILITAO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para justificar o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias.
Expirado o prazo, sem manifestação, distribua-se o presente feito ao Juizado Adjunto a esta
Vara."
Numeração única: 6269-51.2014.4.01.3314
6269-51.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LIVIA GRAZIELE SILVA GOMES
ADVOGADO
: BA00024408 - MONALISA DUTRA DE FIGUEIREDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para justificar o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias.
Expirado o prazo, sem manifestação, distribua-se o presente feito ao Juizado Adjunto a esta
Vara."
Numeração única: 6276-43.2014.4.01.3314
6276-43.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JESEFA TELES DE BARROS
ADVOGADO
: BA00016776 - REGINALDO FERREIRA BORGES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para justificar o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias.
Expirado o prazo, sem manifestação, distribua-se o presente feito ao Juizado Adjunto a esta
Vara."
Numeração única: 6283-35.2014.4.01.3314
6283-35.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ANTONIO CARLOS CHAGAS SANTOS
ADVOGADO
: BA00018131 - ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para justificar o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o
prazo, sem manifestação, distribua-se o presente feito ao Juizado Adjunto a esta Vara."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501740
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"(...) intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial, esclarecendo o objeto desta ação, sob pena de extinção do feito"
Numeração única: 4817-06.2014.4.01.3314
4817-06.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JORGE LUIZ SANTANA
ADVOGADO
: BA00021453 - HUGO SOUZA VASCONCELOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para retificar o valor da causa, atribuindo um valor certo, com base no
que dispoe o art.259 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o autor, no mesmo prazo,
comprovar que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais"
Numeração única: 43528-30.2011.4.01.3300
43528-30.2011.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: DALVA LUCIA DE JESUS COSTA
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023443 - FABIO MARTINEZ BULHOES
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para requerer o que entender cabível a satisfação de seu direito, no
prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 1625-78.2012.4.01.3300
1625-78.2012.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA CECILDA DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023443 - FABIO MARTINEZ BULHOES
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para requerer o que entender cabível a satisfação de seu direito, no
prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 43592-40.2011.4.01.3300
43592-40.2011.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA DOMINGAS SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para requerer o que entender cabível a satisfação de seu direito, no
prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 1664-75.2012.4.01.3300
1664-75.2012.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ELIETE DE ARAUJO RABELO
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para requerer o que entender cabível a satisfação de seu direito, no
prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 1020-56.2013.4.01.3314
1020-56.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOAO DA COSTA
ADVOGADO
: BA00021834 - MATEUS MARANHAO VILAR LEITE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração
opostos pela CEF (fl.88), no prazo de 5 (cinco) dias."

Numeração única: 5612-12.2014.4.01.3314
5612-12.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MILENA VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00031348 - JOSE MARIO BATISTA CLEMENTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"
Numeração única: 5614-79.2014.4.01.3314
5614-79.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: UESLEI MELO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00026589 - CLEVSON LIMA BONFIM
ADVOGADO
: BA00012368 - WADIH HABIB BOMFIM
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"
Numeração única: 5627-78.2014.4.01.3314
5627-78.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LAURINDO SEVERIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA0000826B - MANOEL DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino que a parte autora esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos utilizados
para a fixação do valor da causa, promovendo, se for o caso, a emenda da inicial"
Numeração única: 337-19.2013.4.01.3314
337-19.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: SIMONE DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista a irrisória diferença apresentada entre os cálculos da autora e o da CEF,
declarto cumprida a obrigação imposta à parte ré na sentença de fls.49/53. Expeça-se alvará..."
Numeração única: 4814-51.2014.4.01.3314
4814-51.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: CARLOS BOMFIM SANTOS LIMA
ADVOGADO
: BA00030611 - WLADINEI LUCIANO MUNHOZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intimem-se as partes para manifestar-se sobre o laudo médico incluso às fls..66/69, no prazo
de 5 (cinco) dias."
Numeração única: 5197-63.2013.4.01.3314
5197-63.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ELIOMAR RIBEIRO MOREIRA
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se novamente o autor para réplica no prazo de 10 (dez) dias"
Numeração única: 6218-40.2014.4.01.3314
6218-40.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MIRIAM BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00024390 - KAMILA COSTA MORAIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501741
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Numeração única: 1903-03.2013.4.01.3314
1903-03.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOAO DOS SANTOS VIANA
ADVOGADO
: BA00032342 - LEANDRO MONTANARI MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta pela INSS(...). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 5156-96.2013.4.01.3314
5156-96.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIA JESUS DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: BA0000826B - MANOEL DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta pela INSS(...). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 1697-23.2012.4.01.3314
1697-23.2012.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: FRANKLIN DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: BA00018131 - ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Ante o trânsito em julgado do acórdão (fl.136), intime-se a parte autora para requerer o que
entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 1666-45.2012.4.01.3300
1666-45.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JACI LEAL PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...intime-se a parte autora para oferecer réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 6335-65.2013.4.01.3314
6335-65.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: EPIFANIO ALMEIDA LIMA
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...colha-se a réplica da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, quando deverá informar se há
outras provas a serem produzidas"
Numeração única: 6338-20.2013.4.01.3314
6338-20.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: HONORATO DE SANTANA
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...colha-se a réplica da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, quando deverá informar se há
outras provas a serem produzidas"
Numeração única: 6340-87.2013.4.01.3314
6340-87.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JESSE DE MELO
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para replicar em 10 (dez) dias."

Numeração única: 5608-72.2014.4.01.3314
5608-72.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00037987 - ADRIANA VIANA DA FONSECA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para retificar o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias, nos
moldes do art.259 do CPC."
Numeração única: 3284-46.2013.4.01.3314
3284-46.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ERIVALDO TRINDADE MOTTA
ADVOGADO
: BA00035551 - RAFAEL CANTON LINS
REU
: UNIAO FEDERAL ( FAZENDA NACIONAL )
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta pela PFN(...). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 3170-44.2012.4.01.3314
3170-44.2012.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ODORICO DE CARVALHO DA PAIXAO
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta pela INSS(...). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 41290-04.2012.4.01.3300
41290-04.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE DAS NEVES
ADVOGADO
: BA00022683 - JAILTON RIGAUD
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta pela INSS(...). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 306-96.2013.4.01.3314
306-96.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ADEMAR LAURINDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00017034 - CLERISTON PITON BULHOES
ADVOGADO
: BA00014137 - FRANCISCO LACERDA BRITO SAJU
ADVOGADO
: BA00021453 - HUGO SOUZA VASCONCELOS
ADVOGADO
: BA00014332 - LEON ANGELO MATTEI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta pela INSS(...). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 1077-74.2013.4.01.3314
1077-74.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MANOEL CAMARA FALETA
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta pela INSS(...). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a petição e documentos apresentados pela
CEF (fls..121/133), no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 43673-86.2011.4.01.3300
43673-86.2011.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: VALDETE ARAUJO BITENCOURT
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DF00009482 - MAURO JOSE GARCIA PEREIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta pela CEF(...). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 6282-50.2014.4.01.3314
6282-50.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: DEJAIR DA SILVA GUERRA
ADVOGADO
: BA00037895 - ANA CAROLINA ARAUJO MAZZAFERA
ADVOGADO
: BA00021453 - HUGO SOUZA VASCONCELOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para retificar o valor da causa, atribuindo um valor certo, com base no
que dispõe o art.259 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 4885-53.2014.4.01.3314
4885-53.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: RONALDO LUIZ MORAES DE SOUZA
ADVOGADO
: PE00023955 - EDUARDO HENRIQUE LIRA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para que junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias cópia da decisão
de indeferimento do benefício na via administrativa, sob pena de extinção do feito."
Numeração única: 3591-97.2013.4.01.3314
3591-97.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE OLINDINA/BA
ADVOGADO
: BA00016834 - AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: BA00013801 - RUBEM SILVA FILHO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, junte aos autos documentação
comprobatória da incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas elencadas na
peça inaugural."
Numeração única: 9247-35.2013.4.01.3314
9247-35.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MIGUELITA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando que não há noticias de deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da decisão de fls.65/67, intime-se a parte autora para pagamento
das custas processuais em 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição"
Numeração única: 6336-50.2013.4.01.3314
6336-50.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: HELIO ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando que não há noticias de deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da decisão de fls.72/74, intime-se a parte autora para pagamento
das custas processuais em 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição"

Numeração única: 1079-44.2013.4.01.3314
1079-44.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE ESPLANADA/BA
ADVOGADO
: BA00013801 - RUBEM SILVA FILHO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Defiro o requerimento da parte autora (fl.89) e concedo-lhe mais 15 (quinze) dias para juntar
aos autos a documentação comprobatória da incidência de contribuição previdenciária sobre as
parcelas indicadas na inicial."
Numeração única: 4098-58.2013.4.01.3314
4098-58.2013.4.01.3314 BUSCA E APREENSAO
REQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REQDO
: RODRIGO DE CASTRO LIMA
ADVOGADO
: BA00019069 - EDGARD CINACCHI NETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...determino a intimação do requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o
comprovante de pagamento das custas referentes ao porte de remessa à SUperior Instância e
retorno dos autos(...)"
Numeração única: 336-34.2013.4.01.3314
336-34.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE IZIDIO PEREIRA
ADVOGADO
: BA00020726 - JOSE MAIA COSTA NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o laudo médico complementar incluso à
fl.121, no prazo de 5 (cinco) dias (...)"
Numeração única: 6328-73.2013.4.01.3314
6328-73.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ANTONIO LIBORIO LUSTOSA
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em
face da decisão de fls. 95/97, intime-se a parte autora para pagamento das custas processuais
em 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição."
Numeração única: 1610-12.2012.4.01.3300
1610-12.2012.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: SONIA MARIA BONFIM DA CONCEICAO
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração
opostos pela CEF (fls.196/200), no prazo de 5 (cinco) dias(...)."
Numeração única: 17-45.2012.4.01.3300
17-45.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA LUZIA PESSOA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos extratos que
comprovem sua opção pelo regime FGTS no tocante ao vínculo iniciado em 15.08.1977 junto
a Prefeitura Municipal de Catu (fl.09)."
Numeração única: 3645-63.2013.4.01.3314
3645-63.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: NICEA SOUZA DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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Numeração única: 6246-08.2014.4.01.3314
6246-08.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JOILDA DE SOUZA BORGES
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar que não possui condições
financeiras para arcar com as custas processuais, juntando aos autos comprovantes atualizados de seus rendimentos ou, de outro modo, efetue o pagamento das custas iniciais,
conforme certidão de fl. 112."
Numeração única: 43521-38.2011.4.01.3300
43521-38.2011.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: BALBINA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 10 (dez) dias, quando
deverá informar se há outras provas que pretende produzir."
Numeração única: 9786-77.2012.4.01.3300
9786-77.2012.4.01.3300 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: MUNICIPIO DE RIO REAL
ADVOGADO
: BA00017391 - BETHA BRITO NOVA
ADVOGADO
: BA00003632 - CARLOS ALBERTO NOVA FILHO
ADVOGADO
: BA00024409 - DANIEL FARIAS HOLANDA
ADVOGADO
: BA00024103 - RODRIGO BRITO DA NOVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se o Município de Rio Real/BA para cientificar-se da penhora realizada (fl.235) e,
querendo, opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias.
Numeração única: 3684-26.2014.4.01.3314
3684-26.2014.4.01.3314 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA
ADVOGADO
: BA00017052 - LEONARDO JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO
REQDO
: ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
REQDO
: JOSETACIO EMANUEL DE VASCONCELOS NEGREIROS
REQDO
: EDNEI BAPTISTA SANTOS
REQDO
: JOSE MARIO DA CONCEICAO
REQDO
: GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"(...)intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, a origem dos
recursos (convênio ou programa)"
Numeração única: 5808-49.1999.4.01.3300
1999.33.00.005807-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE
EXCDO
: JOSE FRANCISCO DOS REIS
ADVOGADO
: BA00008917 - EROMIR BARRETTO DO SACRAMENTO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Após, intime-se o executado para que efetue o pagamento da dívida (fl. 55/56), no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de pagar multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante da
condenação. Não havendo pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando
o demandado de tais atos, por intermédio de seu advogado, se o possuir, ou pessoalmente
(caso não tenha advogado constituído nos autos), podendo oferecer impugnação, no prazo de
15 (quinze) dias."
Numeração única: 331-12.2013.4.01.3314
331-12.2013.4.01.3314 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2A REGIAO
ADVOGADO
: PE00028759 - DENISE DE SOUZA MARINHO

Numeração única: 5634-70.2014.4.01.3314
5634-70.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: MARIA LUCIA PEREIRA DE SANTANA
ADVOGADO
: BA00040904 - GILDASIO DOS REIS NASCIMENTO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar que não possui condições
financeiras para arcar com as despesas processuais ou de outro modo recolher as custas
calculadas à fl.59."
Numeração única: 9211-90.2013.4.01.3314
9211-90.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: DAGEAN FRANCISCO OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00010480 - AUGUSTO BOMFIM NERY
ADVOGADO
: BA00034044 - IURI DE CASTRO GOMES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a proposta de
acordo formulada na contestação."
Numeração única: 5012-59.2012.4.01.3314
5012-59.2012.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: NEIDE NANCI DO CARMO SILVA
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00021357 - ALEXANDRE FREIRE DE CARVALHO GUSMAO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, cientificar-se da petição e documentos
anexados às fls.79/96, oportunidade em que deverá atender à última parte do despacho de
fl.77."
Numeração única: 34267-75.2010.4.01.3300
34267-75.2010.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AUGUSTO JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00012940 - ALESSANDRA SALES LOPES
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta pela UNIÃO(...). Intime-se a parte autora para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 3272-84.2007.4.01.3300
2007.33.00.003271-7 DESAPROPRIACAO
EXPTE
: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ADVOGADO
: BA00017712 - CESAR AUGUSTO DE PINHO PEREIRA
EXPDO
: JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS
ASSIST.
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas processuais
relativas aos pedidos de desarquivamento dos autos e das cópias reprográficas autenticadas,
formulados à fl. 229."
Numeração única: 3692-03.2014.4.01.3314
3692-03.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: AMILTON PEREIRA ARAUJO
ADVOGADO
: BA00010262 - JOAO MARCOS SANCHES GREGORIO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista que a parte autora renunciou expressamente o valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (fl. 12), determino a distribuição da presente demanda perante o
Juizado Especial Adjunto a esta Vara, com fundamento no art. 3º, da Lei n. 10.259/01."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501744
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IMPDO
: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
ADVOGADO
: BA00022776 - LYVIA CAVALCANTE DA SILVA VELOSO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se o impetrante para efetuar o recolhimento das custas processuais remanescentes, no
prazo de 5 (cinco) dias.
Numeração única: 1587-53.2014.4.01.3314
1587-53.2014.4.01.3314 NOTIFICAÇÃO
AUTOR
: ANTONIO FRANCA CERQUEIRA NETO E OUTROS
ADVOGADO
: BA00033202 - DIEGO BRANDÃO DE MELO
RÉU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista que a União fora notificada e que já decorreu o prazo de 48 (quarenta e oito
horas) do recebimento destes autos em Secretaria (certidão de fl. 114v), intime-se a parte
autora para receber os autos, os quais deverão ser baixados no sistema processual e entregues independentemente de traslado, com fundamento no art. 872 do CPC."
Numeração única: 8110-18.2013.4.01.3314
8110-18.2013.4.01.3314 INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR
: BELINE GONCALVES ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00040000 - ROGERIO ATAIDE CALDAS PINTO
RÉU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Defiro em parte o pleito de fl.35, determinando que a parte autora comprove nos autos o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento
da distribuição(...)"
Numeração única: 5113-62.2013.4.01.3314
5113-62.2013.4.01.3314 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RÉU
: MARIA APARECIDA MATOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00034401 - ARMANDO DA FONSÊCA CARVALHO NETO
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Nomeio Edson França para a realização da perícia, fixando os honorários - que deverão ser
depositados pela embargante no prazo de 10 (dez) dias - no valor máximo indicado na Tabela
II da Resolução n. 558 do CJF. O laudo pericial deverá atender aos seguintes parâmetros (...)
Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do parágrafo
1º do artigo 421 do CPC."
Numeração única: 24174-19.2011.4.01.3300
24174-19.2011.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXCDO
: RODRIGUES MATIAS DE ARRUDA
EXCDO
: LIVIA SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: BA00027870 - ALEXANDRE CARDOSO FEITOSA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte ré para que se manifeste acerca da petição de fl..217, a qual noticia a
existência de dívida remanescente no valor de R$1.230,50, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 30-02.2012.4.01.3314
30-02.2012.4.01.3314 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RÉU
: SILVANO FREIRE
ADVOGADO
: BA00025296 - BRENNO DE MELO GOMES CALASANS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Nomeio Edson França para a realização da perícia, fixando os honorários - que deverão ser
depositados pela CEF no prazo de 10 (dez) dias - no valor máximo indicado na Tabela II da
Resolução n. 558 do CJF. O laudo pericial deverá atender aos seguintes parâmetros (...)
Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do parágrafo
1º do artigo 421 do CPC."
Numeração única: 5105-85.2013.4.01.3314
5105-85.2013.4.01.3314 AÇÃO POPULAR
AUTOR
: GILDSON GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RN00003937 - AFONSO ADOLFO DE MEDEIROS FERNANDES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501745

ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: RN00003640 - FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
: BA00028105 - NILA NAIARA NUNES NASCIMENTO
: MESA DIRETORA DO CONGRESSO NACIONAL REPRESENTADA PELO SENADOR RENAN CALHEIROS
REU
: MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REPRESENTADA PELO DEPUTADO FEDERAL HENRIQUE EDUARDO ALVES
REU
: JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS
REU
: HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES
ADVOGADO
: RN00003937 - AFONSO ADOLFO DE MEDEIROS FERNANDES
ADVOGADO
: RN0000426A - ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO
ADVOGADO
: RN00003640 - FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...recebo a apelação interposta(...) Intime-se a parte ré para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias."
Numeração única: 3055-52.2014.4.01.3314
3055-52.2014.4.01.3314 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: MUNICIPIO DE ARACAS
ADVOGADO
: BA00035025 - SALOMAO COSTA BARRETO
REQDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Mantenho a decisão agravada (fl.93/94) por seus próprios fundamentos. Colha-se réplica da
parte autora em 10 (dez) dias, oportunidade em que deverá informar se há outras provas a
serem produzidas"
Numeração única: 10096-07.2013.4.01.3314
10096-07.2013.4.01.3314 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO
: RANULFO SOUSA FERREIRA
ADVOGADO
: BA00040794 - BRIGIDO NUNES DE REZENDE NETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intimem-se as partes a fim de que especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a sua relevância para o deslinde da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias."
Numeração única: 3677-34.2014.4.01.3314
3677-34.2014.4.01.3314 NOTIFICAÇÃO
AUTOR
: ANA MARIA SOUZA DA CONCEICAO E OUTROS
ADVOGADO
: BA00033202 - DIEGO BRANDÃO DE MELO
RÉU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista que a União fora notificada e que já decorreu o prazo de 48 (quarenta e oito
horas) do recebimento destes autos em Secretaria (certidão de fl. 78v), intime-se a parte autora
para receber os autos, os quais deverão ser baixados no sistema processual e entregues
independentemente de traslado, com fundamento no art. 872 do CPC."
Numeração única: 937-74.2012.4.01.3314
937-74.2012.4.01.3314 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: BA00018650 - SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR
REQDO
: JOSE WILSON DANTAS DE BRITO
REQDO
: FRANCISCO ALVES DE ASSIS
ADVOGADO
: BA00006793 - JOAO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SE00001723 - VALNEY CRISTINA CORREA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se o réu FRANCISCO ALVES DE ASSIS para que acoste aos autos extratos das contas
n. 40384-9, Agência 0690 e n. 000035-3, Agência 0690, relativos aos três meses imediatamente anteriores à data do bloqueio."
Numeração única: 5135-23.2013.4.01.3314
5135-23.2013.4.01.3314 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RÉU
: IURI SILVA CARNEIRO
ADVOGADO
: BA00019531 - PERICLES NOVAES FILHO
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art.269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito. (...) recebo a apelação interposta pelo MPF (...).
Intime-se a parte ré para cientificar da sentença de fls..284/287 e, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias"
Numeração única: 4016-27.2013.4.01.3314
4016-27.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto e por tudo o mais que consta dos autos, forte no art. 269, inciso I do Código de
Ritos, julgo procedente em parte o pedido para declarar que o autor exerceu atividade especial
durante os seguintes períodos: 01.02.1986 e 07.08.1989; 09.03.1990 a 30.11.1990; 01.05.1991
a 13.12.1991; 10.06.1992 a 28.04.1995 (...) recebo a apelação interposta pelo INSS (...) Intimese a parte autora para cientificar-se da sentença de fls.195/199 e, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias."
Numeração única: 30975-48.2011.4.01.3300
30975-48.2011.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE RIO REAL
AUTOR
: MUNICIPIO DE RIO REAL
LITISAT
: FNDE
ADVOGADO
: BA00013801 - RUBEM SILVA FILHO
REU
: RAIMUNDO GUIMARAES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00007136 - ANTONIO PACHECO NETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art.269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito. "
Numeração única: 3254-45.2012.4.01.3314
3254-45.2012.4.01.3314 BUSCA E APREENSAO
REQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REQDO
: BEATRIZ BRANDAO PEREIRA
ADVOGADO
: BA00005685 - PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (...)"
Numeração única: 6248-75.2014.4.01.3314
6248-75.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIA NATALICE LOURENCO DA SILVA
ADVOGADO
: BA00019519 - KELLYANNE KENNY AMARAL MORAIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos do art.269, I, c/c o art.285-A, ambos do
código de Processo Civil."
Numeração única: 4292-24.2014.4.01.3314
4292-24.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: RENIVALDO PIMENTEL CARVALHO
ADVOGADO
: BA00040904 - GILDASIO DOS REIS NASCIMENTO
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da litispendência, razão pela qual extingo o processo sem resolução de mérito (...)
Numeração única: 1175-25.2014.4.01.3314
1175-25.2014.4.01.3314 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00039449 - RUI SAPUCAIA PEREIRA
IMPDO
: EDMILSON JOSE SANTOS ARAUJO
ADVOGADO
: PR00044952 - EDUARDO LUIZ BERMEJO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, concedo a segurança pleiteada, confirmando a liminar de fls.34/37 (...)"

A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação
processual, acostando aos autos instrumento de mandato em nome do advogado que subscreve a contestação, sob pena de decretação da revelia."
Numeração única: 4100-28.2013.4.01.3314
4100-28.2013.4.01.3314 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
RÉU
: JOAO RICARDO SOUSA DE CASTRO
ADVOGADO
: BA00020001 - JOAO RICARDO SOUZA DE CASTRO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte ré para que se manifeste acerca do petitório de fl.42, o qual noticia a paerda
superveniente do interesse de agir da CEF, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 44408-22.2011.4.01.3300
44408-22.2011.4.01.3300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: SELMA MARIA DA COSTA NONATO
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte executante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela CEF (fls.197/201), ante o seu potencial efeito modificador"
Numeração única: 3649-66.2014.4.01.3314
3649-66.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MANOEL MESSIAS BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar que não possui condições
financeiras para arcar com as custas processuais, juntando aos autos comprovantes atualizados de seus rendimentos ou, de outro modo, efetue o pagamento das custas iniciais,
conforme certidão de fl. 17."
Numeração única: 3650-51.2014.4.01.3314
3650-51.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar que não possui condições
financeiras para arcar com as custas processuais, juntando comprovantes atualizados de seus
rendimentos, ou , de outro modo, efetue o pagamento das custas iniciais(...)"
Juiza Titular
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
Dir. Secret.
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4473-60.2011.4.01.3304
4473-60.2011.4.01.3304 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - MARCOS ANDRE CARNEIRO SILVA
REQDO
: MANOEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00016035 - RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS
ADVOGADO
: BA00017776 - TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA
ASSIST.
: FNDE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501746
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Numeração única: 6312-22.2013.4.01.3314
6312-22.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE JANDAIRA
ADVOGADO
: BA00007829 - ADEMIR ISMERIM MEDINA
ADVOGADO
: BA00011752 - LEDA MARIA DE CARVALHO MOREIRA CALDAS AZI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 267, inciso VI do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO."
Numeração única: 863-20.2012.4.01.3314
863-20.2012.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/BA
ADVOGADO
: BA00033179 - CIRO CALHEIRA MENEZES
ADVOGADO
: BA00020450 - FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00019318 - TAIS SILVA OLIVEIRA
REU
: JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00029460 - HALISSON SILVA DE BRITO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 269, inciso I do CPC, julgo improcedente o pedido, extinguindo o
processo com resolução do mérito."
Numeração única: 9210-08.2013.4.01.3314
9210-08.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ANTONIO SERGIO PEREIRA PORTELA
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto e por tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 269, inciso I do
Código de Ritos, julgo procedente o pedido para condenar a CEF (...)"
Numeração única: 6316-59.2013.4.01.3314
6316-59.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE VALTER DOS ANJOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00037895 - ANA CAROLINA ARAUJO MAZZAFERA
ADVOGADO
: BA00017034 - CLERISTON PITON BULHOES
ADVOGADO
: BA00014137 - FRANCISCO LACERDA BRITO SAJU
ADVOGADO
: BA00021453 - HUGO SOUZA VASCONCELOS
ADVOGADO
: BA00014332 - LEON ANGELO MATTEI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto e por tudo o mais que consta dos autos, forte no art. 269, inciso I do Código de
Ritos, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito (...) recebo
a apelação interposta pelo INSS (...) Intime-se a parte autora para cientificar-se da sentença de
fls.130/134 e, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias."
Numeração única: 5730-22.2013.4.01.3314
5730-22.2013.4.01.3314 BUSCA E APREENSAO
REQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00016941 - FABRICIO DE OLIVEIRA PINTO
REQDO
: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00019069 - EDGARD CINACCHI NETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Diante do exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de
Processo Civil, para reconhecer e consolidar a propriedade plena da instituição fiduciária sobre
o bem objeto desta demanda."
Numeração única: 133-49.2006.4.01.3304
2006.33.04.000133-4 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO
: ESPOLIO DE EUZEBIO DOS REIS COSTA
ADVOGADO
: BA00010930 - JOAO CLYMACO TEIXEIRA

Numeração única: 4221-22.2014.4.01.3314
4221-22.2014.4.01.3314 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LANA AILANA ALVES SILVA VARJAO
ADVOGADO
: BA00034206 - ELIANE DOS REIS PINHO COSTA
IMPDO
: DIRETORA DA FACULDADE SANTISSIMO SACRAMENTO
ADVOGADO
: BA00032787 - MARCUS VINICIUS OLIVER DE SA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, concedo a segurança pleiteada, confirmando a liminar de fls.32/34 (...)"
Numeração única: 2742-28.2013.4.01.3314
2742-28.2013.4.01.3314 DESAPROPRIACAO
EXPTE
: PETROLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
EXPTE
: PETROLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
ASSISTA
: UNIAO
ADVOGADO
: BA00009110 - JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROCUR
: BA00023607 - MAXIMILIAN TORRES SANTOS DE SANTANA
EXPDO
: ESPOLIO DE LUCIANO VILAS BOAS MACHADO
ADVOGADO
: RJ00035133 - HAMILTON PRISCO PARAISO JUNIOR
ADVOGADO
: BA00019639 - RENATO CARVALHO FACCIOLLA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, declarando constituída a servidão administrativa para a passagem do gasoduto no imóvel indicado na petição inicial, oportunidade em
que arbitro o valor de R$ 9.821,00 (nove mil, oitocentos e vinte e um reais) a título de justa
indenização pela aludida servidão administrativa. "
Numeração única: 2741-43.2013.4.01.3314
2741-43.2013.4.01.3314 DESAPROPRIACAO
EXPTE
: PETROLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
ADVOGADO
: BA00009110 - JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: BA00023607 - MAXIMILIAN TORRES SANTOS DE SANTANA
EXPDO
: ESPOLIO DE JOSE PATRICIO DA HORA
ASSIST.
: UNIAO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Diante do exposto e por tudo o mais que consta dos autos, forte no art. 269, I do CPC, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para declarar constituída a servidão administrativa para a passagem do gasoduto no imóvel indicado na petição inicial, arbitrando o valor de 2.556,38 (dois
mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) a título de justa indenização."
Numeração única: 9206-68.2013.4.01.3314
9206-68.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ELOINA REIS DANTS
ADVOGADO
: BA00028370 - CLEBER EMIDIO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Assim, já tendo sido arquivado aquele feito, constato a existência de coisa julgada, de modo
que extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, V, do Código de
Processo Civil"
Numeração única: 3630-60.2014.4.01.3314
3630-60.2014.4.01.3314 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ROMILZA NEVES DA SILVA MENDES
ADVOGADO
: BA00026441 - CARINE MENDES DOS SANTOS
IMPDO
: DIRETOR(A) DA FACULDADE NORTE DO PARANA EM ALAGOINHAS/BA
ADVOGADO
: BA00026441 - CARINE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PR00044952 - EDUARDO LUIZ BERMEJO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução do mérito, com
fulcro no art. 269, I, do CPC"
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501747
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Numeração única: 6343-42.2013.4.01.3314
6343-42.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE
AUTOR
: JOSE CAMILO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 6348-64.2013.4.01.3314
6348-64.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE
AUTOR
: NELSON FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 7583-66.2013.4.01.3314
7583-66.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ITAMAR CACILDA DE SANTANA MARTINS
ADVOGADO
: BA00020841 - IVAN DAMASCENO FLORES
REU
: UNIAO FEDERAL ( FAZENDA NACIONAL )
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 8031-39.2013.4.01.3314
8031-39.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MUNICIPIO DE AGUA FRIA
ADVOGADO
: BA00027047 - HENRIQUE TANAJURA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FAZENDA NACIONAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 8048-75.2013.4.01.3314
8048-75.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE
AUTOR
: ANANIAS TEIXEIRA SANTOS
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 8087-72.2013.4.01.3314
8087-72.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE
AUTOR
: JOSEFA BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 9231-81.2013.4.01.3314
9231-81.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA BEATRIZ DE JESUS VASQUES
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."

ADVOGADO
: BA00009755 - JOSE SOUZA PIRES
ADVOGADO
: BA00014609 - MAISA MOTA RIOS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
""Do exposto, forte no art. 269, inciso I do CPC c/c art.12, inciso II da Lei 8.492/92, julgo
procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito(...)."
Numeração única: 9189-16.2009.4.01.3300
2009.33.00.009194-4 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE
REU
: MANOELITO ARGOLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00013393 - CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, forte no art. 269, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido, extinguindo o
processo com resolução do mérito, para , confirmando a medida de indisponibilidade de bens
deferida às fls.60/62, com observância dos parâmetros do parágrafo único do art.12da Lei
n.8429/92(...)"
Numeração única: 8009-78.2013.4.01.3314
8009-78.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MIGUEL ROBERTO DE JESUS
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a recalcular a renda
mensal do benefício previdenciário titularizado pelo autor, mediante aplicação dos tetos estabelecidos pelas EC's 20/98 e 41/03, (...) recebo a apelação interposta pelo INSS(...). Intimese a parte autora para cientificar-se da sentença de fls.150/154 e, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias."
Numeração única: 4096-88.2013.4.01.3314
4096-88.2013.4.01.3314 BUSCA E APREENSAO
REQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
REQDO
: UBIRLAN BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00034419 - SORAIA CONCEICAO DOS SANTOS NASCIMENTO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art.269, I, do CPC (...)."
Juiza Titular
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
Dir. Secret.
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4071-75.2013.4.01.3314
4071-75.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 5150-89.2013.4.01.3314
5150-89.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA
ADVOGADO
: BA00017374 - CICERO DIAS BARBOSA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501748
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Numeração única: 118-69.2014.4.01.3314
118-69.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00037987 - ADRIANA VIANA DA FONSECA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
ADVOGADO
: BA00038956 - LARA ROCHA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 123-91.2014.4.01.3314
123-91.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE CONDE
ADVOGADO
: BA00033179 - CIRO CALHEIRA MENEZES
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 126-46.2014.4.01.3314
126-46.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ADVANIA ANA COSME DE SANTANA SILVA
ADVOGADO
: BA00024640 - FERNANDA LIMA DE QUEIROZ
REU
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 145-52.2014.4.01.3314
145-52.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA DA CONCEICAO DIOGO BARROS
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 39057-97.2013.4.01.3300
39057-97.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: LUCIA MARIA LEAL DA PAZ
ADVOGADO
: BA00016863 - ULYSSES CALDAS PINTO NETO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 37661-85.2013.4.01.3300
37661-85.2013.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MARIA DETE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00016863 - ULYSSES CALDAS PINTO NETO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 1164-93.2014.4.01.3314
1164-93.2014.4.01.3314 INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR
: ONOFRE FERREIRA MACHADO
ADVOGADO
: SE00003083 - EDGARD DE FARO ROLLEMBERG FILHO
ADVOGADO
: SE00002637 - MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO
RÉU
: MUNICIPIO DO CONDE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."

Numeração única: 9782-61.2013.4.01.3314
9782-61.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MARIA FRANCISCA SANTOS LIMA
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 9785-16.2013.4.01.3314
9785-16.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JORGE ANTONIO PINTO SALES
ADVOGADO
: BA00037987 - ADRIANA VIANA DA FONSECA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 9930-72.2013.4.01.3314
9930-72.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE NOVA SOURE
ADVOGADO
: BA00040158 - ANTONIO EURICO GUIMARAES REIS FILHO
ADVOGADO
: BA00033179 - CIRO CALHEIRA MENEZES
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 10017-28.2013.4.01.3314
10017-28.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE JILSON DE OLIVEIRA BITENCOURT
ADVOGADO
: BA00037987 - ADRIANA VIANA DA FONSECA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 10126-42.2013.4.01.3314
10126-42.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ANTONIO DAS NEVES COSTA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 112-62.2014.4.01.3314
112-62.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ADEMAR DE JESUS
ADVOGADO
: BA00037987 - ADRIANA VIANA DA FONSECA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 117-84.2014.4.01.3314
117-84.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOAO OLIVEIRA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501749
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Numeração única: 3691-18.2014.4.01.3314
3691-18.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: LUCIO JOSE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00013370 - JOSE MARCOS REIS DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 4204-83.2014.4.01.3314
4204-83.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 4225-59.2014.4.01.3314
4225-59.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: CALCADOS MALU LTDA
ADVOGADO
: RS00018157 - CELSO LUIZ BERNARDON
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 4830-05.2014.4.01.3314
4830-05.2014.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ELIAS ALEXANDRINO DE ABREU
ADVOGADO
: SC00013520 - CARLOS BERKENBROCK
ADVOGADO
: SC00015426 - SAYLES RODRIGUES SCHUTZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias."
Numeração única: 908-24.2012.4.01.3314
908-24.2012.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: GISELIA SANTANA ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00020747 - DANIEL MOURA VIANA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para requerer o que entender cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o
trânsito em julgado da sentença."
Numeração única: 42443-09.2011.4.01.3300
42443-09.2011.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ALTAMIRA SANTIAGO DA PAIXAO
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00020747 - DANIEL MOURA VIANA DE SOUZA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para requerer o que entender cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o
trânsito em julgado da sentença."
Numeração única: 1829-25.2012.4.01.3300
1829-25.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA DAMIANA SOUZA DE SENA
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501750

REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para requerer o que entender cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o
trânsito em julgado da sentença."
Numeração única: 43585-48.2011.4.01.3300
43585-48.2011.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA CLEUZA DA CRUZ SANTOS
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023443 - FABIO MARTINEZ BULHOES
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para requerer o que entender cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o
trânsito em julgado da sentença."
Numeração única: 43586-33.2011.4.01.3300
43586-33.2011.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA CLOTILDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para requerer o que entender cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o
trânsito em julgado da sentença."
Numeração única: 43526-60.2011.4.01.3300
43526-60.2011.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: CELLY CARVALHO MACEDO GUIMARAES
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para requerer o que entender cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o
trânsito em julgado da sentença."
Numeração única: 43539-59.2011.4.01.3300
43539-59.2011.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: GILDETE FERREIRA DA LUZ
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00015986 - CLELIO AMORIM NOBRE GUEDELHA MARTINS
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para requerer o que entender cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o
trânsito em julgado da sentença."
Numeração única: 1095-95.2013.4.01.3314
1095-95.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: HELENITA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00035629 - FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para requerer o que entender cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o
trânsito em julgado da sentença."
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Do exposto, declino da competência deste juízo para processar e julgar este Mandado de
Segurança em favor de uma das varas Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, para
onde determino a remessa dos autos, com as cautelas de estilo."
Juiza Titular
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
Dir. Secret.
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2344-81.2013.4.01.3314
2344-81.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Acolho o requerimento do autor (fls.86/87) e devolvo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para
manifestar-se sobre a proposta de acordo formulada na contestação."
Numeração única: 6310-52.2013.4.01.3314
6310-52.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ALBERTINO BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Ante a ausência de elementos novos, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela
parte autora (fl.50) e mantenho a decisão proferida às fls.45/47 por seus próprios fundamentos.
Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição."

Numeração única: 1670-82.2012.4.01.3300
1670-82.2012.4.01.3300 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: CLAUDIA BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: BA00014407 - MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para requerer o que entender cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o
trânsito em julgado da sentença."
Numeração única: 3235-39.2012.4.01.3314
3235-39.2012.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: AMELIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: BA00021083 - ISAK JOSE DE MACEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00023063 - MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, fica a parte autora
intimada para tomar conhecimento dos documentos juntados às fls.137/140."
Numeração única: 8082-50.2013.4.01.3314
8082-50.2013.4.01.3314 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00034483 - RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00034044 - IURI DE CASTRO GOMES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem do Juíza Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, ficam as partes
intimadas para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 5
(cinco) dias."
Numeração única: 862-35.2012.4.01.3314
862-35.2012.4.01.3314 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REU
: MARIA DAS MERCES ARAUJO CERQUEIRA
REU
: MARIA ACASSIA DE JESUS DOS SANTOS
REU
: RAIMUNDA CASSIMIRA SANTOS OLIVEIRA
REU
: TANIA MARIA DE OLIVEIRA BONFIM
REU
: JUDITH RODRIGUES DOS SANTOS
ENTIDADE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ADVOGADO
: BA00022913 - FABIAN MARCEL ROTONDANO GOMES LONGO
ADVOGADO
: BA00021898 - HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Por ordem da Juíza Federal Olívia Mérlin Silva e nos termos da Portaria n. 4/2012, ficam as
partes intimadas para tomarem conhecimento da audiência designada para o dia 12/11/2014,
às 8h20min, destinada à oitiva das rés Raimunda Cassimira Santos Oliveira e Judith Rodrigues
dos Santos, nos autos da Carta Precatória n. 966-03.2014.805.0213, a ser realizada pelo Juízo
da Vara Cível da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, conforme ofício de fl. 260."
Juiza Titular
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
Dir. Secret.
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6541-45.2014.4.01.3314
6541-45.2014.4.01.3314 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: VILMA DE JESUS MENDES
ADVOGADO
: BA00038214 - SUENYA MARIA PATRICIO ARAUJO
IMPDO
: PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -EBSERH
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501751

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos da Exma.

: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6009-71.2014.4.01.3314
6009-71.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA UMBELINA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00031332 - ANDREZZA DALTRO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: BA00031334 - GERALDO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Recebo a inicial.
Para cumprimento das diligências que seguem, cancele-se no sistema processual a audiência
anteriormente designada.
Da análise dos autos, constato que a parte autora teve, com o de cujus, um filho, o Sr. UILTON
DE OLIVEIRA DE SANTANA, que atualmente conta com menos de 21 anos.
Dessa forma, reputos necessária a intimação da parte autora para, caso queira, aditar a inicial, requerendo a inclusão daquele no polo ativo da lide, com a juntada da procuração devidamente assinada
outorgando poderes ao advogado que lhes representar. Prazo: 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade,
deverá a parte demandante tomar ciência do cancelamento da audiência. Intime-se..."
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Numeração única: 4564-86.2012.4.01.3314
4564-86.2012.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DURVAL VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00024680 - CAMILA SANTOS MODESTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado (RPV), devendo a Secretaria indicar
a alíquota de 3 % (três por cento) para incidência de imposto de renda no alvará, com a
ressalva de que fica dispensada a retenção do IR caso o beneficiário declare a Caixa Econômica Federal que os rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis, tudo, na forma do
art. 27, parágrafo 1º da Lei 10.833/2003..."
Numeração única: 2431-37.2013.4.01.3314
2431-37.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PEDRO SOUZA SANTOS REPRESENTADO POR SEU CURADOR
EVERALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00021022 - MATHEUS LIMA ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CURADOR
: EVERALDO DOS SANTOS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado (RPV), devendo a Secretaria indicar
a alíquota de 3 % (três por cento) para incidência de imposto de renda no alvará, com a
ressalva de que fica dispensada a retenção do IR caso o beneficiário declare a Caixa Econômica Federal que os rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis, tudo, na forma do
art. 27, parágrafo 1º da Lei 10.833/2003..."
Numeração única: 5909-53.2013.4.01.3314
5909-53.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROBSON DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00030650 - LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Compulsando os presentes autos, verifico que a deficiência mental informada na inicial foi
confirmada pelo(a) perito(a) médico(a) deste Juízo.
Ademais, constato que a própria parte assinou a procuração apresentada na documentação
inicial.
Todavia, tal situação não deve prosperar, considerando que do julgamento desta ação poderá
haver proveito econômico à parte demandante e, para administração de valores, conforme a
enfermidade comprovada pelo perito judicial, aquela não tem discernimento.
Considerando a peculiaridade do caso concreto, em vista os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade norteadores do procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, bem
como o quanto disposto no artigo 110, caput, da lei 8213/91, publique-se esse Despacho na
íntegra para que o patrono que subscreve a inicial providencie o comparecimento do genitor(a)/curador(a)/tutor(a) à Secretaria deste Juízo, com os documentos que o identifiquem e
comprovem a representação/curatela/tutela (se for genitor, basta a certidão de nascimento da
parte autora), requerendo sua inclusão como representante da parte demandante, no prazo de
30 (trinta) dias.
Apresentados o requerimento de representação e os documentos (termo de curatela/tutela ou
certidão de nascimento da parte requerente, conforme o caso, e o documento de identificação
do genitor(a)/curador(a)/tutor), cadastre-se no sistema processual o(a) representante/curador(a)/tutor(a) da parte autora.
Após, dê-se prosseguimento ao feito.
Não havendo cumprimento, oficie-se o Ministério Público da localidade onde reside a parte
autora para que sejam promovidas, com máxima brevidade, nos termos do artigo 1177, inciso
III e 1178, do CPC, as diligências necessárias à interdição da parte autora. Expedido Ofício,
voltem-me conclusos."
Numeração única: 9159-94.2013.4.01.3314
9159-94.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILTON SANTOS DANTAS
ADVOGADO
: BA00032707 - RENATA MATOS NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Numeração única: 5376-94.2013.4.01.3314
5376-94.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE MILTON BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00018537 - MANUELLA ACCIOLY SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"A parte autora peticionou às fls. 76/77 asseverando a tempestividade da peça recursal apresentada às fls. 70/72. Para tanto, juntou aos autos as Portarias da SECGE 50 e 52, que tratam
da suspensão dos prazos processuais no período das festas carnavalescas.
Mister observar que a Portaria de nº 52 suspendeu o expediente interno e externo, bem como
os prazos processuais da Seção Judiciária da Bahia, no dia 28/02/2014, não tendo seu texto
alcançado as Subseções Judiciárias, portanto.
A Portaria de nº 50, por sua vez, tratou do expediente das Seções e Subseções Judiciárias da
1ª Região nos dias 03 e 04 de março de 2014, disciplinando que os prazos porventura iniciados
ou a completar-se nesses dias ficariam prorrogados para o dia 05 subsequente.
A sentença de fl.66 foi publicada no dia 27/02/2014, tendo o prazo recursal iniciado no dia
28/02/2014, visto a normalidade do expediente nesta Subseção Judiciária, transcorrendo-se in
albis no dia 11/03/2014.
Pelo exposto, o prazo para o autor recorrer não foi atingido pelo conteúdo das Portarias de nºs
50 e 52 da SECGE, razão pela qual resta mantida a Decisão de fl. 73..."
Numeração única: 2512-83.2013.4.01.3314
2512-83.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GENICE SALUSTIANA DE JESUS
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Havendo dúvidas sobre a competência deste juízo para o julgamento da presente demanda,
uma vez que o valor que a parte autora atribuiu à causa não corresponde ao seu conteúdo
econômico, que, por sua vez, deve superar o teto do JEF, intime-a para prestar os devidos
esclarecimentos..."
Numeração única: 9586-91.2013.4.01.3314
9586-91.2013.4.01.3314 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ALDEMARIO BORGES DE SANTANA
ADVOGADO
: BA00034234 - AILDES SANTOS SILVA DOREA
ADVOGADO
: BA00034511 - LIA SARA RODRIGUES DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, para determinar
que a Caixa Econômica Federal exclua dos cadastros de proteção ao crédito o nome da parte
autora referente à divida objeto da inscrição de fls. (fl. 29), no prazo de resposta. Não havendo
cumprimento tempestivo, passará a incidir a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento do
prazo assinalado multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) em favor da parte autora..."
Juiza Titular
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
Dir. Secret.
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4606-67.2014.4.01.3314
4606-67.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDIRA BATISTA DE SANTANA
ADVOGADO
: BA00040898 - DANIELLE DIAS DE ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento da parte autora à perícia anteriormente marcada,
conforme fls.70, intime-se a demandante para ciência do exame pericial ao qual redesigno para o dia
12.09.2014, às 17:20 hs a ser realizado na sede desta subseção Judiciária..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501752
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Numeração única: 5726-48.2014.4.01.3314
5726-48.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALBERTINA DE SANTANA DAMACENO
ADVOGADO
: BA00024680 - CAMILA SANTOS MODESTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Para cumprimento das diligências que seguem, cancele-se no sistema processual a audiência
anteriormente designada.
Da análise dos autos, constato que a parte autora teve, com o de cujus, quatro filhos que
atualmente contam com menos de 21 anos.
Dessa forma, reputo necessária a intimação da parte autora para, caso queira, aditar a inicial,
requerendo a inclusão daqueles no pólo ativo da lide, com a juntada da procuração devidamente assinada outorgando poderes ao advogado que lhes representar. Prazo: 10 (dez)
dias. Na mesma oportunidade, deverá a parte demandante tomar ciência do cancelamento da
audiência. Intime-se..."
Numeração única: 3951-95.2014.4.01.3314
3951-95.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE EDEMILTON SANTANA DE ANDRADE
ADVOGADO
: BA00031956 - JOAO PAULO GOMES DE BARROS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento da parte autora à perícia anteriormente
marcada, conforme fls.29/30, intime-se a demandante para ciência do exame pericial ao qual
redesigno para o dia 17.09.2014, às 16:30 hs a ser realizado na Clínica dos Olhos Dr. Jorge
Carvalho, localizada à Rua Conselheiro Moura, centro, nesta cidade...."
Numeração única: 2165-50.2013.4.01.3314
2165-50.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCIO PINHEIRO DOS REIS
ADVOGADO
: BA00031953 - MARCOS ANDRE BARROS OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista o quanto informado à petição retro, intime-se o advogado do autor a colacionar
aos autos, no prazo de 30 dias, o termo de curatela, procuração e contrato de honorários
advocatícios..."
Numeração única: 6103-19.2014.4.01.3314
6103-19.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSEFA MARIA DA COSTA
ADVOGADO
: BA00031154 - CARLOS DE SOUZA BISPO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Da análise da certidão de fl. 89 e dos extratos de fls. 90/95, constato que a parte autora já
recebe os benefícios de aposentadoria por idade rural e pensão por morte sem qualquer
desconto por compensação de concessão indevida.
Outrossim, a requerente, na exordial, não deixou claro qual o objeto da presente ação nem os
fatos que motivaram a busca pela tutela judicial.
Destarte, intime-se a demandante para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial, a fim
de que se esclareça a causa de pedir e o pedido a ela inerentes, sob pena de extinção do
feito..."
Numeração única: 3959-72.2014.4.01.3314
3959-72.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: WALLACE CARVALHO NASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00041625 - GRACILIANO CELESTINO COSTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora a trazer aos autos os comprovantes dos exames realizados no
mesmo dia em que havia sido designada perícia médica neste Juízo, em razão dos quais não
foi possível o comparecimento daquela ao exame pericial agendado, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de extinção do feito..."

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Compulsando os presentes autos, verifico que a deficiência mental informada na inicial foi
confirmada pelo(a) perito(a) médico(a) deste Juízo.
Ademais, constato que a própria parte assinou a procuração apresentada na documentação
inicial.
Todavia, tal situação não deve prosperar, considerando que do julgamento desta ação poderá
haver proveito econômico à parte demandante e, para administração de valores, conforme a
enfermidade comprovada pelo perito judicial, aquela não tem discernimento.
Considerando a peculiaridade do caso concreto, em vista os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade norteadores do procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, bem
como o quanto disposto no artigo 110, caput, da lei 8213/91, publique-se esse Despacho na
íntegra para que o patrono que subscreve a inicial providencie o comparecimento do genitor(a)/curador(a)/tutor(a) à Secretaria deste Juízo, com os documentos que o identifiquem e
comprovem a representação/curatela/tutela (se for genitor, basta a certidão de nascimento da
parte autora), requerendo sua inclusão como representante da parte demandante, no prazo de
30 (trinta) dias.
Apresentados o requerimento de representação e os documentos (termo de curatela/tutela ou
certidão de nascimento da parte requerente, conforme o caso, e o documento de identificação
do genitor(a)/curador(a)/tutor), cadastre-se no sistema processual o(a) representante/curador(a)/tutor(a) da parte autora.
Após, dê-se prosseguimento ao feito.
Não havendo cumprimento, oficie-se o Ministério Público da localidade onde reside a parte
autora para que sejam promovidas, com máxima brevidade, nos termos do artigo 1177, inciso
III e 1178, do CPC, as diligências necessárias à interdição da parte autora. Expedido Ofício,
voltem-me conclusos."
Numeração única: 2260-46.2014.4.01.3314
2260-46.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL ALVES BARRETO
ADVOGADO
: BA00028825 - EDKILSON DE JESUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando o documentos fl. 19, fica a perícia redesignada para o dia 30/09/2014 às 09:15h,
a ser realizada pelo médico Dr. Marcus Vinícius Bacellar, na sede desta Subseção Judiciária..."
Numeração única: 798-88.2013.4.01.3314
798-88.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA NERY CARDEAL DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00010696 - JOEL PORTUGAL DE JESUS
ADVOGADO
: BA00037229 - LUIZ CARLOS DAS VIRGENS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REU
: MARIA AVANI BALDOINO DE SOUZA
REU
: JACKSON SOUZA DOS SANTOS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista a informação do Oficial de Justiça(fls.207-v), demonstrando que fora infrutífera
a tentativa de citação e intimação dos litisconsortes passivos, cancele-se a audiência anteriormente marcada.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, colacionar aos autos, o endereço dos
litisconsortes passivos objetivando sua efetiva citação/intimação para, querendo, apresentar
contestação ao presente feito, bem como tomar ciência da audiência de conciliação, instrução
e julgamento a ser posteriormente designada..."
Numeração única: 5456-24.2014.4.01.3314
5456-24.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA SANTOS DOS ANJOS
ADVOGADO
: BA00019906 - JULIANA BARBOSA VIEIRA DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando a data de nascimento da menor Lara Jhenefer filha da demandante (data
anterior a cinco anos da propositura desta ação), cancele-se a audiência no sistema e cientifique-se a parte autora do cancelamento. Após, voltem-se conclusos."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501753
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Numeração única: 236-79.2013.4.01.3314
236-79.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CRISPINIANA DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: BA00021720 - NELSON SILVA FREIRE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Compulsando os presentes autos, verifico que a deficiência mental informada na inicial foi
confirmada pelo(a) perito(a) médico(a) deste Juízo.
Ademais, constato que a própria parte assinou a procuração apresentada na inicial.
Todavia, tal situação não deve prosperar, considerando que do julgamento desta ação poderá
haver proveito econômico à parte demandante e, para administração de valores, conforme a
enfermidade comprovada pelo perito judicial, aquela não tem discernimento.
Considerando a peculiaridade do caso concreto, tendo em vista os princípios da celeridade,
simplicidade e informalidade norteadores do procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, bem
como o quanto disposto no artigo 110, caput, da lei 8213/91, poderá ser apresentada procuração em que o(s) genitor(a)/curador(a) da parte autora outorgue poderes ao patrono que
subscreve a inicial. Ressalta-se que, sendo o curador, deverá constar nos autos o termo de
curatela. Intime-a para que cumpra essa determinação no prazo de 90 (noventa) dias.
Apresentados os documentos (termo de curatela/tutela ou certidão de nascimento da parte
requerente - se for o caso - procuração assinada pelo(a) genitor(a)/tutor/curador em nome do
patrono que subscreve a inicial, especificando o objetivo dessa representação, e seu documento de identificação), cadastre-se no sistema processual o representante/curador da parte
autora. Após, vista ao MPF pelo prazo de 10 (dez) dias.
Nada sendo oposto, expeça-se a RPV devida.
A tramitação do processo deverá ficar sobrestada até o término do prazo fixado, movimente-se
no sistema processual a suspensão.
Não havendo cumprimento, oficie-se o Ministério Público Estadual da localidade onde reside a
parte autora para que sejam promovidas, com máxima brevidade, nos termos do artigo 1177,
inciso III e 1178, do CPC, as diligências necessárias à interdição da parte autora.
Expedido Ofício, voltem-me conclusos."
Numeração única: 2763-67.2014.4.01.3314
2763-67.2014.4.01.3314 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GERSON NOGUEIRA DE AQUINO
ADVOGADO
: BA00030122 - ANTONIO NASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00022569 - DANIELA PEREGRINO BARRETO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Junte-se aos presentes autos a petição inicial protocolada eletrônicamente sob o nº 11485958,
tendo em vista que a mesma é idêntica à de fls. 04/18, apesar de possuírem números de
protocolo diversos, conforme noticiado em certidão retro..."
Numeração única: 5296-96.2014.4.01.3314
5296-96.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE GRIGORIO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: BA00025383 - LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando a existência indicativa de prevenção, conforme informado na Certidão de Prevenção retro, cancelem-se a audiência e/ou a perícia anteriormente designada(s), caso o
tenham sido, nos presentes autos. Após, intime(m)-se a(s) parte(s) autora(s) do(s) cancelamento(s) retro(s), bem como a colacionar(em) aos fólios as cópias do laudo pericial, da
petição inicial e da Sentença (caso a ação já tenha sido julgada) e Acórdão (caso tenham
ocorrido julgamento e sede recursal) do processo de número 36212-92.2013.4.01.3300, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito."
Numeração única: 5005-96.2014.4.01.3314
5005-96.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EVANDO LUIZ PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00028825 - EDKILSON DE JESUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista o quanto informado na Certidão de Prevenção retro, cancelem-se a audiência
e/ou perícia se já marcadas, cientificando a parte autora, após o recebimento do processo em
Secretaria, acerca deste ato. Outrossim, proceda-se a distribuição e autuação da inicial e, após
a autuação, conclua-se o feito ao Juiz da Vara para apreciação da prevenção apontada."

Numeração única: 9052-50.2013.4.01.3314
9052-50.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ODALICIO DE JESUS OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00013695 - HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA
ADVOGADO
: BA00039361 - PEDRO DE SOUZA SOBRAL NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se o advogado HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA, OAB 13.695 para, no
prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca do pedido de revogação dos poderes que lhe
foram outorgados pela parte autora em relação ao processo em epígrafe..."
Numeração única: 3193-53.2013.4.01.3314
3193-53.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ZENITE DA SILVA
ADVOGADO
: BA00019870 - NERISVALDO SOUZA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, exceto
procuração, conforme requerido pela parte autora a fl. 58.
Intime-se o requerente para, no prazo improrrogável de 10(dez) dias, proceder ao desentranhamento das peças solicitadas..."
Numeração única: 1826-91.2013.4.01.3314
1826-91.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00028640 - LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Compulsando os autos, verifico que a demandante foi intimada do Despacho de fl. 65, conforme documento de fl.66. Após, em 08/05/2014, veio aos autos requerer dilação do prazo,
para juntar aos autos o termo de curatela.
Observo que já se passaram mais de 90 dias do último requerimento do autor no feito, sem que
houvesse qualquer manifestação.
Isto posto, defiro o quanto requerido, pelo prazo improrrogável de 20 dias..."
Numeração única: 4648-53.2013.4.01.3314
4648-53.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DAS GRACAS DE JESUS SANTANA
ADVOGADO
: BA00034583 - GEORGIA OLIVEIRA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Junte-se aos presentes autos a petição inicial protocolizada eletronicamente sob o
nº.11092063, tendo em vista que a mesma é idêntica à de fls.04/07, apesar de possuírem
números de protocolo diversos, conforme noticiado em certidão retro..."
Numeração única: 5071-76.2014.4.01.3314
5071-76.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00030264 - DANIELA FERREIRA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista o quanto informado na Certidão de Prevenção retro, cancelem-se a audiência
e/ou perícia se já marcadas, cientificando a parte autora, após o recebimento do processo em
Secretaria, acerca deste ato. Outrossim, proceda-se a distribuição e autuação da inicial e, após
a autuação, conclua-se o feito ao Juiz da Vara para apreciação da prevenção apontada."
Numeração única: 3973-56.2014.4.01.3314
3973-56.2014.4.01.3314 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANTONIO SANTOS DE JESUS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando a existência indicativa de prevenção, conforme informado na Certidão de Prevenção
retro, cancelem-se a audiência e/ou a perícia anteriormente designada(s), caso o tenham sido, nos
presentes autos. Após, intime(m)-se a(s) parte(s) autora(s) do(s) cancelamento(s) retro(s), bem como a
colacionar(em) aos fólios as cópias da petição inicial e da Sentença (caso a ação já tenha sido julgada)
e Acórdão (caso tenham ocorrido julgamento e sede recursal) do processo de número
2000.33.00.026933-2, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501754
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Numeração única: 4786-83.2014.4.01.3314
4786-83.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLOVIS FERNANDES SANTANA
ADVOGADO
: BA00031607 - LUIS HENRIQUE POSSARI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista o quanto informado na Certidão de Prevenção retro, cancelem-se a audiência
e/ou perícia se já marcadas, cientificando a parte autora, após o recebimento do processo em
Secretaria, acerca deste ato. Outrossim, proceda-se a distribuição e autuação da inicial e, após
a autuação, conclua-se o feito ao Juiz da Vara para apreciação da prevenção apontada."
Numeração única: 5665-27.2013.4.01.3314
5665-27.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADILIA DE FREITAS PINTO SANTOS
ADVOGADO
: BA00031954 - ANTONIO DE BARROS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Preenchidos os efeitos legais de admissibilidade, recebo o recurso da parte recorrente no
efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora do recurso interposto pela parte ré para, caso queira, contrarrazoar no
prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 836-03.2013.4.01.3314
836-03.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AUGUSTO BISPO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando que o INSS requer efeito modificativo nos embargos declaratórios de fls. 66/67,
intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias..."
Numeração única: 8906-09.2013.4.01.3314
8906-09.2013.4.01.3314 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: VERA LUCIA LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Converto o julgamento em diligência.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a carta de
concessão da aposentadoria do instituidor da pensão percebida pela demandante ou documento hábil a comprovar que o mesmo pertenceu ao quadro de servidores do extinto DNER
quando de sua aposentadoria, bem como a data em que esta ocorreu..."
Juiza Titular
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
Dir. Secret.
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2439-14.2013.4.01.3314
2439-14.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RONALDO JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00022913 - FABIAN MARCEL ROTONDANO GOMES LONGO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...antecipo os efeitos da tutela, pelo que determino a concessão do benefício assistencial à
parte autora, que deverá ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, com DIP (data de início
do pagamento) igual a 01.02.2014. Findo o prazo, passará a incidir multa diária de R$ 100,00
(cem reais) pelo atraso no cumprimento da obrigação.
Por fim, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o benefício assistencial
requerido, bem como a pagar as prestações vencidas desde 06.08.2012, no valor correspondente a R$ 12.725,81, conforme memorial de fls. 66/68..."

Numeração única: 7937-91.2013.4.01.3314
7937-91.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ORIVANDA BORGES WALLANCUELLA
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Converto o julgamento em diligência.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a carta de
concessão da aposentadoria do instituidor da pensão pela demandante ou documento hábil a
comprovar que o mesmo pertenceu ao quadro de servidores do extinto DNER quando de sua
aposentadoria, bem como a data em que esta ocorreu..."
Numeração única: 9181-55.2013.4.01.3314
9181-55.2013.4.01.3314 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: REINALDO VALVERDE DOS REIS
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a carta de
concessão da aposentadoria percebida pelo demandante ou documento hábil a comprovar que
o mesmo pertenceu ao quadro de servidores do extinto DNER quando de sua aposentadoria,
bem como a data em que esta ocorreu..."
Numeração única: 648-10.2013.4.01.3314
648-10.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZ CARLOS BISPO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00005668 - LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Junte-se aos presentes autos a petição inicial protocolizada eletronicamente sob o nº.9388067,
tendo em vista que a mesma é idêntica à de fls.04/06, apesar de possuírem números de
protocolo diversos, conforme noticiado em certidão retro..."
Numeração única: 8898-32.2013.4.01.3314
8898-32.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOELITO RAMOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00023800 - CARLOS BERKENBROCK
ADVOGADO
: SC00015426 - SAYLES RODRIGUES SCHUTZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos a cópia integral da peça
apresentada à fl. 31, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito."
Numeração única: 5359-24.2014.4.01.3314
5359-24.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE DANTAS DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: BA00035022 - ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Tendo em vista o quanto informado na Certidão de Prevenção retro, cancelem-se a audiência
e/ou perícia se já marcadas, cientificando a parte autora, após o recebimento do processo em
Secretaria, acerca deste ato. Outrossim, proceda-se a distribuição e autuação da inicial e, após
a autuação, conclua-se o feito ao Juiz da Vara para apreciação da prevenção apontada."
Numeração única: 4060-12.2014.4.01.3314
4060-12.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSENILDE ROSALVA DE JESUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando a existência indicativa de prevenção, conforme informado na Certidão de Prevenção retro, cancelem-se a audiência e/ou a perícia anteriormente designada(s), caso o
tenham sido, nos presentes autos. Após, intime(m)-se a(s) parte(s) do(s) cancelamento(s)
retro(s), bem como a colacionar(em) aos fólios as cópias da petição inicial e da Sentença (caso
a ação já tenha sido julgada) e Acórdão (caso tenha ocorrido julgamento e sede recursal) do(s)
processo(s) de número 2008.33.06.700864-8 e 990-16.2011.4.01.3306, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de extinção do presente feito."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501755
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Numeração única: 6499-30.2013.4.01.3314
6499-30.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TUANE CRUZ QUADROS
ADVOGADO
: BA00013695 - HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Declaro extinto o processo sem resolução do mérito e determino o arquivamento dos autos.
Faculto o desentranhamento das peças, exceto a procuração, caso requerido, independentemente de despacho. Defiro a AJG. Sem custas e honorários no primeiro grau. Publicada em
audiência. Intimações no ato. Registre-se. Em face da sistemática instituída nesta SSJ, o prazo
para recurso se iniciará em 25/02/2014. Com o trânsito em julgado, arquivar os autos..."
Juiza Titular
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
Dir. Secret.
: MARLENE ANJOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. OLÍVIA MÉRLIN SILVA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5959-45.2014.4.01.3314
5959-45.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DEIDIONE SOUZA DE MATOS
ADVOGADO
: BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 08h: 00min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 5958-60.2014.4.01.3314
5958-60.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA SELMA MARINHO DE SANTANA
ADVOGADO
: BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 08h: 10min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 6107-56.2014.4.01.3314
6107-56.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SIDNEIA DOS SANTOS GONCALVES
ADVOGADO
: BA00038202 - DENIS KEVLIN DORIA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 08h: 20min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 6045-16.2014.4.01.3314
6045-16.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDINEA PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: BA00039361 - PEDRO DE SOUZA SOBRAL NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia
19/11/2014, às 08h: 30min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual deverá trazer 02
testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção do feito..."

Numeração única: 4214-64.2013.4.01.3314
4214-64.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDUARDO SANTOS ROCHA
ADVOGADO
: BA00028825 - EDKILSON DE JESUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...julgo procedente o pedido e condeno a autarquia ré a revisar os benefícios NB 5202948200 e NB 545.711.801-7, nos moldes dos cálculos de fls. 41/47, bem como a pagar as diferenças
devidas, atualizadas até 09/2013, no valor de R$ 6.645,74, que contempla juros de mora
incidentes a partir da citação, de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, quando então foram observados os parâmetros deste diploma. Ademais, a correção monetária se fez a partir do vencimento de cada prestação, observando-se o Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Saliento que estes parâmetros foram observados pela planilha de
fls. 41/47..."
Numeração única: 8829-97.2013.4.01.3314
8829-97.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: PE00030843 - JULIANA LARISSA DA S.S. ARGOLO
ADVOGADO
: BA0000869A - MARIA JOSE DA SILVA SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...julgo procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o benefício de aposentadoria
rural por idade (segurado especial), no valor de um salário mínimo, com DIB a partir de
26/10/2012 e DIP a partir de 01/05/2014. ANtecipo os efeitos da tutela, haja vista o preenchimento dos pressupostos do art. 273 do CPC, para que a aposentadoria seja implantada
no prazo de trinta dias, a partir da carga dos autos, findo o qual o INSS deverá comprovar o
cumprimento da decisão. Tomando-se por base os cálculos juntados aos autos, que ficam
desde já homologados, por terem observado os parâmetros legais, especialmente a Lei
11.960/2009, a partir da sua vigência, fixo o retroativo em R$ 14.107,10. A atualização e os
juros serão os previstos para os depósitos em caderneta de poupança..."
Numeração única: 5662-72.2013.4.01.3314
5662-72.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSICLEA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BA00031954 - ANTONIO DE BARROS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...julgo procedente o pedido, condenando o INSS a conceder auxílio-doença rural, no valor de
um salário-mínimo, desde 05.02.2013 (DIB), com o pagamento das prestações vencidas no
valor de R$ 6.787,95, conforme memorial de cálculos elaborados pela contadoria deste Juízo
(fls. 61/63).
Ademais, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional pretendida e determino ao Instituto Nacional
do Seguro Social que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em favor da autora o benefício
de auxílio-doença, com DIP (data de início do pagamento) igual a 01.12.2013. Vencido o prazo
de implantação, caso esta não se faça, incidirá imediatamente multa diária no valor de R$
100,00 (cem reais)..."
Numeração única: 4757-67.2013.4.01.3314
4757-67.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VIVALDO PEREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO
: PE00030843 - JULIANA LARISSA DA S.S. ARGOLO
ADVOGADO
: BA0000869A - MARIA JOSE DA SILVA SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...antecipo os efeitos da tutela jurisdicional pretendida e determino ao Instituto Nacional do
Seguro Social que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em favor da autora o benefício de
aposentadoria por invalidez, com DIP (data de início do pagamento) igual a 01.06.2014. Vencido o prazo de implantação, caso esta não se faça, incidirá imediatamente multa diária no
valor de R$ 100,00 (cem reais).
Determino ao INSS que fixe a renda mensal inicial do auxílio-doença em 91% (noventa e um por cento)
do salário-de-benefício do autor, conforme preceitua o artigo 61 da Lei nº 8.213/1991..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501756
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Numeração única: 6104-04.2014.4.01.3314
6104-04.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ARISTARCIO BARBOSA
ADVOGADO
: BA00031154 - CARLOS DE SOUZA BISPO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 09h: 40min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 5967-22.2014.4.01.3314
5967-22.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILBERTO GONSALVES LISBOA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 09h: 50min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 5960-30.2014.4.01.3314
5960-30.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA IVA CARDOZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 10h: 00min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 6102-34.2014.4.01.3314
6102-34.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AURELINA FLOREANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00031154 - CARLOS DE SOUZA BISPO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 10h: 10min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 5936-02.2014.4.01.3314
5936-02.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: BA00011482 - JOSELINO RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 10h: 20min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 5937-84.2014.4.01.3314
5937-84.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA EURIDES DA CONCEICAO
ADVOGADO
: BA00011482 - JOSELINO RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia
19/11/2014, às 10h: 30min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual deverá trazer 02
testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção do feito..."

Numeração única: 6041-76.2014.4.01.3314
6041-76.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CELI ALZIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00021022 - MATHEUS LIMA ARAUJO
ADVOGADO
: BA00028889 - PRISCILA MORAES DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 08h: 40min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 6043-46.2014.4.01.3314
6043-46.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADRIANA ARAUJO DE SOUSA
ADVOGADO
: BA00021022 - MATHEUS LIMA ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 08h: 50min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 6044-31.2014.4.01.3314
6044-31.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CELIVALDA SANTOS DIAS
ADVOGADO
: BA00021022 - MATHEUS LIMA ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 09h: 00min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 6042-61.2014.4.01.3314
6042-61.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DANIELA SILVA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: BA00021022 - MATHEUS LIMA ARAUJO
ADVOGADO
: BA00028889 - PRISCILA MORAES DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 09h: 10min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 6106-71.2014.4.01.3314
6106-71.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEODORA ALVES MUNIZ
ADVOGADO
: BA00038202 - DENIS KEVLIN DORIA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 09h: 20min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 6105-86.2014.4.01.3314
6105-86.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00038202 - DENIS KEVLIN DORIA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia
19/11/2014, às 09h: 30min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual deverá trazer 02
testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção do feito..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501757
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Numeração única: 7368-90.2013.4.01.3314
7368-90.2013.4.01.3314 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: ORIVANDA BORGES WALLANCUELLA
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido em ambos os efeitos.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 857-76.2013.4.01.3314
857-76.2013.4.01.3314 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: JOSE SANTANA
ADVOGADO
: BA00035390 - ERLO KOHLER COSTA BARRETO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido em ambos os efeitos.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 5352-66.2013.4.01.3314
5352-66.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO MARIO CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: BA00018066 - LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido em ambos os efeitos.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 6415-29.2013.4.01.3314
6415-29.2013.4.01.3314 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: OSMARINA FERREIRA DIAS
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido em ambos os efeitos.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 7302-13.2013.4.01.3314
7302-13.2013.4.01.3314 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: TIBERIO DANTAS JUNIOR
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido em ambos os efeitos.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 7305-65.2013.4.01.3314
7305-65.2013.4.01.3314 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES ATANASIO PIRES
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido em ambos os efeitos.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 7306-50.2013.4.01.3314
7306-50.2013.4.01.3314 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: TEREZINHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL

Numeração única: 5972-44.2014.4.01.3314
5972-44.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAQUIM DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00024680 - CAMILA SANTOS MODESTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 10h: 30min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 5974-14.2014.4.01.3314
5974-14.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00024680 - CAMILA SANTOS MODESTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 10h: 40min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 5968-07.2014.4.01.3314
5968-07.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSEFA MIRANDA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"...Cientifique-se a parte autora da redesignação da audiência de instrução e julgamento para
o dia 19/11/2014, às 11h: 00min, a ser realizada na sede desta Subseção judiciária, à qual
deverá trazer 02 testemunhas, sendo que poderá sua ausência acarretar a imediata extinção
do feito..."
Numeração única: 4478-47.2014.4.01.3314
4478-47.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO DE JESUS
ADVOGADO
: BA0000869A - MARIA JOSE DA SILVA SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Considerando a ausência de indeferimento administrativo atual expresso no sentido de não
reconhecer a incapacidade/qualidade de segurado da parte autora/instituidor do benefício requerido, cancele-se a audiência/perícia designadas para, se necessário, após deliberação
superior, serem designadas novamente..."
Numeração única: 690-59.2013.4.01.3314
690-59.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JULICE FERREIRA DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: BA00028825 - EDKILSON DE JESUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da decisão que deu provimento aos embargos declaratórios(101/102),
bem como do recurso interposto pela parte ré para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10
(dez) dias..."
Numeração única: 9756-63.2013.4.01.3314
9756-63.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARILIA DOS SANTOS VIANA
ADVOGADO
: BA00021869 - VALFREDO MOREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Intime-se a parte autora a se manifestar acerca da proposta de acordo apresentada pelo INSS,
no prazo de 05 (cinco) dias..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501758
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido em ambos os efeitos.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 7369-75.2013.4.01.3314
7369-75.2013.4.01.3314 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES VALVERDE DA SILVA
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido em ambos os efeitos.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 8605-62.2013.4.01.3314
8605-62.2013.4.01.3314 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOANA SOUZA REIS
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido em ambos os efeitos.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 4821-14.2012.4.01.3314
4821-14.2012.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE NADISON BERNARDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00028889 - PRISCILA MORAES DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 2000-03.2013.4.01.3314
2000-03.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ELAINE DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO
: BA00028825 - EDKILSON DE JESUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 7138-48.2013.4.01.3314
7138-48.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ROSIMAR DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: BA00032342 - LEANDRO MONTANARI MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 7399-13.2013.4.01.3314
7399-13.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE OLIVINO DA ANUNCIACAO
ADVOGADO
: BA00035022 - ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501759

Numeração única: 7963-89.2013.4.01.3314
7963-89.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

parte ré

parte ré

AUTOR
: ETELINDA SANTANA XAVIER
ADVOGADO
: BA00035775 - PAULO JOSE NOGUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 10157-62.2013.4.01.3314
10157-62.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

parte ré

AUTOR
: VARDINHA REIS BARBOSA
ADVOGADO
: BA00031579 - THAIS DE FARO TELES ROSEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 322-16.2014.4.01.3314
322-16.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALVINA DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00028622 - MARCELO SILVA MINHO SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1205-60.2014.4.01.3314
1205-60.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

/ JEF

parte ré

AUTOR
: MIGUEL JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA0000826B - MANOEL DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 2224-04.2014.4.01.3314
2224-04.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

/ JEF

parte ré

AUTOR
: FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PE00030843 - JULIANA LARISSA DA S.S. ARGOLO
ADVOGADO
: BA0000869A - MARIA JOSE DA SILVA SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 2422-41.2014.4.01.3314
2422-41.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

/ JEF

parte ré
/ JEF

AUTOR
: EVANDIA DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: BA00031956 - JOAO PAULO GOMES DE BARROS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."

parte ré
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Numeração única: 2919-55.2014.4.01.3314
2919-55.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLAUDIA DE SANTANA DO MASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00031332 - ANDREZZA DALTRO DE OLIVEIRA RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 2973-21.2014.4.01.3314
2973-21.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA LUCAS CONCEICAO
ADVOGADO
: BA00027764 - JOSE ROBERTO GONCALVES DE SOUZA SOBRINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 3495-48.2014.4.01.3314
3495-48.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HILDETE CONCEICAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SE00006662 - ARIVALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 3595-03.2014.4.01.3314
3595-03.2014.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DEJEANE RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00025344 - JERONIMO AZEVEDO CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Fica o recurso da parte ré recebido no efeito devolutivo.
Intime-se a parte autora da Sentença recorrida, bem como do recurso interposto pela parte ré
para, caso queira, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias..."

Parágrafo único. Ausente qualquer requisito acima deverá a parte exeqüente ser intimada
para emendar a petição inicial, querendo, e, caso necessário, proceder ao pagamento das
custas, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis.
Art. 27º. Se apresentada memória de cálculo em desacordo com a sentença ou esta contiver erro material flagrante deverá tal fato ser certificado e em seguida proceder-se a intimação do exeqüente para retificação, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis.
Art. 28º. Quando a Inicial estiver desacompanhada de cópia(s) para fins de citação; da memória de cálculo ou qualquer outro documento considerado indispensável para a propositura
da ação deverá haver certificação nos autos e, seguidamente, a imediata intimação do exeqüente para apresentá-lo(s), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento e arquivamento dos autos.
Art. 29º. Havendo crédito ou pagamento em favor do exeqüente, este será intimado para
manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido in albis o referido prazo os autos serão
conclusos para sentença.
Seção II - DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR
SOLVENTE, INCLUSIVE EXECUÇÃO FISCAL.
Art. 30º. Fica AUTORIZADA a Secretaria da Vara, independentemente de despacho, a praticar atos que não ensejam recursos, especialmente:
a) devolver cartas precatórias cumpridas, se em ordem.
b) intimar a parte ou interessados:
b.1) para manifestar no prazo de 5 ( cinco) dias sobre a certidão do Oficial de Justiça ou
sobre a frustração da citação pelo correio.
b.2) para pagamento de custas ou despesas de diligências necessárias à efetivação de ato
judicial;
b.3) para ciência de carta precatória devolvida;
b.4) para ciência de resposta a ofício expedido nos autos;
b.5) para apresentação da memória de cálculo na execução de sentença;
b.6) para fins de levantamento de depósito;
b.7) para manifestação das partes sobre o retorno de autos da instância superior, pelo prazo
de 10 (dez) dias, remetendo os autos ao arquivo provisório caso as partes fiquem inertes;
b.8) para manifestação da parte contrária sobre a juntada de documentos novos;
b.9) do exeqüente para manifestação sobre o prosseguimento do feito;
b.10) para que o Embargante, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos de embargos o
instrumento de mandato, cópia do contrato social (art. 12, VI, do CPC), cópia do auto/termo
de penhora ou depósito de garantia da execução, da certidão de intimação para interposição
de embargos, do documento embasador da execução (CDA, sentença, etc), atribuir valor a
causa ou requerer a intimação do embargado;
b.11) para apresentar o valor do débito atualizado, inclusive com eventuais abatimentos;
b.12) para apresentar cópia de agravo de instrumento interposto, no prazo assinalado no art.
526 do Código de Processo Civil;
Art. 30-Aº. Também independem de despacho os seguintes atos:
a) retificação do termo de autuação, exceto nos casos em que a mesma dependa de manifestação da parte interessada ou do juízo, e da numeração de autos, mediante certificação;
b) designação de datas para leilão, intimando-se o leiloeiro e as partes pessoalmente;
c) devolução para Central de Mandados - CEMAN ou diretamente para o oficial de justiça
de mandados ou ofícios que não tenham sido cumpridos integralmente;
d) trasladar para os autos principais as decisões proferidas em incidentes processuais, bem
como a respectiva certidão de trânsito em julgado e, ainda, no caso de embargos à execução, os cálculos tidos como corretos;
e) proceder o arquivamento provisório de processos, após ter sido certificado nos autos o
trânsito em julgado da sentença, bem como a ausência de manifestação da parte interessada na execução, embora devidamente intimada;
f) proceder, quando necessário, para o regular andamento do processo, o apensamento e o
desapensamento de autos dependentes aos principais ou vice-versa;
Art. 31°. Na interposição dos Embargos à Execução Fiscal, caso não seja garantido o Juízo
ou seja a garantia apenas parcial, o embargante deverá ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, completar ou garantir o Juízo, nos termos do art. 16,§ da Lei 6.830/90, sob
pena de extinção do feito.
Art. 32°. Requerida a suspensão do processo de execução fiscal, nos casos de não localização do
devedor ou de bens penhoráveis, independentemente do prazo solicitado pelo exequente, os autos
serão suspensos, pelo período de um ano, findo o qual, sem manifestação do exeqüente, serão arquivados provisoriamente (art. 40, caput, e § 2º, da Lei n.º 6.830, de 22.09.80), sendo desarquivados,
a qualquer tempo, mediante simples requerimento.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA
VARA ÚNICA FEDERAL
PORTARIA N. 05, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014, DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA.
O JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de:
a) velar pela rápida solução dos litígios;
b) atualizar a especificação dos atos meramente ordinatórios, a serem praticados independentemente de despacho do Juiz;
c) implantar rotinas visando à otimização do serviço,
RESOLVE:
Art. 1º - Dar nova redação ao CAPÍTULO VII - Das Execuções da Portaria 01/2014, nos
seguintes termos:
CAPÍTULO VII - DAS EXECUÇÕES
Seção I - DOS PROCESSOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DE EXECUÇÃO POR
TITULO JUDICIAL
Art. 26°. Autuado o processo de execução a SEXEC deverá verificar se a demanda executiva está em conformidade com os arts. 282, 604, 652 e/ou 703 do CPC, bem como se
foram pagas as custas eventualmente devidas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501760
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Parágrafo único. Havendo pedido de arquivamento provisório dos autos com base no art. 20,
caput da Lei n.º 10.522, de 19/07/2002, os autos serão remetidos ao arquivo sem baixa.
Art. 32-A°. Caso a exequente comunique o parcelamento do débito, o processo ficará suspenso pelo prazo do referido acordo ou por 1 (um) ano, devendo a secretaria ater-se ao
menor prazo.
Parágrafo único. Findo o prazo do parcelamento ou noticiada a quitação antecipada, o exeqüente será intimado para se manifestar em 10 (dez) dias sobre a satisfação de seu crédito.
Art. 32-B°. A parte exequente, findo o prazo de suspensão do processo, deverá ser intimada
para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o interesse no prosseguimento do feito,
salvo se no despacho ou ato ordinatório anterior dispensar essa determinação.
Art. 33°. Havendo depósito em Juízo ou comunicação da executada quanto ao parcelamento/pagamento da dívida, o exeqüente será intimado para manifestação em 10 (dez) dias.
Art. 34°. Sendo apresentada Exceção de Pré-Executividade pela parte executada, os autos
serão remetidos ao exeqüente, com o prazo de 30 (trinta) dias, para manifestação.
Art. 35°. Na expedição de mandado de penhora ou na hipótese de bloqueio de numerário
por meio do sistema BACENJUD, inexistindo nos autos o valor atualizado do débito, deverá
a parte exequente ser intimada para apresentá-lo, no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 35-A°. Na hipótese de pedido de desbloqueio via BACENJUD, ainda que o(s) executado(s) não possua(m) procurador constituído, o exequente será intimado para se manifestar
no prazo de 05 (cinco) dias, exceto nos casos em que se comprove a impenhorabilidade
dos bens ou valores, quando então proceder-se-á o desbloqueio independentemente de intimação.
Art. 36°. Inexistindo apelação, após a respectiva certidão, os autos serão remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, excetuando-se a hipótese prevista no art. 475, § 2º,
do CPC, quando a sentença:
a) for proferida em face da União, Estado, Município, autarquia ou fundação pública;
b) julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da
Fazenda Pública.
Art. 37°. Quadrimestralmente ou em outro prazo fixado pelo Juiz será realizado leilão ou
praça.
§ 1º. Se o bem tiver sido avaliado há menos de um ano, será de logo incluído na relação
do próximo leilão. Caso contrário, será expedido mandado para reavaliação e, a seguir,
igualmente incluído.
§ 2º. Havendo diligência negativa quando do cumprimento do mandado de avaliação, reavaliação ou intimação, o leilão será imediatamente suspenso, em relação ao respectivo processo, e o exeqüente intimado para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 3º. Efetuado o leilão, expedido e entregue o auto ou a carta de arrematação, o exeqüente
será intimado a manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias sobre o prosseguimento da execução. Igual procedimento será adotado no caso de leilão negativo.
Art. 38°. Na execução fiscal, existindo requerimento de reunião de processos com fundamento no art. 28 da Lei nº. 6.830/80, será exarada certidão indicando o número do(s) processo(s) a ser(em) cumulado(s), a(s) fase(s) em que se encontra(m) e as datas das distribuições, procedendo-se a pretendida reunião, se estiverem presentes os requisitos legais e
se for conveniente e oportuno para o exercício da jurisdição (súmula 515, STJ). Se as execuções tramitarem em juízos distintos, será expedido o ofício respectivo para assinatura do
juiz .
Art. 39°. Havendo requerimento para oficiar a qualquer órgão para obtenção de dados sobre
o executado para fins de intimação, citação, arresto ou penhora:
a) se houver comprovação de que foi devidamente diligenciado nesse sentido, será(ão) expedido(s) o(s) ofício(s);
b) se não houver, será aberta vista para a adoção de tal providência;
c) se o bem constrito tratar-se de veículo automotor e tendo sido citado o executado por
edital, será expedido ofício ao DETRAN para que informe o endereço daquele.
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bom Jesus da Lapa, 03 de setembro de 2014.
FELIPE BOUZADA FLORES VIANA
Juiz Federal Substituto no exercício da Titularidade Plena
da Vara Única da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa/BA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501761

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO FORMOSO
VARA ÚNICA FEDERAL
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA
: LUCIANA FIGUEIREDO AMARAL RIBEIRO

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4093-38.2014.4.01.3302
4093-38.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDENILDO LOPES DE ANDRADE
ADVOGADO
: BA00026290 - ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art.
267, VI, do Código de Processo Civil.
Cancele-se a perícia médica de fls. 40.
Sem custas nem honorários advocatícios.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita (...)
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos
documentos que acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5361-30.2014.4.01.3302
5361-30.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DEUSDETE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00034530 - ADRIANA SANTOS VALOIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5028-78.2014.4.01.3302
5028-78.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00012302 - MANOEL ALVES BATISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4991-51.2014.4.01.3302
4991-51.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DOMINGOS JOSE CESAR
ADVOGADO
: BA00029933 - MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5079-89.2014.4.01.3302
5079-89.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RENIVAN SANTOS SILVA
ADVOGADO
: BA00027619 - EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 860-33.2014.4.01.3302
860-33.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO JOAQUIM DE JESUS
ADVOGADO
: BA00033135 - POLLYANA ALMEIDA DA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 3469-86.2014.4.01.3302
3469-86.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROBSON ARAUJO GOMES
ADVOGADO
: BA00025886 - OLAF MARCILIO MIRANDA NUNES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)

Numeração única: 5036-55.2014.4.01.3302
5036-55.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA PATRICIA ANDRADE MOURA
ADVOGADO
: BA00018768 - THYARA BULHOES MENDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4946-47.2014.4.01.3302
4946-47.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SP00296465 - JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4837-33.2014.4.01.3302
4837-33.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AURELINA BATISTA DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: BA00018828 - GEAN CHARLES FELIX CANARIO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4840-85.2014.4.01.3302
4840-85.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE NASCIMENTO DE JESUS FREITAS
ADVOGADO
: BA00018828 - GEAN CHARLES FELIX CANARIO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4990-66.2014.4.01.3302
4990-66.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ARMANDO FRANCINO DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00020480 - LEANDRO BONFIM CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501762
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4762-91.2014.4.01.3302
4762-91.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA REGINA DE ALMEIDA SANTANA
ADVOGADO
: BA00030792 - JOSE IVAN CARDOSO BATISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5279-96.2014.4.01.3302
5279-96.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TATIANA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: BA00030671 - GEORGINA FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5281-66.2014.4.01.3302
5281-66.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ILSON DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: BA00030671 - GEORGINA FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5285-06.2014.4.01.3302
5285-06.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: THAINY DANIELLI DE OLIVEIRA JESUS
ADVOGADO
: BA00022283 - DJALMA DE FREITAS CARDOSO NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)

Numeração única: 4598-29.2014.4.01.3302
4598-29.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CASSIA MAELY SILVA SOUZA
ADVOGADO
: BA00022428 - DORIVANA SANTOS SILVA BARRETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4693-59.2014.4.01.3302
4693-59.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZ DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00027619 - EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4917-94.2014.4.01.3302
4917-94.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OZELIA ELZA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00026486 - MICHELLE GODINHO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5338-84.2014.4.01.3302
5338-84.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IRACEMA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00017707 - FABIAN TOURINHO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5358-75.2014.4.01.3302
5358-75.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EUCLIDES MONTEIRO DE LIMA
ADVOGADO
: SP00284549 - ANDERSON MACOHIN
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501763
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 3982-54.2014.4.01.3302
3982-54.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ARLEIDE MARIA DAMASCENO LOPES
ADVOGADO
: BA00036969 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 3973-92.2014.4.01.3302
3973-92.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANUZA MEDRADO DE ARAUJO
ADVOGADO
: BA00028677 - ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 3926-21.2014.4.01.3302
3926-21.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JACILVA DA SILVA LOPES
ADVOGADO
: BA00031668 - EDUARDO IVAR DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4512-58.2014.4.01.3302
4512-58.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IVANEIDE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA
ADVOGADO
: BA00034930 - AYALA MACEDO CARIGE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 5153-80.2013.4.01.3302
5153-80.2013.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DOMINGOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00023500 - LILIAN RODRIGUES DE SA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 5354-38.2014.4.01.3302
5354-38.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO
: BA00018900 - MAGNALDO GOMES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5355-23.2014.4.01.3302
5355-23.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDSON DE JESUS
ADVOGADO
: BA00018900 - MAGNALDO GOMES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5356-08.2014.4.01.3302
5356-08.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00018900 - MAGNALDO GOMES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4943-92.2014.4.01.3302
4943-92.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DE SOUZA
ADVOGADO
: SP00296465 - JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com base nos fundamentos acima explicitados, nos
termos do art. 269, I do CPC.
Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50.
Sem custas nem honorários advocatícios.
(...)
Numeração única: 3121-68.2014.4.01.3302
3121-68.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FLAVIO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: BA00022283 - DJALMA DE FREITAS CARDOSO NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501764
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4067-40.2014.4.01.3302
4067-40.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIA BARBOZA SANTOS SILVA
ADVOGADO
: BA00027619 - EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4831-26.2014.4.01.3302
4831-26.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: FAUSTINO DE MOURA LIMA
ADVOGADO
: BA00024551 - FLAVIA LORENA SILVA AGRES CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4834-78.2014.4.01.3302
4834-78.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ENOCH JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00024551 - FLAVIA LORENA SILVA AGRES CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4849-47.2014.4.01.3302
4849-47.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIO SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BA00028677 - ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4911-87.2014.4.01.3302
4911-87.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MISAEL LOPES DA CUNHA
ADVOGADO
: BA00018088 - KATIA SILENE SILVA COUTINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501765

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4860-76.2014.4.01.3302
4860-76.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALONCIO DE JESUS BRITO
ADVOGADO
: BA00030241 - MICHEL GODINHO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com base nos fundamentos acima explicitados, nos
termos do art. 269, I do CPC.
Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50.
Sem custas nem honorários advocatícios.
(...)
Numeração única: 2860-06.2014.4.01.3302
2860-06.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LIOVALDO DE JESUS
ADVOGADO
: BA00020480 - LEANDRO BONFIM CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 3928-88.2014.4.01.3302
3928-88.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VERA LUCIA RAIMUNDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00018900 - MAGNALDO GOMES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4828-71.2014.4.01.3302
4828-71.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: PE00033852 - ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4910-05.2014.4.01.3302
4910-05.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA SONIA BARBOSA DE ARAUJO
ADVOGADO
: BA00018088 - KATIA SILENE SILVA COUTINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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Numeração única: 5699-04.2014.4.01.3302
5699-04.2014.4.01.3302 CÍVEL / FGTS / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I do CPC.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
(...)
Numeração única: 4864-16.2014.4.01.3302
4864-16.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALANA DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: BA00030241 - MICHEL GODINHO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com base nos fundamentos acima explicitados, nos
termos do art. 269, I do CPC.
Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50.
Sem custas nem honorários advocatícios.
(...)
Numeração única: 3955-08.2013.4.01.3302
3955-08.2013.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LOURIDES DA PAZ NETA
ADVOGADO
: BA00005072 - ELISA SILVIA M MIRANDA NUNES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com base nos fundamentos acima explicitados, nos
termos do art. 269, I do CPC.
Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50.
Sem custas nem honorários advocatícios.
(...)
Numeração única: 4843-40.2014.4.01.3302
4843-40.2014.4.01.3302 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ANTONIO CARLOS ALVES DANTAS
ADVOGADO
: PR00023493 - LEONARDO DA COSTA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos
documentos que acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 6339-07.2014.4.01.3302
6339-07.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: REGINALDO MILITAO FERREIRA
ADVOGADO
: BA00026290 - ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Cancelem-se os atos designados às fls. 29.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501766

AUTOR
ADVOGADO
REU

: CELENI DE SOUZA CRUZ CARVALHO
: SP00249123 - JUCELIO GOMES CURACA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos art.
267, inciso V do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5368-22.2014.4.01.3302
5368-22.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDMARIO JOSE DA SILVA
: BA00030724 - MARINA MARQUES BARRETO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art.
267, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários advocatícios.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.
Cancele-se a perícia médica designada (...)
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
Numeração única: 5595-12.2014.4.01.3302
5595-12.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARCOS BARBOSA DA SILVA
: BA00002933 - IZAAC LECHT FITERMAN
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art.
267, VI, do Código de Processo Civil.
Cancele-se a perícia médica de fls. 60.
Sem custas nem honorários advocatícios.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita (...)
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
Numeração única: 5740-05.2013.4.01.3302
5740-05.2013.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: AGUINALDO GUIRRA DOS SANTOS
: BA00024199 - KLEDSON JOSE PEREIRA DO VALE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei
nº 9.099/95 c/c o art. 267, III, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
Numeração única: 6278-49.2014.4.01.3302
6278-49.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
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: MARIA DE SENA DINIZ
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: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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Numeração única: 5412-75.2013.4.01.3302
5412-75.2013.4.01.3302 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: TEREZINHA MARIA BEZERRA
ADVOGADO
: BA00032307 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 4765-46.2014.4.01.3302
4765-46.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ISABEL DA SILVA GUIMARAES
ADVOGADO
: BA00030792 - JOSE IVAN CARDOSO BATISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5754-52.2014.4.01.3302
5754-52.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EVANDIA DE JESUS SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BA00017707 - FABIAN TOURINHO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5558-82.2014.4.01.3302
5558-82.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALEALDO BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SP00203498 - FABIO RANGEL MARIM TOLEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Cancele-se a perícia médica designada.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 3716-67.2014.4.01.3302
3716-67.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSINEIDE ANDRADE VELOSO E OUTROS
ADVOGADO
: BA00028677 - ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) ante o reconhecimento da coisa julgada em relação ao processo n° 2009.33.02.701674-2,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, V, do
CPC.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho (...)
Cancele-se a audiência designada.
Numeração única: 5525-92.2014.4.01.3302
5525-92.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BERNADETE NUNES CARNEIRO
ADVOGADO
: BA00024018 - JOSE RICARDO SOUZA PAIM
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) homologo o pedido de desistência da ação e declaro extinto o processo, sem julgamento
do mérito, com esteio no art. 267, VIII, do Código de Processo Civil.
Sem custas (art. 54 da Lei 9.099/95), nem honorários advocatícios (...)
Cancele-se a audiência designada.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
Numeração única: 184-85.2014.4.01.3302
184-85.2014.4.01.3302 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: SAYONARA RODRIGUES DE LIMA DANTAS
ADVOGADO
: BA00005981 - ANANIAS RAMOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Caixa, declaro extinto o processo sem
apreciação do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial.
(...)
Numeração única: 3915-89.2014.4.01.3302
3915-89.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDVANDRO ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00027889 - GELISTON DA SILVA BATISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos art.
267, inciso V do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Cancele-se a audiência designada.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 6130-38.2014.4.01.3302
6130-38.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AURIDETE SANTOS MACEDO
ADVOGADO
: BA00022874 - ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501767
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Cancele-se a audiência, caso haja designação anterior.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 3233-37.2014.4.01.3302
3233-37.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RIVALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: RJ00100901 - ELIANE MARIA FERREIRA LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00180081 - NATALIA LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: RJ00108958 - RICARDO RODRIGUES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 6253-36.2014.4.01.3302
6253-36.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALMIR DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00032251 - THIAGO MIRANDA DOS SANTOS SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Cancele-se a perícia médica designada.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5931-16.2014.4.01.3302
5931-16.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DA GLORIA GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00030170 - MARCOS ANTONIO SANTIAGO PIMENTEL
ADVOGADO
: BA00027831 - VINICIUS BORGES COLONNEZI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Cancele-se a audiência designada.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)
Numeração única: 5830-76.2014.4.01.3302
5830-76.2014.4.01.3302 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DEIJEANE LOPES PINTO
ADVOGADO
: BA00028677 - ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501768

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, III, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Defiro, de logo, se solicitado a qualquer tempo, o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, exceto procuração, independentemente de novo despacho.
(...)

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ALEX SCHRAMM DE ROCHA
: LARISSA MACEDO LESSA BORBA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. ALEX SCHRAMM DE ROCHA
AUTOS COM DECISÃO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1682-95.2014.4.01.3310
1682-95.2014.4.01.3310 INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR
ADVOGADO
RÉU
RÉU
RÉU

:
:
:
:
:

LAERTE GRASSI
BA00023195 - IVAN MAURO CALVO
INDIOS DA ETNIA PATAXO E PATAXOS HA HA HAE
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls.133/135.
(...)
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, de forma a determinar aos requeridos, indígenas da
etnia Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, que se abstenham de realizar atos concretos que possam
traduzir, direta ou indiretamente, turbação ou esbulho na posse de LAERTE GRASSI em
relação ao imóvel Rural denominado Fazenda Lembrança II.
Oficie-se a FUNAI (órgão administrativo), com urgência, para cumprimento da liminar, sob pena
de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em prol do requerente.
Intimem-se. Citem-se.
Numeração única: 1674-21.2014.4.01.3310
1674-21.2014.4.01.3310 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA COSTA DO
DESCOBRIMENTO
: BA00007528 - IEDO JOSE MENEZES ELIAS
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Diante do exposto, indefiro, por hora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e desde já
me reservo a faculdade de reapreciar tal pleito em outra fase procedimental.
Intime-se a parte autora sobre o indeferimento da medida antecipatória.
Publique-se. Registre-se. Citem-se.
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Numeração única: 1657-82.2014.4.01.3310
1657-82.2014.4.01.3310 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MASSIMO ALBERTINI
ADVOGADO
: BA00005522 - ROBERTO ALVES RODRIGUES
REU
: KAPITAL ASSOCIATISMO INTELIGENTE
REU
: JOSE ABILIO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A provisoriedade a que alude a parte autora não a exime de apresentar declaração de inaptidão
financeira, nisso considerando que o benefício da gratuidade pode ser revogado a qualquer
tempo, caso haja alteração da sua situação econômica.
Faculto à parte autora novo prazo de 10 dias para cumprimento do quanto determinado à fl. 20
ou pagamento das custas iniciais com base no valor dado à causa, sob pena de cancelamento
da distribuição.
Intime-se.
Numeração única: 2016-66.2013.4.01.3310
2016-66.2013.4.01.3310 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE BELMONTE
ADVOGADO
: BA00025649 - ANTONIO PITANGA
ADVOGADO
: BA00023879 - CLAUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Verifica-se que, apesar de a causa não versar exclusivamente sobre questões de direito, as possíveis
questões fáticas controversas no presente processo podem ser dirimidas pela simples análise de prova
documental acostada aos autos. Razão pela qual, indefiro o requerimento de produção de prova oral, fl.
131/132, porquanto não há fato controverso a ser esclarecido por este meio de prova.
Indefiro o requerimento de notificação do Ministério do Esporte tendo em vista que tais
documentos podem ser por ele solicitados sem necessidade de intervenção do Judiciário, bem
como porquanto não se verificam nos autos elementos que comprovem a negativa do Ministério
em fornecer a documentação.
Declaro encerrada a instrução processual, por entender que a presente demanda que já se
encontra devidamente instruída pela prova documental constante dos autos.
Intimem-se e voltem-me os autos conclusos para sentença.
Juiz Titular
: DR. ALEX SCHRAMM DE ROCHA
Dir. Secret.
: LARISSA MACEDO LESSA BORBA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALEX SCHRAMM DE ROCHA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 557-63.2012.4.01.3310
557-63.2012.4.01.3310 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: BA00024049 - CISSA MARIA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: BA00012746 - PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
RÉU
: PAULO GUILHERME BRESSIANE
ADVOGADO
: BA00038070 - MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Ante o exposto, na forma do § 3° do art. 1.102-C do CPC, ACOLHO, EM PARTE, OS PEDIDOS
FORMULADOS NOS EMBARGOS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO,
determinando que a ré refaça os cálculos do crédito cobrado, excluindo da composição comissão de permanência a taxa de rentabilidade, limitando-se a cobrar como consectário pela
inadimplência apenas a taxa de CDI-diária.
Ante a sucumbência recíproca, custas divididas pelas partes, pro rata, e honorários advocatícios compensados.
A parte das custas devida pelo embargante restar-se-á suspensa, ante o benefício da justiça
gratuita que ora defiro.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ALEX SCHRAMM DE ROCHA
: LARISSA MACEDO LESSA BORBA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALEX SCHRAMM DE ROCHA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 617-12.2007.4.01.3310
2007.33.10.000620-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
REQTE.
: MUNICIPIO DE PRADO
ADVOGADO
: BA00016405 - LEONARDO RIBEIRO PASSOS DOURADO
ADVOGADO
: BA00016313 - PEDRO LEONARDO SUMMERS CAYMMI
ADVOGADO
: BA00016343 - RAFAEL DE ANDRADE MOREIRA
ADVOGADO
: BA00016292 - VINICIUS MACHADO MARQUES
REQDO.
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Como forma de evitar futuro tumulto processual e alegações infundadas de nulidade, procedase ao desentranhamento dos embargos à execução de fls. 472/579, bem como do presente
despacho (substituindo-o por cópia), remetendo-os à distribuição, para promover a sua autuação e distribuição por dependência ao presente feito.
Após, ao embargado para impugnação, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Numeração única: 45-51.2010.4.01.3310
2009.33.10.001206-8 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - FERNANDO ZELADA
REQDO
: MANOEL PORTO MARTINS
ADVOGADO
: MG00083293 - LUCIANO PEREIRA BARBOSA
ADVOGADO
: MG00069686 - MARCO AURELIO GUIMARAES BRAGA.
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. 355/366 interposta pelo requerido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo MPF, remetam-se os autos ao egrégio
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 378-03.2010.4.01.3310
378-03.2010.4.01.3310 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - FERNANDO ZELADA
REU
: ELIANA PERPETUA CURVELO DE SOUSA
REU
: TEODOLINO JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: BA00014048 - AELTON DANTAS RAINER
ADVOGADO
: BA00010600 - AGILEU BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00008591 - LUIZ CARLOS MONFARDINE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Vista à defesa do(s) réu(s), para os fins e pelo prazo do art. 403, § 3º, do CPP.
Numeração única: 1140-82.2011.4.01.3310
1140-82.2011.4.01.3310 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - FERNANDO ZELADA
REU
: MOIZES NOGUEIRA SIMON
ADVOGADO
: BA00026945 - KARINA CHRISTINA FERREIRA SOUZA.
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Vista à defesa do(s) réu(s), para os fins e pelo prazo do art. 403, § 3º, do CPP.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501769
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Numeração única: 1779-66.2012.4.01.3310
1779-66.2012.4.01.3310 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
REQTE.
: DISTRIBUIDORA DE GAS NOSSA SENHORA DAJUDA LTDA
ADVOGADO
: BA00030029 - RITA SANTANA SENA SANTOS
REQDO.
: AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial e, assim, declaro
insubsistente o auto de infração de n.º 258.251 (fls. 31/32). Por consequencia, decreto o
cancelamento da multa e condeno a ré na obrigação de fazer consistente em excluir a autora
do CADIN por dívida correspondente à mesma multa.
Presents os pressupostos para sua concessão, antecipo os efeitos da tutela quanto à exclusão
da autora do CADIN, como referido nesse dispositivo, a ser cumprida no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais).
A ré goza de isenção de custas, mas deve reembolsar as antecipadas pela autora (art. 4 da Lei
9.289/96).
Condeno a ré em honorários advocatícios no valor correspondente a R$1.000,00 (hum mil reais).
Publique-se. registre-se e intimem-se.
Sentença não sujeita a reexame necessário, por força da norma contida no art. 475, § 2º do Código de
Processo Civil, uma vez que o direito controvertido não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos.
Numeração única: 191-92.2010.4.01.3310
2010.33.10.000056-7 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - FERNANDO ZELADA
REU
: VALDENOR DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: BA00038292 - EUDOXIO RIBEIRO LEMOS JUNIOR
ADVOGADO
: BA00031671 - THIAGO SILVA DE MIRANDA
ADVOGADO
: BA00027311 - VALDEY FERREIRA DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra VALDENOR DE JESUS SANTOS,
qualificado nos autos, pela prática, em tese, do delito insculpido no art. 183 da Lei 9.472/97.
(...)
Ante o exposto, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal veiculada na denúncia, motivo porque CONDENO o acusado VALDENOR DE
JESUS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, nas penas do art. 183 da Lei 9.472/97.
(...)
Diante disso, com fulcro nos arts. 43, incisos I e IV, 44, incisos I, II e III, e § 2º, do Código Penal, redação
dada pela Lei 9.714/98, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao condenado VALDENOR DE
JESUS SANTOS por duas restritivas de direitos, assim estabelecidas:
a)
prestação de serviços à comunidade pelo período de 02 (dois) anos, que deverá ser
cumprida na forma a ser disciplinada pelo Juízo da Execução Penal;
b) doação de três cestas básicas mensais, no valor individual de ½ (meio) salário-mínimo, a
serem revertidas em prol de instituição filantrópica, a ser indicada em audiência admonitória.
(...)
No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, estabeleço o
regime aberto para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, letra "c").
(...)
Transitada em julgado esta sentença, o condenado VALDENOR DE JESUS SANTOS terá o
seu nome lançado no rol dos culpados (art. 393, II, CPP e art. 5°, LVII, CF/88), com a
observância, ainda, das condições contidas no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.
Determino a perda, em favor da ANATEL, dos bens empregados na atividade clandestina (art.
184, II, da Lei 9.472/97).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Numeração única: 2582-15.2013.4.01.3310
2582-15.2013.4.01.3310 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: BA00016292 - VINICIUS MACHADO MARQUES
EMBDO
: MUNICIPIO DE ITAPEBI - BAHIA
ADVOGADO
: BA00013439 - EDKLEBER SOARES CARVALHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501770

ADVOGADO
: BA00016343 - RAFAEL DE ANDRADE MOREIRA
ADVOGADO
: BA00016292 - VINICIUS MACHADO MARQUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Isto posto, quanto ao pedido de extinção da execução pela inexigibilidade do título e ante a
ocorrência de fato modificativo, julgo improcedentes os presentes embargos à execução.
Quanto à alegação de excesso de execução, todavia, julgo parcialmente procedentes os presentes
embargos à execução, somente para determinar que o exequente, a fim de dar prosseguimento à
execução em apenso, apresente nova planilha de cálculo do valor devido, retificando-a, em relação à
planilha originalmente apresentada, somente no que diz a atualização monetária a título dos honorários
advocatícios de sucumbência, que deverá ser calculada desde a data de julgamento da embargos de
declaração em sede apelação/reexame necessário (03/11/2009).
Determino, outrossim, que, para fins de recebimento e utilização da verba condenatória pelo exequente,
sejam abertas duas contas bancárias específicas mantidas perante uma das instituições financeiras
oficiais, nos termos dos artigos 17 e ss. da Lei 11.494/2007 (equivalente artigo 70 da revogada Lei
9.424/96), de modo que 60% (sessenta por cento) do montante seja creditado em uma das contas, cuja
finalidade seja o atendimento do artigo 22 da Lei 11.494/2007 (equivalente artigo 7º da revogada Lei
9.424/96), e os demais 40% (quarenta por cento) do crédito em outra conta, para utilização nas diversas
finalidades vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização de seu Magistério.
Os recursos ora deferidos ao exequente permanecem sujeitos à prestação de contas anual ao
FNDE, devendo ocorrer até o último dia útil do segundo mês de cada ano subsequente.
A União deverá ser intimada nos autos principais em apenso para se manifestar acerca da
nova planilha apresentada pelo exequente.
Sem custas, conforme art. 7.º da Lei n.º 9.289/96.
À luz do critério de equidade firmado no art. 20, § 4.º, do CPC, fixo honorários advocatícios em
2% (dois por cento) sobre o valor da execução, a cargo da embargante.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Operada a preclusão recursal, junte-se aos autos do feito principal cópia desta sentença.
Com o trânsito, remetam-se cópias desta sentença ao MPF e ao FNDE, para conhecimento.
Juiz Titular
: DR. ALEX SCHRAMM DE ROCHA
Dir. Secret.
: LARISSA MACEDO LESSA BORBA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALEX SCHRAMM DE ROCHA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2930-77.2006.4.01.3310
2006.33.10.002930-7 INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR
: JOAO ALVES DO AMARAL FILHO E OUTRO
ADVOGADO
: BA00014544 - JULIMAR DA SILVA FERNANDES
RÉU
: UNIAO FEDERAL
RÉU
: COMUNIDADE INDIGENA PATAXOS DA ALDEIA BOCA DA MATA
RÉU
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vistas as partes pelo prazo de 10 (dez) dias acerca do retorno dos autos.
Numeração única: 1811-42.2010.4.01.3310
1811-42.2010.4.01.3310 DESAPROPRIACAO
REQTE.
: PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
REQTE.
: PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
PERITO
: MARCIO GIL DE ANDRADE NASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00031014 - JULIANA SANTOS PEIXOTO MORO
ADVOGADO
: BA00020159 - LUCAS VASCONCELOS PERRONE
ADVOGADO
: BA0000519B - MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA
ADVOGADO
: BA00024290 - NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
ADVOGADO
: BA00013947 - PAULINE ALVAREZ M DE M GOMES
PROCUR
: BA00015004 - BRUNO LEONARDO GUIMARAES GODINHO
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a informação do perito de fl. 56, determino remarcação da perícia médica para
o dia 29/09/2014 às 10:30h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar,
CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº.
431, Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 506-02.2014.4.01.3304
506-02.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AGOSTINHO TOMAS BISPO
ADVOGADO
: BA00024564 - ULISSES GOMES ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a informação do perito de fl. 52, determino remarcação da perícia médica para
o dia 29/09/2014 às 10:00h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar,
CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº.
431, Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 930-44.2014.4.01.3304
930-44.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SUZANE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: BA00022399 - ROSEMARY DA CUNHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a informação do perito de fl. 34, determino remarcação da perícia médica para
o dia 29/09/2014 às 09:30h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar,
CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº.
431, Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 558-95.2014.4.01.3304
558-95.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TAINALLE FERREIRA MOTA CONCEICAO
ADVOGADO
: BA00025206 - RAFAEL CAMPOS DA COSTA
ADVOGADO
: BA00025977 - UBIRAJARA JOSE SAMPAIO PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a informação do perito de fl. 35, determino remarcação da perícia médica para
o dia 29/09/2014 às 09:00h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar,
CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº.
431, Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Intimem-se.

REQDO.
: PROPRIETARIO DESCONHECIDO
ASSIST.
: UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vistas à PETROBRÁS para, no prazo de 10 dias, carrear ao autos comprovante de
publicação do edital de fl. 157.
Numeração única: 328-74.2010.4.01.3310
2010.33.10.000108-2 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
REQTE.
: VERACEL CELULOSE S.A
ADVOGADO
: MG0078.236 - KARINA RIBEIRO FERRARI.
ADVOGADO
: BA00019396 - MARCELO CUNHA E SILVA
ADVOGADO
: BA00024581 - SERGIO RODRIGO CUNHA E SILVA
REQDO.
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à VERACEL CELULOSE S/A, pelo prazo de 05 (cinco) ,dias, acerca das guias de
depósito acostadas pela CEF às fls. 576/596.
Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos aso TRF, consoante determinado à fl. 563.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FEIRA DE SANTANA
1ª VARA FEDERAL
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. KARIN ALMEIDA WEH DE MEDEIROS
: MÁRCIA LEAL LARA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. KARIN ALMEIDA WEH DE MEDEIROS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12-74.2013.4.01.3304
12-74.2013.4.01.3304 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
PROCUR
: - MARCOS ANDRE CARNEIRO SILVA
REQDO
: WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES
ADVOGADO
: BA00019716 - JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO
Atos da Exma.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se o Réu para que apresente nos autos da Carta Precatória n. 11359-82.2014.4.01.3300, em
trâmite na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, o endereço atualizado de Milton Santana de
Jesus Filho, com urgência, tendo em vista a proximidade da audiência destinada à oitiva de testemunhas a ser realizada na sede daquele Juízo no dia 16/09/2014.

1º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. KARIN ALMEIDA WEH DE MEDEIROS
: SUSANA LÚCIA PINTO ARAÚJO SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. KARIN ALMEIDA WEH DE MEDEIROS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5094-52.2014.4.01.3304
5094-52.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDIR SANTOS DE OIVEIRA
ADVOGADO
: BA00016399 - FLAVIA PRADO BARBOSA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501771
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a petição de fl. 114, determino remarcação da perícia médica para o dia
25/09/2014 às 11:00h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar, CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº. 431,
Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 4967-17.2014.4.01.3304
4967-17.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

Numeração única: 941-73.2014.4.01.3304
941-73.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIRIAN SANTANA GOMES NASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00024829 - GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a informação do perito de fl. 35, determino remarcação da perícia médica para
o dia 29/09/2014 às 08:30h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar,
CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº.
431, Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários
periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 932-14.2014.4.01.3304
932-14.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CAMILA MARIA DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: BA00016399 - FLAVIA PRADO BARBOSA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a petição de fl. 33, determino remarcação da perícia médica para o dia
25/09/2014 às 10:30h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar, CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº. 431,
Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 5038-19.2014.4.01.3304
5038-19.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a informação do perito de fl. 49, determino remarcação da perícia médica para
o dia 29/09/2014 às 08:00h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar,
CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº.
431, Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários
periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 6491-53.2013.4.01.3314
6491-53.2013.4.01.3314 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILMAR PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: BA00019437 - JULIANA ALVES DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA DE LOURDES RODRIGUES MACEDO
: BA00019437 - JULIANA ALVES DE LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a petição de fl. 48, determino remarcação da perícia médica para o dia
25/09/2014 às 10:00h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar, CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº. 431,
Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 3562-43.2014.4.01.3304
3562-43.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a petição de fl. 47, determino remarcação da perícia médica para o dia
22/09/2014 às 11:00h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar, CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº. 431,
Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários
periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 10914-86.2013.4.01.3304
10914-86.2013.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADRIANO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: BA00021123 - ANA PAULA QUEIROZ BRANDAO ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501772

: ANTONIO MESSIAS RODRIGUES DA SILVA FILHO
: BA00038037 - THALITA CLIMACO DE ARAUJO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

: ADRIANO DOS SANTOS CARVALHO
: BA00018088 - KATIA SILENE SILVA COUTINHO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a petição de fl. 57, determino remarcação da perícia médica para o dia
25/09/2014 às 09:30h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar, CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº. 431,
Centro, Feira de Santana.
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A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 3564-13.2014.4.01.3304
3564-13.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS JOSE FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADO
: BA00035090 - ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA
ADVOGADO
: BA00018088 - KATIA SILENE SILVA COUTINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a petição de fl. 34, determino remarcação da perícia médica para o dia
25/09/2014 às 09:00h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar, CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº. 431,
Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários
periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 4982-83.2014.4.01.3304
4982-83.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO SANTANA COSTA
ADVOGADO
: BA00019625 - FELIPE ANTONIO ALVARES SEIXAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a petição de fl. 47, determino remarcação da perícia médica para o dia
25/09/2014 às 08:30h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar, CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº. 431,
Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários
periciais.
Intimem-se.
Numeração única: 1155-64.2014.4.01.3304
1155-64.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELISON PEREIRA COSTA
ADVOGADO
: BA00030170 - MARCOS ANTONIO SANTIAGO PIMENTEL
ADVOGADO
: BA00027831 - VINICIUS BORGES COLONNEZI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a informação do perito de fl. 106, determino remarcação da perícia médica para
o dia 25/09/2014 às 08:00h, pelo médico ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar,
CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório, localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº.
431, Centro, Feira de Santana.
A parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Ficam arbitrados em R$ 176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários
periciais.
Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501773

Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. KARIN ALMEIDA WEH DE MEDEIROS
: SUSANA LÚCIA PINTO ARAÚJO SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos da Exma.

: DRA. KARIN ALMEIDA WEH DE MEDEIROS

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9273-29.2014.4.01.3304
9273-29.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ELIEDE ANTUNES DE SOUZA
: BA00034930 - AYALA MACEDO CARIGE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 29/09/2014 às 11:00h a perícia médica a ser realizada pelo médico
ortopedista, Dr. Aderbal Mendes Freire D'Aguiar, CREMEB/BA nº. 8.967, em seu consultório,
localizado na CLIORT, rua Comandante Almiro, nº. 431, Centro, Feira de Santana - BA,
oportunidade em que a parte autora deverá comparecer munida de documento original com
foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização
da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Numeração única: 8938-10.2014.4.01.3304
8938-10.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
OUTROS

:
:
:
:

DANIELLE MARQUES BARRETO
BA00022399 - ROSEMARY DA CUNHA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VALDENIZIA DE JESUS MARQUES

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 12/09/2014 às 13:10h a perícia médica a ser realizada pelo médico
psiquiatra, Dr. Marcelo Machado de Almeida, CRM/BA nº 14.575, na sede da Justiça Federal
de Feira de Santana- Rua Turquia S/N, Ponto Central, Feira de Santana/BA, oportunidade em
que a parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em 200,00
(duzentos reais) os honorários periciais.
Numeração única: 8923-41.2014.4.01.3304
8923-41.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
OUTROS
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CLEDSON DE JESUS CASTRO
BA00034071 - VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
ANTONIO DE JESUS CASTRO
o
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 12/09/2014 às 13:00h a perícia médica a ser realizada pelo médico
psiquiatra, Dr. Marcelo Machado de Almeida, CRM/BA nº 14.575, na sede da Justiça Federal
de Feira de Santana- Rua Turquia S/N, Ponto Central, Feira de Santana/BA, oportunidade em
que a parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em 200,00
(duzentos reais) os honorários periciais.
Numeração única: 9099-20.2014.4.01.3304
9099-20.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
OUTROS

:
:
:
:

Numeração única: 9154-68.2014.4.01.3304
9154-68.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUSSIMARA SILVA CONCEICAO
ADVOGADO
: BA00034701 - CLAUDIANE OLIVEIRA CAETANO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 23/09/2014 às 09:00h a perícia médica a ser realizada pelo médico
oftalmologista, Drª. Ritta de Cássia Souza Marques, em seu consultório, localizado à Av.
Getúlio Vargas, nº.1085, Centro - Edifício Sawaya, Instituto da Visão, 10º andar, Feira de
Santana- BA, oportunidade em que a parte autora deverá comparecer munida de documento
original com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins
de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se
fazer acompanhar de assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Numeração única: 9215-26.2014.4.01.3304
9215-26.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ANA LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00019898 - GRACEGEANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 23/09/2014 às 08:40h a perícia médica a ser realizada pelo médico
oftalmologista, Drª. Ritta de Cássia Souza Marques, em seu consultório, localizado à Av.
Getúlio Vargas, nº.1085, Centro - Edifício Sawaya, Instituto da Visão, 10º andar, Feira de
Santana- BA, oportunidade em que a parte autora deverá comparecer munida de documento
original com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins
de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se
fazer acompanhar de assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Numeração única: 9264-67.2014.4.01.3304
9264-67.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: BA00020839 - JAMYLLE GAMA OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 23/09/2014 às 08:20h a perícia médica a ser realizada pelo médico
oftalmologista, Drª. Ritta de Cássia Souza Marques, em seu consultório, localizado à Av.
Getúlio Vargas, nº.1085, Centro - Edifício Sawaya, Instituto da Visão, 10º andar, Feira de
Santana- BA, oportunidade em que a parte autora deverá comparecer munida de documento
original com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins
de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se
fazer acompanhar de assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.

JUNIOR SEBASTIAO SANTOS BASTOS
BA00035757 - RAFAEL CERQUEIRA SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
RITA SANTOS BASTOS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 12/09/2014 às 12:50h a perícia médica a ser realizada pelo médico
psiquiatra, Dr. Marcelo Machado de Almeida, CRM/BA nº 14.575, na sede da Justiça Federal
de Feira de Santana- Rua Turquia S/N, Ponto Central, Feira de Santana/BA, oportunidade em
que a parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou
CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em 200,00
(duzentos reais) os honorários periciais.
Numeração única: 5943-24.2014.4.01.3304
5943-24.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ELENICE VIEIRA DE MENEZES
: BA00035757 - RAFAEL CERQUEIRA SOUZA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 29/09/2014 às 16:10h a perícia médica a ser realizada pelo médico
psiquiatra, Dr. José Eduardo Lima Valverde, CREMEB/BA nº. 12.169, na sede da Justiça
Federal de Feira de Santana- Rua Turquia S/N, Ponto Central, Feira de Santana/BA, oportunidade em que a parte autora deverá comparecer munida de documento original com foto
(RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da
perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em 200,00
(duzentos reais) os honorários periciais.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501774
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Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Numeração única: 8683-52.2014.4.01.3304
8683-52.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDEMAR DE OLIVEIRA SANTIAGO
ADVOGADO
: BA0000651B - ROQUE MILTON PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
OUTROS
: ZEZITO PAIXAO SANTIAGO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 29/09/2014 às 15:00h a perícia médica a ser realizada pelo médico
clínico-geral, Dr. Valdir Cerqueira de Sant Ana Filho, CREMEB/BA nº 23.382, em seu consultório, localizado na Av. João Durval Carneiro, nº 665 - Coronel José Pinto - Ed. Mutiplace,
16º andar, sala 1.601, Feira de Santana - BA, oportunidade em que a parte autora deverá
comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados
dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá
apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de assistente técnico, se entender
necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Numeração única: 9220-48.2014.4.01.3304
9220-48.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ARINELZA DE JESUS
ADVOGADO
: BA00019898 - GRACEGEANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 29/09/2014 às 14:45h a perícia médica a ser realizada pelo médico
clínico-geral, Dr. Valdir Cerqueira de Sant Ana Filho, CREMEB/BA nº 23.382, em seu consultório, localizado na Av. João Durval Carneiro, nº 665 - Coronel José Pinto - Ed. Mutiplace,
16º andar, sala 1.601, Feira de Santana - BA, oportunidade em que a parte autora deverá
comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados
dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá
apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de assistente técnico, se entender
necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Numeração única: 9250-83.2014.4.01.3304
9250-83.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALYSSA ALEXANDRA MACHADO MARINHO
ADVOGADO
: BA00034071 - VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 29/09/2014 às 14:30h a perícia médica a ser realizada pelo médico clínicogeral, Dr. Valdir Cerqueira de Sant Ana Filho, CREMEB/BA nº 23.382, em seu consultório, localizado na
Av. João Durval Carneiro, nº 665 - Coronel José Pinto - Ed. Mutiplace, 16º andar, sala 1.601, Feira de
Santana - BA, oportunidade em que a parte autora deverá comparecer munida de documento original

Numeração única: 9161-60.2014.4.01.3304
9161-60.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA GOMES RODRIGUES
ADVOGADO
: BA00023484 - ANSELMO CEDRAZ PINTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 29/09/2014 às 15:45h a perícia médica a ser realizada pelo médico
clínico-geral, Dr. Valdir Cerqueira de Sant Ana Filho, CREMEB/BA nº 23.382, em seu consultório, localizado na Av. João Durval Carneiro, nº 665 - Coronel José Pinto - Ed. Mutiplace,
16º andar, sala 1.601, Feira de Santana - BA, oportunidade em que a parte autora deverá
comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados
dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá
apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de assistente técnico, se entender
necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Numeração única: 9175-44.2014.4.01.3304
9175-44.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROUSE ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00028395 - PATRICIA HELANE BORGES SOARES DE QUEIROZ
ADVOGADO
: BA00027386 - WILSON ANTONIO DE QUEIROZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 29/09/2014 às 15:30h a perícia médica a ser realizada pelo médico
clínico-geral, Dr. Valdir Cerqueira de Sant Ana Filho, CREMEB/BA nº 23.382, em seu consultório, localizado na Av. João Durval Carneiro, nº 665 - Coronel José Pinto - Ed. Mutiplace,
16º andar, sala 1.601, Feira de Santana - BA, oportunidade em que a parte autora deverá
comparecer munida de documento original com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados
dos exames que dispuser, para fins de realização da perícia designada, ocasião em que poderá
apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de assistente técnico, se entender
necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Numeração única: 9217-93.2014.4.01.3304
9217-93.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ERNESTO MOTA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00019898 - GRACEGEANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 29/09/2014 às 15:15h a perícia médica a ser realizada pelo médico clínicogeral, Dr. Valdir Cerqueira de Sant Ana Filho, CREMEB/BA nº 23.382, em seu consultório, localizado na
Av. João Durval Carneiro, nº 665 - Coronel José Pinto - Ed. Mutiplace, 16º andar, sala 1.601, Feira de
Santana - BA, oportunidade em que a parte autora deverá comparecer munida de documento original
com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da
perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501775
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com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da
perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.
Numeração única: 8924-26.2014.4.01.3304
8924-26.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES MOREIRA DE PINHO
ADVOGADO
: BA00034071 - VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

: DR. FLAVIO MARCONDES SOARES RODRIGUES
: AROLDO APARECIDO DE ANDRADE

Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. GENEVIÈVE GROSSI ORSI

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 358-88.2014.4.01.3304
358-88.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIZETE PINHO MANAIA E OUTROS
ADVOGADO
: BA00030136 - GEOVANNA BRITO BORGES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Converto o julgamento em diligência.
Sem embargo do procedimento sumaríssimo adotado pela Lei n. 10.259/01, diante da juntada
da contestação e documentos apresentados pelo INSS às fls. 42/114, que informam o pagamento do direito vindicado sob outro signo, intime-se a parte autora, dando-lhe vistas dos
autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Após, façam os autos novamente conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 6808-81.2013.4.01.3304
6808-81.2013.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO LOPES E OUTROS
ADVOGADO
: BA00032054 - LIZ ESTEVES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)
Fica marcada para o dia 29/09/2014 às 14:15h a perícia médica a ser realizada pelo médico clínicogeral, Dr. Valdir Cerqueira de Sant Ana Filho, CREMEB/BA nº 23.382, em seu consultório, localizado na
Av. João Durval Carneiro, nº 665 - Coronel José Pinto - Ed. Mutiplace, 16º andar, sala 1.601, Feira de
Santana - BA, oportunidade em que a parte autora deverá comparecer munida de documento original
com foto (RG ou CNH ou CTPS) e dos resultados dos exames que dispuser, para fins de realização da
perícia designada, ocasião em que poderá apresentar quesitos, bem como, se fazer acompanhar de
assistente técnico, se entender necessário.
Fica, também, ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
analisado, por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença, nos termos da
art. 9º "caput" da referida Portaria.
Nos termos do art. 1º, "caput" da Portaria nº. 002/2009, de 11/02/2009, do Juizado Especial
Federal Cível Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, ficam arbitrados em
R$176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) os honorários periciais.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Na contestação apresentada pelo INSS (fls. 37/51) há a informação de que o direito vindicado
pela parte autora já teria sido resolvido na seara administrativa, de modo que careceria de
interesse a lide. Da análise detida dos autos, mormente do documento de fl. 45, que informa a
ocorrência da revisão do benefício com supedâneo no Art. 29 da Lei 8.213/91, e com vistas ao
exercício do contraditório e ampla defesa, reputo necessária a intimação da autora para se
manifeste sobre a defesa, no prazo de 05 (dias).
Cumpra-se. Intime-se.
Numeração única: 4805-32.2008.4.01.3304
2008.33.04.700874-6 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GRACINDO DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

2º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. FLAVIO MARCONDES SOARES RODRIGUES
: AROLDO APARECIDO DE ANDRADE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. GENEVIÈVE GROSSI ORSI
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 7144-85.2013.4.01.3304
7144-85.2013.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE PINHEIRO DE QEUIROS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Da análise dos autos, em que pese o perito judicial informar (fls. 22/24) que a enfermidade
sofrida pelo autor seria decorrente de acidente de trabalho, não o vislumbro nos presente
autos, mormente pelo fato do requerente ter trabalhado por 02 (dois) anos após a ocorrência do
infortúnio, denotando sua aptidão para o exercício do labor. Além disso, não consta nos autos
que o autor encontrava-se trabalhando no momento do acidente (fl. 34). Portanto, a competência para apreciar a demanda é deste juízo.
Ultrapassada a preliminar da incompetência, percebo que falta nos autos elementos para o deslinde.
Desse modo, intime-se o autor para juntar aos autos laudos médicos comprobatórios da sua enfermidade, bem como para que informe qual a atividade profissional que exerce. Prazo: 10 (dez) dias.
Sem prejuízo da realização da diligência acima referida, determino à Secretaria que designe
assistente social para a realização de perícia sócio-econômica a fim de averiguar o preenchimento do requisito econômico do art. 20, da Lei 8.742/93.
Após a chegada de todas as informações, vista ao INSS pelo prazo de 10 (dez) dias.
Retornando, façam os autos novamente conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501776

Juiz Titular
Dir. Secret.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Em petição de fl. 110, o autor requereu o desarquivamento do processo, tendo em vista o
cancelamento do seu benefício.
Contudo, concedido o benefício discutido nos autos e realizada a expedição da RPV para o
pagamento dos valores atrasados (fl. 106) não subsiste razão para o prosseguimento do feito.
Nada obstante, caso o autor se sinta alijado de algum dos seus direitos deverá iniciar outra
demanda judicial, porquanto a existência de causa de pedir diversa.
Ante o exposto, remetam-se os autos ao arquivo.
I.
Numeração única: 10756-31.2013.4.01.3304
10756-31.2013.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCELO ALVES DA PAZ ANDRADE
ADVOGADO
: BA00035114 - ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
OUTROS
: FABRICIA ALVES DA PAZ ANDRADE
OUTROS
: ANDERSON ALVES DA PAZ ANDRADE
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Numeração única: 792-77.2014.4.01.3304
792-77.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE LEODORIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00026072 - DEISE LUCIANA SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00034975 - MARCUS VINICIUS LIMA BITTENCOURT
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Converto em diligência.
Trata-se de ação previdenciária movida pela parte autora, por meio da qual objetiva a condenação do INSS à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido
em 27/09/2012 (fl. 64), sob o argumento de que a autarquia previdenciária não reconheceu os
períodos laborados na função de frentista como especial, causando-lhe perdas na fixação da
RMI.
No caso concreto, da análise do CNIS (fl. 66), verifico que, em tese, o autor desempenhou
atividade de frentista, considerada insalure, pois sujeita ao risco de agentes químicos, nos
períodos de 01/09/1978 a 24/04/1991; 01/10/1991 a 31/07/2005 na empresa POSTO CACUA
VEÍCULOS E DERIVADOS LTDA; e, por fim, de 1/8/2006 a 10/12/2012, na empresa CACUA
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, mas somente trouxe aos autos a prova concernente a este último período.
Desse modo, intime-se o autor para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, provas do
período laborado como frentista de 1/9/78 a 24/4/91 e de 1/10/91 a 31/7/05, a saber: carteira de
trabalho, PPP, dentre outras.
Após, caso haja juntada dos documentos acima indicados, vista ao INSS, pelo prazo de 10
(dez) dias.
Outrossim, ultrapassado o prazo sem manifestação ou havendo-a sem documentos novos,
façam os autos novamente conclusos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 5084-42.2013.4.01.3304
5084-42.2013.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELMA OLIVEIRA SILVA
REU
: INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Converto o julgamento em diligência.
Para efeito de concessão do benefício assistencial de amparo ao portador de deficiência,
necessário comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Nos termos do art. 20, §10, da Lei 8.742/93, considera-se impedimento de longo prazo aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
No caso dos autos, ainda não é possível concluir acerca da presença de tal requisito, haja vista
que a perita judicial atestou a incapacidade temporária da Autora, mas não pôde estimar sua
data de cessação, em virtude da necessidade de realização de exames complementares para
verificar a natureza de seu quadro psíquico, como o eletroencefalograma (fl. 37).
Deste modo, a fim de subsidiar a análise da expert, intime-se a demandante para que, no prazo
de 90 (noventa) dias, apresente à perita judicial, Drª Arlúcia Pinheiro de Andrade, exame de
eletroencefalograma, sob pena de extinção do feito.
Dê-se ciência à perita deste despacho.
Apresentado o laudo complementar, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Numeração única: 1196-31.2014.4.01.3304
1196-31.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANELITA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: BA00033666 - MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Converto o julgamento em diligência.
Da leitura do laudo médico pericial de fls. 40/46, verifica-se que a parte autora encontra-se temporariamente incapacitada para o exercício de atividade laborativa, mas somente poderá ser definido se a
incapacitação é total ou parcial após apresentação de exame de eletroencefalograma.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Converto o julgamento em diligência.
O acordo trabalhista homologado pela Justiça do Trabalho constitui apenas início de prova
material do labor exercido pelo instituidor da pensão.
Pois bem. Na inicial, a parte autora requer provar o alegado por todos os meios de prova.
Sendo assim, intime-se a parte autora para comprovar a relação de emprego, apresentando
contracheque, depósito em conta do valor mencionado no acordo e pelo período reconhecido
da relação de emprego ou qualquer outro documento que entenda pertinente à causa. A
documentação deverá ser apresentada em audiência.
Designo audiência de instrução para o dia 30/09/2014 às 13h15. Deverá a parte autora comparecer com suas testemunhas.
I.
Numeração única: 5818-90.2013.4.01.3304
5818-90.2013.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JURANDIR JESUS DO CARMO
ADVOGADO
: BA00017243 - TANIA FRAGA PIRES DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Converto o julgamento em diligência.
Considerando a necessidade de se aferir a condição de segurado especial da parte autora,
pauto audiência de instrução e julgamento para a data 07/10/2014 às 13:00 horas, advertindose o Requerente de que deverá trazer, na data designada, documentos que permitam afirmar
sua qualidade de segurado, além de testemunhas, no máximo de três, que possam prestar
informações acerca dos fatos alegados, especificamente sobre a qualidade de segurado especial.
Intime-se o INSS para juntar aos autos Processo Administrativo no prazo de 15 dias.
Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 9390-54.2013.4.01.3304
9390-54.2013.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADRIANO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: BA00016311 - TEREZA CRISTIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Converto o julgamento em diligência.
Considerando a necessidade de se aferir a condição de segurado especial da parte autora,
pauto audiência de instrução e julgamento para a data 07/10/2014 às 13:15 horas, advertindose o Requerente de que deverá trazer, na data designada, documentos que permitam afirmar
sua qualidade de segurado, além de testemunhas, no máximo de três, que possam prestar
informações acerca dos fatos alegados, especificamente sobre a qualidade de segurado especial.
Intime-se o INSS para juntar aos autos Processo Administrativo no prazo de 15 dias.
Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 9510-97.2013.4.01.3304
9510-97.2013.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO BARRETO
ADVOGADO
: BA00014642 - LEILA GORDIANO GOMES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Converto o julgamento em diligência.
Analisando os autos, verifico que o perito informou, às fls. 83/84, que a parte Autora esteve
incapacitada no período de 04/01/2013 a 03/06/2013, momento em que realizou tratamento da
tuberculose, estando impedido de exercer suas atividades como lavrador.
Considerando a necessidade de se aferir a condição de segurado especial da parte autora,
pauto audiência de instrução e julgamento para a data 30/09/14 às 13:00 horas, advertindo-se
o Requerente de que deverá trazer, na data designada, testemunhas, no máximo de três, que
possam prestar informações acerca dos fatos alegados, especificamente sobre a qualidade de
segurado especial.
Intime-se o INSS para juntar aos autos Processo Administrativo no prazo de 15 dias.
Publique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501777
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Deste modo, a fim de subsidiar a análise da expert no atinente ao seu grau de incapacitação,
intime-se a demandante para que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente à perita judicial,
Drª Arlúcia Pinheiro de Andrade, exame de eletroencefalograma, sob pena de extinção.
Dê-se ciência à perita deste despacho.
Apresentado o laudo complementar, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. FLAVIO MARCONDES SOARES RODRIGUES
Dir. Secret.
: AROLDO APARECIDO DE ANDRADE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. FLAVIO MARCONDES SOARES RODRIGUES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8343-11.2014.4.01.3304
8343-11.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA IRACI SANTANA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BA00033666 - MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:25 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8265-17.2014.4.01.3304
8265-17.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELISIARIO GOMES
ADVOGADO
: BA00033666 - MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:20 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8335-34.2014.4.01.3304
8335-34.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALEXANDRINA OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: BA00015117 - TICIA RIBEIRO MONTEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
13:35 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501778

Numeração única: 8585-67.2014.4.01.3304
8585-67.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CALIXTO FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: BA00034127 - QUEZIA SILVA FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
13:30 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8373-46.2014.4.01.3304
8373-46.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ARLINDA ROMA MATOS
ADVOGADO
: BA00030170 - MARCOS ANTONIO SANTIAGO PIMENTEL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:35 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8513-80.2014.4.01.3304
8513-80.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAQUEL SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00030170 - MARCOS ANTONIO SANTIAGO PIMENTEL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:30 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8867-08.2014.4.01.3304
8867-08.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TAMIRES MORAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00036550 - RODRIGO DA PAIXAO SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
13:40 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
13:50 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8687-89.2014.4.01.3304
8687-89.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DAMIANA CAROLINA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA0000651B - ROQUE MILTON PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
13:45 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8895-73.2014.4.01.3304
8895-73.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00019870 - NERISVALDO SOUZA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:10 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8267-84.2014.4.01.3304
8267-84.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00033666 - MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:15 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.

As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8885-29.2014.4.01.3304
8885-29.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00019870 - NERISVALDO SOUZA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:05 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8651-47.2014.4.01.3304
8651-47.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDECI DE SENA CORREIA
ADVOGADO
: SE00006010 - NOILDO GOMES DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:00 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8661-91.2014.4.01.3304
8661-91.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARILIA BRITO DE JESUS
ADVOGADO
: SE00006010 - NOILDO GOMES DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
13:55 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8599-51.2014.4.01.3304
8599-51.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE JUNQUEIRA MIRANDA
ADVOGADO
: BA00025206 - RAFAEL CAMPOS DA COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501779
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:55 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8099-82.2014.4.01.3304
8099-82.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE COSTA
ADVOGADO
: BA0000411B - JOSE CARLOS MATOS DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
15:00 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8321-50.2014.4.01.3304
8321-50.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA CORDEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00024620 - ANTONIO MARLON SOUZA OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
15:10 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8707-80.2014.4.01.3304
8707-80.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARGARIDA VALERIANA CARNEIRO LIMA
ADVOGADO
: BA00025360 - FELISBERTO DA SILVA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
15:05 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.

Numeração única: 8087-68.2014.4.01.3304
8087-68.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: YVONE EVANGELISTA DAMIAO
: BA00018528 - LEOVEGILDO MARCIO SILVA MASCARENHAS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:45 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8327-57.2014.4.01.3304
8327-57.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: TEREZINHA SOUZA SILVA DA COSTA
: BA00022862 - MARCUS VINICIUS PINTO LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:40 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8095-45.2014.4.01.3304
8095-45.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: GIVALDO TELES DE OLIVEIRA
: BA00021968 - GUSTAVO SANTANA OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Fica Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.para o dia 16/10/2014, às
14:50 horas.
Cite-se e/ou intime-se a parte ré para, querendo, apresentar proposta de conciliação bem como
para apresentar cópia do processo administrativo, em conformidade com o disposto no art. 11,
da Lei n.º 10.259/2001.
As partes poderão, para fins de produção de prova testemunhal, fazer comparecer espontaneamente até o máximo de 3 (três) testemunhas, para cada parte, à referida audiência,
independentemente de intimação.
Fica ciente a parte autora de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela será analisado
por ocasião da audiência ou no momento da prolação da sentença.
Numeração única: 8537-11.2014.4.01.3304
8537-11.2014.4.01.3304 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIDETE MACENA LIMA
: BA00017681 - GILSON MATOS DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501780
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SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUANAMBI
VARA ÚNICA FEDERAL

: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
: DR. FELIPE BOUZADA FLORES VIANA
: FLAVIA DA SILVA CARNEIRO MARQUES

Atos do Exmo.

: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
: DR. FELIPE BOUZADA FLORES VIANA
: FLAVIA DA SILVA CARNEIRO MARQUES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3584-86.2014.4.01.3309
3584-86.2014.4.01.3309 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES
ADVOGADO
: BA000Q4399 - ANIBAL DE SENNA PAIM
ADVOGADO
: BA00014589 - ANTONIO LUIZ CALMON TEIXEIRA FILHO
ADVOGADO
: BA00017397 - GUSTAVO MAZZEI PEREIRA
ADVOGADO
: BA00027647 - LUCIANA SANTOS COSTA
ADVOGADO
: BA00017534 - ROBERTA CALMON TEIXEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de demanda estabelecida entre as partes acima indicadas, mediante a qual se objetiva
a declaração de produtividade do imóvel rural individualizado na inicial, alvo do PA
54160.001899/2010-54, a fim de se evitar eventual desapropriação futura, para fins de reforma
agrária. Como medida de urgência, postula a suspensão do aludido procedimento administrativo. É o breve relatório. II. Em juízo de cognição sumária, entendo que a medida de urgência
não deva ser deferida, pelo menos nesse momento. Com efeito, a causa de pedir envolve
circunstâncias de fato que somente podem ser esclarecidas a contento após a produção de
prova pericial. Os percentuais de GUT e GEE devem ser aferidos por prova técnica. Ademais,
não há qualquer indicação de medida recente visando ao ajuizamento de demanda expropriatória, ademais do fato de que a vistoria ocorrera há quase quatro anos. III. Diante do
exposto, indefiro a medida de urgência postulada. Intimar. Citar.
Numeração única: 1426-92.2013.4.01.3309
1426-92.2013.4.01.3309 DESAPROPRIACAO
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
PERITO
: JOAO CARLOS LIMA DE BARROS
ADVOGADO
: BA00018496 - CECILIA MACHADO CAFEZEIRO
ADVOGADO
: BA00026478 - MARCO ANTONIO ANDRADE SOARES
ADVOGADO
: BA00029937 - THIAGO PESSOA VAZ
EXPDO
: CLORIVALDO BARROS SOUZA
EXPDO
: ELY COSTA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00033754 - ALCIR ROCHA DOS SANTOS
TER.INT.
: BANCO DO NORDESTE
ADVOGADO
: BA00019466 - FLAVIO MIRANDA REZENDE
ADVOGADO
: BA00021885 - RODRIGO FERNANDES CARDOSO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 145/168 - Indefiro o pedido de habilitação de crédito formulado pelo Banco do Nordeste doBrasil (R$
56.743,99 - em 08/2013 - fl. 163/v), em razão de a desapropriação versar sobre pequena parcela do
imóvel rural (5,95ha, de um total de 71,0ha - fl. 41), ou seja, área inferior a 10% do total, ademais de o
montante do empréstimo estar perfeitamente garantido pelo restante do imóvel, até porque a oferta é
composta praticamente do valor da terra nua. Além disso, não há qualquer sinal de inadimplemento.
Ressalte-se o caráter rebus sic stantibus desta decisão. Intime-se o perito judicial para que esclareça, no
prazo de 30 dias, a discrepância de valores encontrados em seu laudo de fls. 211/231 e no laudo da
expropriante de fls. 44/50. Cumpra-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501781

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 988-08.2009.4.01.3309
2009.33.09.000988-8 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
REQTE
ASSISTA
ADVOGADO
PROCUR
REQDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
BA00023563 - FERNANDA EDITE MARTINS DA HORA
- ISRAEL GONCALVES SANTOS SILVA
EDMILTON GONCALVES DA SILVA
BA00025590 - TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando-se as tratativas entre a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da
Conquista e esta Vara, designo o dia 10/09/2014, às 14h30min, para a oitiva da testemunha de
acusação Vivaldo Ferreira Junior, pelo sistema de videoconferência. Comunique-se o juízo
deprecado. Réu intimado por publicação, considerando que já fora expedida intimação pessoal
para comparecimento nesta data (fl. 343). Intime-se pessoalmente o MPF. EBCT intimado por
publicação. Cumpra-se.
Numeração única: 4050-80.2014.4.01.3309
4050-80.2014.4.01.3309 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:

FRANCYELLE LOMAR GOMES CARNEIRO
BA00038743 - LUIZA SPINOLA
BA00032963 - TAINARA CASTRO MATOS
DIRETOR ACADEMICO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE
GUANAMBI- CESG, FACULDADE GUANAMBI, GEORGHETON MELO
NOGUEIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se a autora para providenciar emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
do art. 6º da lei 12.016/2009, trazendo aos autos cópia dos documentos que instruem a inicial.
No mesmo prazo, deverá comprovar a recusa administrativa da instituição, ou a demora
injustificada em proferir decisão em razão do requerimento de fl. 12, feito em 04/07/2014, cinco
dias após a realização da pré-matrícula (fl. 17), tudo sob pena de extinção do feito. Defiro a
gratuidade da justiça. Anote-se. Publique-se.
Numeração única: 2174-61.2012.4.01.3309
2174-61.2012.4.01.3309 DESAPROPRIACAO
EXPTE
EXPTE
PERITO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXPDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
JOAO CARLOS LIMA DE BARROS
BA00018496 - CECILIA MACHADO CAFEZEIRO
BA00033217 - KEIKO REIS TOYOSUMI
BA00026478 - MARCO ANTONIO ANDRADE SOARES
DURVAL ANISIO FERNANDES PEREIRA
BA00002748 - RAIMUNDO VIANA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Chamo o feito a ordem para tornar sem efeito o despacho de fl. 209, no que tange a nomenclatura "laudo pericial". Intimem-se as partes acerca do laudo pericial, devendo se manifestarem no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, concluso para sentença. Publique-se.
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Numeração única: 3552-81.2014.4.01.3309
3552-81.2014.4.01.3309 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA LOUDES LIMA BARROS
ADVOGADO
: BA00036505 - CARLA LAIS SANTIAGO VASCONCELOS
ADVOGADO
: BA00022628 - JURACI SOUSA FALCAO JUNIOR
ADVOGADO
: BA00014750 - LEONARDO MINEIRO FALCAO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, colacionando
aos autos cópia de comprovante de residência atualizado, sob as penas do parágrafo único do
art. 284 do CPC. Publique-se.
Numeração única: 1336-84.2013.4.01.3309
1336-84.2013.4.01.3309 DESAPROPRIACAO
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
PERITO
: DURVAL SANTANA JUNIOR
ADVOGADO
: BA00030500 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES
ADVOGADO
: BA00026478 - MARCO ANTONIO ANDRADE SOARES
EXPDO
: OZELDA COSTA PEREIRA
EXPDO
: LUCIENE COSTA PEREIRA
EXPDO
: LUCIDALVA COSTA VIEIRA
EXPDO
: VANDILSON PEREIRA COSTA
EXPDO
: MARINALVA PEREIRA COSTA SOARES
EXPDO
: ERIELTON PEREIRA COSTA
EXPDO
: PAULO SERGIO PEREIRA COSTA
EXPDO
: LEANDRO PEREIRA COSTA
EXPDO
: HUGO VANUSCO COSTA PEREIRA
EXPDO
: ELSIVAN PEREIRA COSTA
TER.INT.
: BANCO DO NORDESTE
ADVOGADO
: BA00032416 - WILLER SANTOS FERREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a certidão supra, intime-se a VALEC para que traga aos autos cópia da guia de depósito
dos honorários periciais, na qual consta o número da conta judicial. Após, expeça-se o alvará.
Intime-se. Cumpra-se.
Numeração única: 2373-83.2012.4.01.3309
2373-83.2012.4.01.3309 DESAPROPRIACAO
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
PERITO
: JOAO CARLOS LIMA DE BARROS
ADVOGADO
: BA00018496 - CECILIA MACHADO CAFEZEIRO
ADVOGADO
: BA00026478 - MARCO ANTONIO ANDRADE SOARES
EXPDO
: ESPOLIO DE JOSE CARDOSO E AMANDA DE VASCONCELOS CASTRO
ADVOGADO
: BA00028700 - WILLIAM ALVES FERNANDES PESSOA
TER.INT.
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: BA00016459 - ARTUR CÉSAR NASCIMENTO DE ARAÚJO
ADVOGADO
: BA00015551 - MARCIA ELIZABETH S. N. BARRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o Banco Nordeste para dar cumprimento ao despacho de fl. 295, sob pena de
arquivamento dos autos sem a transferência dos valores. Intime-se.
Numeração única: 2155-55.2012.4.01.3309
2155-55.2012.4.01.3309 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: BA00019161 - LUANDA ALVES VIEIRA
ADVOGADO
: BA00011388 - LUCIANA CARVALHO SANTOS
REU
: GILBERTO SANTOS GOMES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501782

ADVOGADO
: BA00018234 - DAYSE ALICE SPINOLA MATIAS
ADVOGADO
: BA00012014 - MARIA HILDA TAVARES COTRIM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista as partes acerca do trânsito em julgado. Se nada requerido em 5 (cinco) dias, arquivemse os autos. Publique-se.
Numeração única: 1467-59.2013.4.01.3309
1467-59.2013.4.01.3309 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SINASEFE - SECAO SINDICAL DE GUANAMBI-BA
ADVOGADO
: BA00036947 - ANA CLAUDIA FAGUNDES OLIVEIRA NOBRE ZANONI
DE PAULA
ADVOGADO
: BA00036702 - RODRIGO PEREIRA MORAES
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
BAIANO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a certidão supra, diligencie a secretaria junto as demais Subseções Judiciárias, bem como
a Seção Baiana, buscando contatos de possíveis experts na área objeto da prova. Publique-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Numeração única: 1337-69.2013.4.01.3309
1337-69.2013.4.01.3309 DESAPROPRIACAO
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
PERITO
: SOLON TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00018496 - CECILIA MACHADO CAFEZEIRO
ADVOGADO
: BA00026478 - MARCO ANTONIO ANDRADE SOARES
EXPDO
: AILSON RODRIGUES DA SILVA
EXPDO
: ANGELICA MALHEIROS SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a certidão supra, intime-se a VALECpara que traga aos autos cópia da guia de depósito
dos honorários periciais, na qual consta o número da conta judicial. Após, expeça-se o alvará.
Intime-se. Cumpra-se.
Numeração única: 4975-18.2010.4.01.3309
4975-18.2010.4.01.3309 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: UNIAO FEDERAL - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCUR
: - PAULO SORIANO
REQDO
: MIGUEL GOMES TANAJURA
ADVOGADO
: BA00024868 - ALEXANDRE JOSE CRUZ BRITTO
ADVOGADO
: BA00016304 - ANTONIO ARISSON RIBEIRO DE AZEVEDO
ADVOGADO
: BA00026383 - KERLLEY HERMAN BRASIL DIAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto pelo MPF em seus efeitos legais. Intime-se o recorrido acerca do
apelo, para, se quiser, contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 508, caput, do
CPC. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região, com nossas homenagens de
estilo. Intime-se.
Numeração única: 3589-11.2014.4.01.3309
3589-11.2014.4.01.3309 CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DEPCDO
: FELIPE BARROS DO REGO
ADVOGADO
: BA00016989 - ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES
ADVOGADO
: PI0007335A - FELLIPE BARROS REGO
J. DPCTE
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE FLORIANO - PI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando as tratativas entre a Subseção Judiciária de Floriano - PI e esta Vara, designo o
dia 17/12/2014, às 15h00min, para realização do interrogatório do réu, pelo sistema de videoconferência. Comunique-se o juízo deprecado. Expeça-se mandado. Intime-se pessoalmente o MPF. Publique-se.
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EXPDO
: IVO EUSTAQUIO CARDOSO
EXPDO
: ALVISIA CARDOSO FERNANDES
EXPDO
: JOSE ALCEBIADES CARDOSO
EXPDO
: ILKA CARDOSO BORGES
ADVOGADO
: BA00027706 - JOAO LUIZ COTRIM FREIRE
ADVOGADO
: BA00036071 - MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, nos
termos do artigo 22 do Decreto-Lei 3.365/41, determinando que seja definitivamente transferida
parte do imóvel rural denominado "Sítio Volta", consoante delimitação descrita na inicial, para
a empresa expropriante. Fixo o valor da indenização em R$ 14.159,46 (quatorze mil cento e
cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo R$ 11.963,70 (onze mil novecentos
e sessenta e três reais e setenta centavos) destinados ao pagamento da terra nua e R$
2.195,76 (dois mil cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) restantes correspondem ao pagamento das benfeitorias.. Em consequência, declaro extinto o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem
verbas de sucumbência. Publicar. Registrar no e-CVD. Intimar. Preclusa a instância recursal: a)
proceda-se à transcrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis de sua localização; b) não
preenchidos, por ora, os requisitos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41, indefiro o levantamento
dos valores em favor dos expropriados. A Secretaria certificará se houve manifestação de
terceiros interessados, em razão dos editais publicados. Após a juntada das certidões negativas, o valor depositado deverá ser colocado à disposição do juízo do inventário, NÃO sendo
possível a liberação diretamente aos herdeiros. Para tanto, deverão os interessados apresentar
comprovante da abertura de inventário. Poderão, também, se presentes os requisitos legais,
efetuar o inventário/partilha em cartório.
Numeração única: 1394-58.2011.4.01.3309
1394-58.2011.4.01.3309 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ASSOCIACAO DOS PESCADORES DA BARRAGEM DO TRUVISCO
ADVOGADO
: BA00023629 - GRACA MARIA FERNANDES AMARAL TANUS
ADVOGADO
: BA0000786B - JULIANO GUAL TANUS
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS DNOCS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante do exposto, rejeito os pedidos formulados pela parte autora. Em relação à reconvenção, extingo o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.
Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de
sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. A
cobrança de tais créditos, entretanto, fica condicionada à satisfação do disposto no art. 12 da
Lei n. 1.060/50, em face da AJG concedida à demandante. Publicar. Registrar no e-CVD.
Intimar, inclusive o MPF. Com o trânsito em julgado, arquivar.
Juiz Titular
: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
Juiz Substit.
: DR. FELIPE BOUZADA FLORES VIANA
Dir. Secret.
: FLAVIA DA SILVA CARNEIRO MARQUES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1207-89.2007.4.01.3309
2007.33.09.001207-3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CODEVASF E OUTRO
ADVOGADO
: BA00018883 - FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00007605 - NEFITON VIANA FILHO
PROCUR
: - DANILO PINHEIRO DIAS
REQDO
: ESPOLIO DE SALOMAO PEREIRA FERNANDES
REQDO
: AURELIO LEITE BITTENCOURT

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
: DR. FELIPE BOUZADA FLORES VIANA
: FLAVIA DA SILVA CARNEIRO MARQUES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2936-14.2011.4.01.3309
2936-14.2011.4.01.3309 DESAPROPRIACAO
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
PERITO
: JOAO CARLOS LIMA DE BARROS
ADVOGADO
: BA00036683 - CAMILLA MATOS RANGEL AGUIAR
ADVOGADO
: BA00018496 - CECILIA MACHADO CAFEZEIRO
ADVOGADO
: RJ00043502 - GABRIEL MIRANDA COELHO
ADVOGADO
: PE00025083 - KEIKO REIS TOYOSUMI
EXPDO
: AVELINO SALVADOR FONSECA
ADVOGADO
: BA00030585 - CLAUDIA GONCALVES DE ALMEIDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A expropriante apresenta embargos de declaração contra a sentença de fls. 333/335, alegando
omissão e erro material, na medida em que não houve manifestação judicial acerca da atualização do quantum indenizatório (fls. 370/374). Após, os autos vieram-me conclusos. É o breve
relatório. Os embargos são tempestivos e deles conheço. Quanto ao mérito, em primeiro lugar,
assento que os vícios que justificam a interposição de embargos de declaração são apenas
aqueles que se extraem da própria decisão singularmente considerada. Não há omissão. O
juízo determinou a aplicação do MCJF para o cálculo dos juros (moratórios e compensatórios)
e correção monetária, que prevê capítulo específico para a liquidação de tais julgados. Posto
isso, conheço dos embargos declaratórios, em razão de sua tempestividade, mas para a eles
negar provimento. Publicar. Registrar no e-CVD. Intimar.
Numeração única: 631-52.2014.4.01.3309
631-52.2014.4.01.3309 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JUAREZ OLIVEIRA DE ARAUJO REPRESENTADO POR MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: BA00024083 - ANDRESA VERONESE ALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dispensado o relatório, por aplicação subsidiária do art. 38, da Lei 9.099/95, c/c art. 1º, da Lei
10.259/01. Decido. A parte autora, devidamente intimada para regularizar sua situação processual (fl. 64), sob pena de extinção do feito, deixou de fazê-lo (fl. 66). Diante do exposto,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC.
Condeno a parte autora às custas processuais, as quais declaro inexigíveis, por ser beneficiária
da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50). Sentença não sujeita ao reexame necessário. Findo
o prazo recursal, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 1422-55.2013.4.01.3309
1422-55.2013.4.01.3309 DESAPROPRIACAO
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
EXPTE
: VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
PERITO
: JOAO CARLOS LIMA DE BARROS
ADVOGADO
: BA00018496 - CECILIA MACHADO CAFEZEIRO
ADVOGADO
: BA00026478 - MARCO ANTONIO ANDRADE SOARES
ADVOGADO
: BA00029937 - THIAGO PESSOA VAZ
EXPDO
: ANTONINA PEREIRA DA COSTA
EXPDO
: HALZA MARIZA CARDOSO LEDO
EXPDO
: ANDROIZA CARDOSO E CARDOSO
EXPDO
: EDUARDO GOMES
EXPDO
: ILSE DE FATIMA CARDOSO DO NASCIMENTO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501783
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:

BA00030961
BA00030962
BA00008135
BA00037610

-

ANNE CAROLINNE AMARAL GONDIM
CARLA VERENA DO NASCIMENTO SOUSA
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO
LIVIA SANTOS SILVA

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
: DR. FELIPE BOUZADA FLORES VIANA
: FLAVIA DA SILVA CARNEIRO MARQUES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3817-59.2009.4.01.3309
2009.33.09.702442-5 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GERALDO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00020947 - PAULO RENATO ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da atualização dos
cálculos judiciais (fls. 169/171). Não havendo impugnação, expeça-se RPV. Após a migração
do ofício requisitório, dê-se vista novamente ao INSS e arquivem-se os autos com baixa.
Numeração única: 3321-54.2014.4.01.3309
3321-54.2014.4.01.3309 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00021821 - JANSEN RODRIGUES MORAIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que na petição inicial enviada por E-proc não consta documentos essenciais à
tramitação da demanda, intime-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos
autos, documentos pessoais, comprovante de endereço, e indeferimento administrativo, sob
pena indeferimento da inicial. Intimem-se.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal, nesta data, intimem-se os réus, pelo prazo comum de 05
(cinco) dias, acerca da manifestação do MPF de fls. 327/332.
Numeração única: 1428-62.2013.4.01.3309
1428-62.2013.4.01.3309 DESAPROPRIACAO
EXPTE
ADVOGADO
EXPDO
EXPDO
EXPDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
TER.INT.
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
BA00018496 - CECILIA MACHADO CAFEZEIRO
GUILHERME TEIXEIRA DE ARAUJO
IRACY PEREIRA DE JESUS TEIXEIRA
ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO
BA00027706 - JOAO LUIZ COTRIM FREIRE
BA00037071 - MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA
BA00036787 - TIAGO AZEVEDO MOURA
BANCO DO NORDESTE
BA00015551 - MARCIA ELIZABETH S. N. BARRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal, intime-se a expropriante para que cumpra o despacho de fl.
297, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
: DR. FELIPE BOUZADA FLORES VIANA
: FLAVIA DA SILVA CARNEIRO MARQUES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCEL PERES DE OLIVEIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1145-05.2014.4.01.3309
1145-05.2014.4.01.3309 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOEGE BISPO NOVAIS
ADVOGADO
: BA00015584 - NILDOBERTO LIMA MEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O INSS, à fl. 75, pediu a modificação da DCB do benefício previdenciário. Ocorre que se tem
verificado nesta Subseção Judiciária a impossibilidade dos segurados pedirem prorrogação de
benefício, por estrita falha nos sistemas da autarquia federal, que não adaptou seu modus
operandi às sentenças em que fixada DCB. Assim, sempre que há DCB, o segurado fica
invariavelmente prejudicado, razão pela qual este juízo não mais adotará o termo final. Por tal
motivo, chamo o feito à ordem para fins de fixar na sentença a DCB igual a "0", devendo o
INSS promover a revisão do benefício, conforme papel institucional que lhe é atribuído. Intimese.
Numeração única: 5026-63.2009.4.01.3309
2009.33.09.703651-9 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDECIRO FIGUEIREDO SILVA
ADVOGADO
: BA00020947 - PAULO RENATO ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Chamo o feito à ordem para corrigir erro material contido na sentença, nos termos do art. 463,
I, do CPC, a fim de fixar como valor das parcelas retroativas o montante de R$ 8.172,16,
conforme cálculos de fl. 138. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501784

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IRECÊ
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. EUDÓXIO CÊSPEDES PAES
: ANDREA FERREIRA LEITE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EUDÓXIO CÊSPEDES PAES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5517-22.2013.4.01.3312
5517-22.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL ANTONIO DUQUE
ADVOGADO
: BA00037150 - NOILDO GOMES DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com base na delegação contida na Portaria n. 001 de 26 de agosto de 2011 do Juizado
Especial Federal Adjunto à Vara Única da Subseção Judiciária de Irecê: Fica designada/redesignada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06/10/2014, às 15:00h,
oportunidade na qual a parte autora deverá comparecer acompanhada de testemunhas, em
número máximo de 02 (duas), independentemente de intimação. Apenas havendo pedido
expresso, tempestivo (artigo 34, §1º da Lei n. 9.099/95) e devidamente justificado, as testemunhas serão intimadas pelo Juízo para comparecimento à audiência, sendo ônus da parte
autora a identificação completa da testemunha e do seu endereço. Fica a parte autora ciente,
ademais, de que não será admitida a expedição de carta precatória para a sua oitiva e para
oitiva das testemunhas em outro Juízo com base apenas na justificativa de residirem em outra
localidade. O requerimento para a expedição de carta precatória deverá, ao revés, ser devidamente fundamentado, indicando as razões que impossibilitem o comparecimento a este
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1849-43.2013.4.01.3312
1849-43.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUCILEIDE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00027889 - GELISTON DA SILVA BATISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 2344-87.2013.4.01.3312
2344-87.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUCELIA CEDRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00033856 - JOAO VITOR GUERRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 2354-34.2013.4.01.3312
2354-34.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDINALVA GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00034586 - DANIELA FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00026227 - JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 2748-41.2013.4.01.3312
2748-41.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DORGIVAL RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: BA00027206 - ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 2903-44.2013.4.01.3312
2903-44.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HARIELLY ROSA DA SILVA REPRESENTADA POR ANTONIO ROSA
DA SILVA
ADVOGADO
: BA00025886 - OLAF MARCILIO MIRANDA NUNES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 3333-93.2013.4.01.3312
3333-93.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUZINETE PEREIRA BARBOSA
ADVOGADO
: BA00032944 - ANGELO RIZZO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juízo. Fica ciente a parte autora, ainda, da possibilidade, quando da assentada, de lhe ser
exigida, em caso de dúvida, a apresentação dos originais dos documentos que instruíram a
inicial. Considerando que os feitos em tramitação nos Juizados Especiais Federais se submetem a um rito marcado pela celeridade e tendo em vista que a Subseção Judiciária de Irecê
apresenta Juizado Adjunto, que utiliza a estrutura da própria Vara Única, os pedidos de concessão de medida de urgência (cautelares e antecipações de tutela) serão analisados por
ocasião da audiência de conciliação, instrução e julgamento ou no momento da prolação da
sentença, se esta não for proferida em audiência (artigo 9º, caput e §2º).
Numeração única: 1351-10.2014.4.01.3312
1351-10.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAURA COSME DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00037150 - NOILDO GOMES DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com base na delegação contida na Portaria n. 001 de 26 de agosto de 2011 do Juizado
Especial Federal Adjunto à Vara Única da Subseção Judiciária de Irecê: Fica designada/redesignada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06/10/2014, às 15:00h,
oportunidade na qual a parte autora deverá comparecer acompanhada de testemunhas, em
número máximo de 02 (duas), independentemente de intimação. Apenas havendo pedido
expresso, tempestivo (artigo 34, §1º da Lei n. 9.099/95) e devidamente justificado, as testemunhas serão intimadas pelo Juízo para comparecimento à audiência, sendo ônus da parte
autora a identificação completa da testemunha e do seu endereço. Fica a parte autora ciente,
ademais, de que não será admitida a expedição de carta precatória para a sua oitiva e para
oitiva das testemunhas em outro Juízo com base apenas na justificativa de residirem em outra
localidade. O requerimento para a expedição de carta precatória deverá, ao revés, ser devidamente fundamentado, indicando as razões que impossibilitem o comparecimento a este
Juízo. Fica ciente a parte autora, ainda, da possibilidade, quando da assentada, de lhe ser
exigida, em caso de dúvida, a apresentação dos originais dos documentos que instruíram a
inicial. Considerando que os feitos em tramitação nos Juizados Especiais Federais se submetem a um rito marcado pela celeridade e tendo em vista que a Subseção Judiciária de Irecê
apresenta Juizado Adjunto, que utiliza a estrutura da própria Vara Única, os pedidos de concessão de medida de urgência (cautelares e antecipações de tutela) serão analisados por
ocasião da audiência de conciliação, instrução e julgamento ou no momento da prolação da
sentença, se esta não for proferida em audiência (artigo 9º, caput e §2º).
Juiz Titular
: DR. EUDÓXIO CÊSPEDES PAES
Dir. Secret.
: ANDREA FERREIRA LEITE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EUDÓXIO CÊSPEDES PAES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 411-79.2013.4.01.3312
411-79.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NEURACI MARIA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: BA00027206 - ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE
ADVOGADO
: PB00015177 - DIOGEANO MARCELO DE LIMA
ADVOGADO
: BA00030775 - WAGNER WANDERLEY RODRIGUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1583-56.2013.4.01.3312
1583-56.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MILENA DA SILVA MATOS REPRESENTADA POR MARIA SOCORRO
DA SILVA MATOS
ADVOGADO
: BA00027889 - GELISTON DA SILVA BATISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501785
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Numeração única: 5500-83.2013.4.01.3312
5500-83.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LEDA MARIA ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 3685-51.2013.4.01.3312
3685-51.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDNA FRANCISCA DE SOUZA
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5550-12.2013.4.01.3312
5550-12.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCIENE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00031950 - GEORGE S PIMENTA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 3964-37.2013.4.01.3312
3964-37.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARILENE ROSA DE ARAUJO
: BA00037150 - NOILDO GOMES DO NASCIMENTO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5602-08.2013.4.01.3312
5602-08.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES
ADVOGADO
: BA00033782 - EDER ROSA MENDES BASTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 4354-07.2013.4.01.3312
4354-07.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS
: BA00033293 - GABRIELE VARGAS SCHAEFFER
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5622-96.2013.4.01.3312
5622-96.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIRACI ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00038864 - JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 4744-74.2013.4.01.3312
4744-74.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EUDA OLIVEIRA DA SILVA
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5926-95.2013.4.01.3312
5926-95.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CRISTIENE HENRIQUE CABRAL
ADVOGADO
: BA00027206 - ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE
ADVOGADO
: BA00030775 - WAGNER WANDERLEY RODRIGUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 4924-90.2013.4.01.3312
4924-90.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

MARIA DA GLORIA BARBARA DE SOUSA
BA00035768 - NADILSON GOMES DO NASCIMENTO
BA00037150 - NOILDO GOMES DO NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

: ANTONIO RAFIK DOS SANTOS SILVA REPRESENTADO POR ANA
CLAUDIA TEIXEIRA DOS SANTOS
: BA00025886 - OLAF MARCILIO MIRANDA NUNES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5932-05.2013.4.01.3312
5932-05.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DELUCIA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00027206 - ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE
ADVOGADO
: BA00030774 - JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL
ADVOGADO
: BA00030775 - WAGNER WANDERLEY RODRIGUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5173-41.2013.4.01.3312
5173-41.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501786
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Numeração única: 20-90.2014.4.01.3312
20-90.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELOIZA GONCALVES ALVES
ADVOGADO
: BA00032944 - ANGELO RIZZO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 344-80.2014.4.01.3312
344-80.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ISABEL QUIRINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00025081 - CAMILO RODRIGUES PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 480-77.2014.4.01.3312
480-77.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JAQUELINE DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: BA00031950 - GEORGE S PIMENTA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1514-87.2014.4.01.3312
1514-87.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SIDINEIA DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00029530 - ANNA PAULA SA TELES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1516-57.2014.4.01.3312
1516-57.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LIDIA ANJOS VIANA
ADVOGADO
: BA00029530 - ANNA PAULA SA TELES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 3899-76.2012.4.01.3312
3899-76.2012.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADENITA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: BA00015817 - CLELIA REGINA SILVA DE AQUINO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5592-95.2012.4.01.3312
5592-95.2012.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IGOR XAVIER DE SOUZA ASSISTIDO POR LUCINEIDE XAVIER DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00031950 - GEORGE S PIMENTA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 5934-72.2013.4.01.3312
5934-72.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ENIVA MARIA BRANDAO ROCHA
ADVOGADO
: BA00027206 - ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE
ADVOGADO
: BA00030774 - JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL
ADVOGADO
: BA00030775 - WAGNER WANDERLEY RODRIGUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5950-26.2013.4.01.3312
5950-26.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LIAMARIA GERALDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00035768 - NADILSON GOMES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: SE00006010 - NOILDO GOMES DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5964-10.2013.4.01.3312
5964-10.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DA PENHA NOGUEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: BA00009975 - MARIA NEUMA MACIEL BRITO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5984-98.2013.4.01.3312
5984-98.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FLORACY ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00029530 - ANNA PAULA SA TELES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5995-30.2013.4.01.3312
5995-30.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JAQUELINE PEREIRA DAMACENA
ADVOGADO
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 6010-96.2013.4.01.3312
6010-96.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIZEU ALVES BRANDAO
ADVOGADO
: BA00007152 - EDIVALDO ARAUJO
ADVOGADO
: BA00027855 - FRANCES VIDAL DE FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501787
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Numeração única: 4071-81.2013.4.01.3312
4071-81.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 787-65.2013.4.01.3312
787-65.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLARICE NUNES SOUSA
ADVOGADO
: BA00023813 - DORIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

VALDISIO DE CASTRO PEREIRA
BA00034586 - DANIELA FRANCA DOS SANTOS
BA00026227 - JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 4815-76.2013.4.01.3312
4815-76.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 2027-89.2013.4.01.3312
2027-89.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANILDO SILVA DE BARROS
ADVOGADO
: BA00032944 - ANGELO RIZZO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

IONE PEREIRA TEIXEIRA
BA00034245 - ARIVALDO PEREIRA TEIXEIRA
BA00030530 - GERISVALDO CARVALHO FREIRE JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5673-10.2013.4.01.3312
5673-10.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 2707-74.2013.4.01.3312
2707-74.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CARLOS DE SOUZA DIAS
ADVOGADO
: BA00015117 - TICIA RIBEIRO MONTEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

: VALDEMIR JOAQUIM DOS SANTOS
: BA00033856 - JOAO VITOR GUERRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 3629-18.2013.4.01.3312
3629-18.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BRUNO SOUZA OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: BA00025684 - MARIA ESTELITA BRAGA REIS SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5709-52.2013.4.01.3312
5709-52.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 3805-94.2013.4.01.3312
3805-94.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANESSA FREIRE DE CARVALHO
ADVOGADO
: BA00020459 - ROBERIO GOMES CUNHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 5919-06.2013.4.01.3312
5919-06.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

AUTOR
ADVOGADO
REU

AUTOR
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 3937-54.2013.4.01.3312
3937-54.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUDITE MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00035768 - NADILSON GOMES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: BA00037150 - NOILDO GOMES DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

: EDILCEU BATISTA DE NOVAES
: BA00029530 - ANNA PAULA SA TELES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 6119-13.2013.4.01.3312
6119-13.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: REGINALDA SOARES DE SOUZA
: BA00003950 - MARIA EMILIA RAMALHO DE MEIRELLES DOURADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501788

: FLAVIANO PEREIRA DA COSTA
: BA00025886 - OLAF MARCILIO MIRANDA NUNES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 255-57.2014.4.01.3312
255-57.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROGER BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00021800 - JOANA PEREIRA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 329-14.2014.4.01.3312
329-14.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLAUDIRENE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00029530 - ANNA PAULA SA TELES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 934-57.2014.4.01.3312
934-57.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IEDE LEITE BARRETO
ADVOGADO
: BA00039335 - ALEMAR MACHADO LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1055-85.2014.4.01.3312
1055-85.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IRENE DA CUNHA QUEIROZ
ADVOGADO
: BA00029640 - ALESSANDRO DE MATOS LOBO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1109-51.2014.4.01.3312
1109-51.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIENE NUNES VIEIRA
ADVOGADO
: BA00034586 - DANIELA FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00026227 - JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1388-37.2014.4.01.3312
1388-37.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILVANETE MARIA DE SOUZA ELOI
ADVOGADO
: BA00034586 - DANIELA FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00026227 - JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Numeração única: 6135-64.2013.4.01.3312
6135-64.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JIRLENE DAS NEVES ALEXANDRE DE SOUZA DAMASCENO
ADVOGADO
: BA00033856 - JOAO VITOR GUERRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 6167-69.2013.4.01.3312
6167-69.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AMANDA ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00025886 - OLAF MARCILIO MIRANDA NUNES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 19-08.2014.4.01.3312
19-08.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE MIGUEL DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: BA00032944 - ANGELO RIZZO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 23-45.2014.4.01.3312
23-45.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GIVALDO PAULO DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00032944 - ANGELO RIZZO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 27-82.2014.4.01.3312
27-82.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NADIR FERNANDES CAETANO
ADVOGADO
: BA00032944 - ANGELO RIZZO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 129-07.2014.4.01.3312
129-07.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00023813 - DORIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 131-74.2014.4.01.3312
131-74.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DELIANE NUNES DO CARMO ASSISTIDA POR ANTONIO NETO DO CARMO
ADVOGADO
: BA00009975 - MARIA NEUMA MACIEL BRITO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501789
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Numeração única: 1406-92.2013.4.01.3312
1406-92.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00023813 - DORIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Numeração única: 2326-66.2013.4.01.3312
2326-66.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDUVIRGE RITA DE ARAUJO NETA
ADVOGADO
: BA00029530 - ANNA PAULA SA TELES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Numeração única: 2879-16.2013.4.01.3312
2879-16.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PATRICIO TALISSON SANTANA DOS SANTOS REPRESENTADO POR
PATRICIA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Numeração única: 4395-71.2013.4.01.3312
4395-71.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JARDEL NOROEL MENDES
ADVOGADO
: BA00032944 - ANGELO RIZZO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Numeração única: 891-23.2014.4.01.3312
891-23.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SANDRA MARIA DA SILVA CORREIA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00032944 - ANGELO RIZZO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Numeração única: 908-59.2014.4.01.3312
908-59.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DOMINGOS COSME DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00032944 - ANGELO RIZZO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Numeração única: 3265-46.2013.4.01.3312
3265-46.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DILERMANO DOS REIS MARTINS MATOS
ADVOGADO
: BA00033856 - JOAO VITOR GUERRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 1425-64.2014.4.01.3312
1425-64.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

ANTONIO JOSE DA SILVA
BA00026978 - ANA RAQUEL TEIXEIRA CEDRAZ
BA00039843 - MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1433-41.2014.4.01.3312
1433-41.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDNA BISPO SOBRINHO
: BA0000593B - FRANCISCO EVARISTO RIBEIRO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 447-58.2012.4.01.3312
447-58.2012.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ARSENIO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO
: BA00026679 - CLOVES MARCIO VILCHES DE ALMEIDA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Numeração única: 5114-87.2012.4.01.3312
5114-87.2012.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MANOEL SOARES DOS SANTOS
: BA00015817 - CLELIA REGINA SILVA DE AQUINO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Numeração única: 5174-60.2012.4.01.3312
5174-60.2012.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LOURIVAL ALVES MONTEIRO
: BA00009975 - MARIA NEUMA MACIEL BRITO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Numeração única: 1206-85.2013.4.01.3312
1206-85.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ELOI BARBOSA FALCAO
: BA00027889 - GELISTON DA SILVA BATISTA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face o exposto, considerando não ter a parte autora promovido a complementação determinada,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 267 do CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501790
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 1592-81.2014.4.01.3312
1592-81.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IVANILDE FRANCISCA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00031950 - GEORGE S PIMENTA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 1697-58.2014.4.01.3312
1697-58.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CARLOS MOREIRA ALECRIM
ADVOGADO
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 1699-28.2014.4.01.3312
1699-28.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MILTON FERREIRA LIMA
ADVOGADO
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 2047-46.2014.4.01.3312
2047-46.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00034766 - VERONICA COSTA DE MEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 2295-12.2014.4.01.3312
2295-12.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PEDRO MANOEL DE QUEIROZ
ADVOGADO
: BA00027889 - GELISTON DA SILVA BATISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 2350-60.2014.4.01.3312
2350-60.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO MARIO PEREIRA
ADVOGADO
: BA00031950 - GEORGE S PIMENTA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 5010-61.2013.4.01.3312
5010-61.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GENIVALDO DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 5503-38.2013.4.01.3312
5503-38.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ERENICE MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 5529-36.2013.4.01.3312
5529-36.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE PERERIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: BA00039303 - NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 5664-48.2013.4.01.3312
5664-48.2013.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EVIRLENE MARQUES MATOS
ADVOGADO
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 92-77.2014.4.01.3312
92-77.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO PEDRO MACEDO
ADVOGADO
: BA00026978 - ANA RAQUEL TEIXEIRA CEDRAZ
ADVOGADO
: BA00039843 - MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 769-10.2014.4.01.3312
769-10.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DULCINEIA PEREIRA BARROS
ADVOGADO
: BA00033293 - GABRIELE VARGAS SCHAEFFER
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501791
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 2608-70.2014.4.01.3312
2608-70.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA AMELIA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00031950 - GEORGE S PIMENTA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 2621-69.2014.4.01.3312
2621-69.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDMUNDO MENDES DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00031950 - GEORGE S PIMENTA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 2636-38.2014.4.01.3312
2636-38.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDILANE MATOS AZEVEDO NUNES
ADVOGADO
: BA00023154 - VILMA FREITAS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 2806-10.2014.4.01.3312
2806-10.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NAIANE VIEIRA BISPO
ADVOGADO
: BA00023813 - DORIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 2811-32.2014.4.01.3312
2811-32.2014.4.01.3312 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SANDRA DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: BA00029530 - ANNA PAULA SA TELES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Sendo assim, diante da falta injustificada do(a) demandante e da imprecindibilidade da prova pericial
para o acertamento da controvérsia, extingo o feito sem exame do mérito, considerando a ratio essendi
contida no artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária.
Numeração única: 1785-96.2014.4.01.3312
1785-96.2014.4.01.3312 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: WILTON DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: GO00010722 - WOLMY BARBOSA DE FREITAS
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Face ao exposto, reconheço e pronuncio o advento da prescrição, declarando extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501792

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA
2ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. MAÍZIA SEAL CARVALHO PAMPONET
: DANIELA DIAS SOARES MALTA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. LILIAN MARA DE SOUZA FERREIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4063-73.2014.4.01.3311
4063-73.2014.4.01.3311 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARCIA SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: BA00011863 - MIGUEL LOURIVAL DUARTE
REU
: UNOPAR CENTRO DE ENSINO E TECNOLOGICO DE ITABUNA LTDA
- ME
REU
: COBRAFIX COBRANCAS EXTRAS JUDICIAIS LTDA-ME
REU
: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Nessa esteira, cuidando-se de demanda de natureza cível proposta em face de pessoa jurídica de
direito privado, de natureza diversa das previstas no art. 109 da Constituição Federal,entendo que este
juízo é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento do feito,razão pela qual DECLINO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.Intimem-se.
Numeração única: 4080-12.2014.4.01.3311
4080-12.2014.4.01.3311 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LUSA CARLA MACIEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00010333 - RAMON BATISTA NOGUEIRA
IMPDO
: DIRETOR DA IUNI EDUCACIONAL UNIME ITABUNA LTDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar à Autoridade Impetrada que
permita a Impetrante participar, de forma meramente simbólica,sem efeitos jurídicos, do ato de
colação de grau e demais cerimônias festivas, a se realizarem a partir do dia 26 de setembro
de 2014, de forma que seu nome não conste da lista e dos livros,
ou de qualquer documentação atinente à certificação de conclusão de curso, bem como que
não mencione que a participação é "sub judice". Na existência de outro impedimento à sua
participação na solenidade, a autoridade impetrada deve informar imediatamente a este Juízo.Notifique-se a Autoridade Coatora para que preste as devidas informações, no prazo de 10
dias, nos termos do art. 7º, I da Lei n.º 1.533/51.Após, abra-se vista ao Ministério Público
Federal, nos termos do art. 10 da Lei n.º1.533/51 e na seqüência, com ou sem a apresentação
de parecer, voltem os autos conclusos para sentença.Intime-se com urgência, através do oficial
de justiça de plantão nesta data ou em data subseqüente.

2º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. MAÍZIA SEAL CARVALHO PAMPONET
: DANIELA DIAS SOARES MALTA

Atos da Exma.

: DRA. LILIAN MARA DE SOUZA FERREIRA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3295-50.2014.4.01.3311
3295-50.2014.4.01.3311 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24/09/2014 ás 14:00 h.
Intimem-se as partes da audiência designada, bem como de que as testemunhas devem
comparecer espontaneamente á audiência, até o máximo de 2(duas), independentemente de
intimação(art.34, da lei nº 9.0099/95).
Numeração única: 3660-07.2014.4.01.3311
3660-07.2014.4.01.3311 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILVANICE CONCEICAO MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00031454 - VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24/09/2014 ás 14:00 h.
Intimem-se as partes da audiência designada, bem como de que as testemunhas devem
comparecer espontaneamente á audiência, até o máximo de 2(duas), independentemente de
intimação(art.34, da lei nº 9.0099/95).
Numeração única: 3633-24.2014.4.01.3311
3633-24.2014.4.01.3311 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00034675 - ARIOSVALDO RIBEIRO VIEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25/09/2014 ás 14:00 h.
Intimem-se as partes da audiência designada, bem como de que as testemunhas devem
comparecer espontaneamente á audiência, até o máximo de 2(duas), independentemente de
intimação(art.34, da lei nº 9.0099/95).
Numeração única: 3668-81.2014.4.01.3311
3668-81.2014.4.01.3311 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOVANI ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00031410 - FAGNER ALMEIDA SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24/09/2014 ás 14:00 h.
Intimem-se as partes da audiência designada, bem como de que as testemunhas devem
comparecer espontaneamente á audiência, até o máximo de 2(duas), independentemente de
intimação(art.34, da lei nº 9.0099/95).
Juiza Titular
: DRA. MAÍZIA SEAL CARVALHO PAMPONET
Dir. Secret.
: DANIELA DIAS SOARES MALTA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. LILIAN MARA DE SOUZA FERREIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4607-61.2014.4.01.3311
4607-61.2014.4.01.3311 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE EMILSON OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00024828 - EDUARDO BARRETO DE FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora da presente nomeação do Dr. LEANDRO KRUSCHEWSKY para atuar
como Perito do Juízo, bem assim de que o exame médico será realizado no dia 08/19/2014 às
14:00 horas, na sede desta Justiça Federal, oportunidade na qual deverá apresentar ao Perito,
além dos quesitos que pretende sejam pelo mesmo respondidos, todos os exames, receituários
médicos e relatórios de que disponha relativos à sua enfermidade, ficando-lhe assegurada,
ainda, caso assim deseje, ser assistida por profissional da sua confiança, que funcionará como
assistente técnico. Fica a parte autora ciente, ademais, de que não comparecendo no dia
previamente designado para a realização da perícia, tampouco apresentando justificativa razoável, o processo será extinto sem resolução do mérito (artigo 10).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501793

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUAZEIRO
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. ANDRÉA MÁRCIA VIEIRA DE ALMEIDA
: PRISCILA CORREA DE CARVALHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ANDRÉA MÁRCIA VIEIRA DE ALMEIDA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 691-37.2014.4.01.3305
691-37.2014.4.01.3305 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE SENTO SE - BAHIA
ADVOGADO
: BA00033163 - UILLIAM ARAUJO SANTIAGO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Chamo o feito à ordem, a fim de que sejam os autos remetidos à distribuição, para inclusão no
pólo passivo da ré União Federal.
MANTENHO A DECISÃO de fls. 43/44, por seus próprios fundamentos.
CITEM-SE e intimem-se.
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. ANDRÉA MÁRCIA VIEIRA DE ALMEIDA
: PRISCILA CORREA DE CARVALHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ANDRÉA MÁRCIA VIEIRA DE ALMEIDA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2-03.2008.4.01.3305
2008.33.05.000002-5 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: UNIAO FEDERAL
REQDO
: LUIZ BERTI TOMAS SANJUAN
REQDO
: LUIZ EDUARDO SOLEDADE DE PAIVA
REQDO
: DUCILENE SOARES SILVA KESTERING
REQDO
: TANIA MARIA MOTRAO SANTANA
ADVOGADO
: PE00018381 - CLAUDIA MAELI DINIZ JORGE ANDRADE
ADVOGADO
: BA00023796 - DILIANA MARIA DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: BA00035456 - FABIO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: PE00023614 - HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO
ADVOGADO
: PE00011107 - LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO
ADVOGADO
: BA00014496 - LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA
ADVOGADO
: BA00024139 - MARIO LUIZ BERTI TORRES SANJUAN
ADVOGADO
: PE00034263 - RAQUEL SANDES SOUZA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Ante o exposto, recebo os presentes embargos para, dando-lhes provimento, determinar a
incidência dos juros de mora desde o evento danoso, ou seja, contados a partir da emissão dos
cheques ns. 000.402 (fls. 107 e 112), 000.384 (fls. 101/102), 000.479 (fl. 143) e do cheque n.
850.294 (fl. 114), em relação ao ressarcimento devido por Luiz Eduardo Soledade, e a partir de
30/07/2001 para os valores a serem restituídos pelo réu Luiz Berti Tomas Sanjuan, data final
para a prestação de contas do Convênio n. 083/2001 - 60 dias a partir do termo final para a
execução do objeto previsto no Planto de Trabalho (31/05/2001), conforme fl. 29 do Anexo II,
calculados a partir da variação da Taxa Selic.
Quanto às demais cominações pecuniárias arbitrados na sentença de fls. 853/862, o juros de
mora deverá incidir a partir da citação. Cumpra-se o despacho de fl. 955. P.R.I.
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto: Com arrimo no art. 269, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido,
resolvendo, com isso, o mérito, para condenar o INSS na obrigação de fazer concernente ao
implemento do benefício de Amparo Social à parte autora, no valor mensal de 01 (um) salário
mínimo, bem como na obrigação de pagar as parcelas devidas desde a DIB (16/10/2013),
acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, além de juros de
mora atualizados de acordo com o INP-C, a computar da citação, que no dia 22/05/2014,
resulta no valor de R$ 5.527,33 (cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e três
centavos), conforme cálculos anexos que ficam fazendo parte integrante da presente sentença.
Sem custas e honorários de advogado (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte, da
Lei nº 9.099/1995). Uma vez cumprido o pagamento decorrente da RPV, arquive-se o processo
com baixa na distribuição, observadas as formalidades legais. P. R. I.
Numeração única: 1971-77.2013.4.01.3305
1971-77.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. ANDRÉA MÁRCIA VIEIRA DE ALMEIDA
: PRISCILA CORREA DE CARVALHO

Atos da Exma.

: DRA. ANDRÉA MÁRCIA VIEIRA DE ALMEIDA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2633-41.2013.4.01.3305
2633-41.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: FRANCISCO LIMA MIRANDA
: BA00020852 - NARA FONTES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto: Com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença em favor da parte autora, com DIB em 16/01/2013 e DIP
em 01/06/2014, bem como a pagar as parcelas desde então vencidas, acrescidas de correção
monetária a partir do vencimento de cada parcela, além de juros de mora desde a citação,
ambos pelo INPC, o que resulta, em 22 de maio de 2014, no valor de R$ 12. 977,50 (doze mil,
novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme cálculos em anexo. Sem
custas e honorários de advogado (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte, da Lei
nº 9.099/1995). Após o trânsito em julgado, expeçam-se RPV's - tanto para pagamento ao autor
dos valores decorrentes da condenação, quanto em favor da Seção Judiciária da Bahia, no
valor de R$ 175,00, referente à realização da perícia médica. Uma vez cumpridos os pagamentos decorrentes das RPV's, arquive-se o processo com baixa na distribuição. P. R. I.
Numeração única: 3725-54.2013.4.01.3305
3725-54.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: NILVANIA NEVES DA COSTA
: PE00010955 - PEDRO WILSON PEREIRA QUEIROZ
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto: Com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar o INSS na
obrigação de concessão do benefício assistencial de prestação continuada em favor do autor,
bem como para condená-lo, ainda, ao pagamento das parcelas atrasadas, desde a juntada do
relatório socioeconômico, ou seja, com DIB em 26/08/2013, acrescidas de correção monetária
a partir do vencimento de cada parcela, além de juros de mora desde a citação, ambos pelo
INPC, o que resulta, em 22/05/2014, no valor de R$ 6.755,95 (seis mil, setecentos e cinquenta
e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme cálculos em anexo. Sem custas e honorários de advogado (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte, da Lei nº
9.099/1995). Após o trânsito em julgado, expeçam-se RPV's - tanto para pagamento ao autor
dos valores decorrentes da condenação, quanto em favor da Seção Judiciária da Bahia, no
valor de R$ 175,00, referente à realização da perícia médica. Uma vez cumpridos os pagamentos decorrentes das RPV's, arquive-se o processo com baixa na distribuição. P. R. I.
Numeração única: 2908-87.2013.4.01.3305
2908-87.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

: MARINEUSA FRANCISCA LACERDA DE SOUSA
: BA00023500 - LILIAN RODRIGUES DE SA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

: SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO
: BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto: a) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, para condenar o INSS na
obrigação de fazer concernente à implantação do benefício de aposentadoria rural por idade à
autora, nos termos do art. 142 do RGPS - Lei nº 8.213/91, no valor de 01 (um) salário mínimo,
bem como na obrigação de pagar as parcelas devidas desde o requerimento administrativo
(24/07/2013), somando em 25/06/2014 o valor de R$ 7.902,89 (sete mil, novecentos e dois
reais e oitenta e nove centavos), conforme cálculos anexos que ficam fazendo parte integrante
da presente sentença. b) Tendo em vista a presença do periculum in mora, decorrente do
caráter alimentar do benefício, impõe-se a concessão da tutela antecipada, motivo pelo qual
determino que o Réu implante o benefício em favor da autora, no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da intimação desta, devendo o Réu comprovar nos autos a execução da presente
decisum. Transitada em julgado, expeça-se RPV para pagamento das parcelas vencidas. Sem
custas e honorários advocatícios nesta Instância, conforme art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
Defiro a assistência judiciária gratuita.P. R. I.
Numeração única: 5581-87.2012.4.01.3305
5581-87.2012.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto: Com arrimo no art. 269, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido,
resolvendo, com isso, o mérito, para condenar o INSS na obrigação de fazer concernente ao
implemento do benefício de Amparo Social à parte autora, no valor mensal de 01 (um) salário
mínimo, bem como na obrigação de pagar as parcelas devidas desde a DIB (14/10/2013),
acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, além de juros de
mora atualizados de acordo com o INP-C, a computar da citação, que no dia 22/05/2014,
resulta no valor de R$ 5.576,38 (cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito
centavos), conforme cálculos anexos que ficam fazendo parte integrante da presente sentença.
Sem custas e honorários de advogado (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte, da
Lei nº 9.099/1995). Uma vez cumprido o pagamento decorrente da RPV, arquive-se o processo
com baixa na distribuição, observadas as formalidades legais. P. R. I.
Numeração única: 3738-53.2013.4.01.3305
3738-53.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

AUTOR
ADVOGADO
REU

AUTOR
ADVOGADO
REU

: JUSIANE ALVES DA SILVA
: BA00023500 - LILIAN RODRIGUES DE SA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501794
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: EROTILDES DOS SANTOS MORAES
: BA00029158 - JOSE CARMO DOS REIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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Numeração única: 1044-14.2013.4.01.3305
1044-14.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA CARIOLANO PEREIRA
ADVOGADO
: BA00035104 - VILMAR JOSE FERREIRA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto: Com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar o INSS ao
pagamento, em favor da parte autora, das parcelas referentes ao benefício de auxílio-doença
relativo ao período de 20/09/2013 a 08/05/2014, acrescidas de correção monetária a partir do
vencimento de cada parcela, além de juros de mora desde a citação, ambos pelo INPC, o que
resulta, em, 20 de maio de 2014 , no valor de R$6. 332,44 ( seis mil, trezentos e trinta e dois
reais e quarenta e quatro centavos) conforme cálculos em anexo. Sem custas e honorários de
advogado (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte, da Lei nº 9.099/1995). Após o
trânsito em julgado, expeçam-se RPV's - tanto para pagamento ao autor dos valores decorrentes da condenação, quanto em favor da Seção Judiciária da Bahia, no valor de R$
175,00, referente à realização da perícia médica. Uma vez cumpridos os pagamentos decorrentes das RPV's, arquive-se o processo com baixa na distribuição. P. R. I.
Numeração única: 2682-82.2013.4.01.3305
2682-82.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA MARIA DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: BA00019205 - ADEILMA SILVA BARBOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Ante o exposto, com base no art. 267, VI, CPC, extingo o feito sem resolução de mérito.
Defiro a assistência judiciária gratuita. Sem custas ou honorários. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se, com baixa na distribuição. PRI.
Numeração única: 4034-75.2013.4.01.3305
4034-75.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSELITA NEVES DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Ante o exposto, com base no art. 267, III, CPC, extingo o feito sem resolução do mérito, por
não ter a parte autora promovido os atos ou diligências que lhe competiam. Sem custas e
honorários de advogado nesta instância (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte,
da Lei nº 9.099/1995). Defiro a assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição, observadas as formalidades legais. PRI.
Numeração única: 2412-58.2013.4.01.3305
2412-58.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELAUDO BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: PE00029801 - FRANCISCO JOSE OLIVEIRA QUEIROZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto, com arrimo no art. 267, inciso V, do CPC, extingo o presente processo
sem resolução do mérito em razão da coisa julgada. Sem custas e honorários de advogado
nesta instância (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte, da Lei nº 9.099/1995).
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos com baixa na distribuição, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se.
Intime-se.
Numeração única: 1029-11.2014.4.01.3305
1029-11.2014.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCIENE MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BA00025749 - LUCIANO PEREIRA SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Ante o exposto, com base no art. 267, III, CPC, extingo o feito sem resolução do mérito, por
não ter a parte autora promovido os atos ou diligências que lhe competiam. Sem custas e
honorários de advogado nesta instância (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte,
da Lei nº 9.099/1995). Defiro a assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição, observadas as formalidades legais. PRI.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501795

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto: a) com arrimo no art. 269, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido,
resolvendo, com isso, o mérito, para condenar o INSS na obrigação de fazer concernente ao
implemento do benefício de Amparo Social à parte autora, no valor mensal de 01 (um) salário
mínimo, com DIB em 03/06/2013 e DIP em 01/06/2014, bem como na obrigação de pagar as
parcelas devidas desde a DIB, acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de
cada parcela, além de juros de mora atualizados de acordo com o INPC, a computar da
citação, somando em 22 de maio de 2014 o valor de R$ 8.824,21 (oito mil, oitocentos e vinte
e quatro reais e vinte e um centavos), conforme cálculos anexos que ficam fazendo parte
integrante da presente sentença. b)ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA JURISIDICIONAL e
determino ao INSS que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra a obrigação de fazer concernente
ao implemento do benefício de Amparo Social à autora. Sem custas e honorários advocatícios
nesta Instância, conforme art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado,
expeça-se RPV. Comprovado o pagamento, arquive-se o presente processo, dando-se baixa
na distribuição.P. R. I.
Numeração única: 2977-22.2013.4.01.3305
2977-22.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE FERREIRA DE ABREU
ADVOGADO
: BA00023500 - LILIAN RODRIGUES DE SA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto: Com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença em favor da parte autora, com DIB em 18/04/2012 e DIP
em 01/06/2014, bem como a pagar parcelas desde então vencidas, acrescidas de correção
monetária a partir do vencimento de cada parcela, além de juros de mora desde a citação,
ambos pelo INPC, o que somava, em 22 de maio de 2014, no valor de R$ 19.860,97 (dezenove
mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), conforme cálculos em anexo. Sem
custas e honorários de advogado (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte, da Lei
nº 9.099/1995). Após o trânsito em julgado, expeçam-se RPV's - tanto para pagamento ao
autor dos valores decorrentes da condenação, quanto em favor da Seção Judiciária da Bahia,
no valor de R$ 175,00, referente à realização da perícia médica. Uma vez cumpridos os
pagamentos decorrentes das RPV's, arquive-se o processo com baixa na distribuição. P. R.
I.
Numeração única: 5673-65.2012.4.01.3305
5673-65.2012.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JAILSON DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BA00030155 - ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto: Com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar o INSS na
obrigação de concessão do benefício assistencial de prestação continuada em favor do autor,
bem como para condená-lo, ainda, ao pagamento das parcelas atrasadas, desde a juntada do
relatório socioeconômico, ou seja, com DIB em 25/03/2013, acrescidas de correção monetária
a partir do vencimento de cada parcela, além de juros de mora desde a citação, ambos pelo
INPC, o que resulta, em 20/05/2014, no valor de R$ 9.871,97 (nove mil, oitocentos e setenta e
um reais e noventa e sete centavos), conforme cálculos em anexo. Sem custas e honorários de
advogado (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte, da Lei nº 9.099/1995). Após o
trânsito em julgado, expeçam-se RPV's - tanto para pagamento ao autor dos valores decorrentes da condenação, quanto em favor da Seção Judiciária da Bahia, no valor de R$
175,00, referente à realização da perícia médica. Uma vez cumpridos os pagamentos decorrentes das RPV's, arquive-se o processo com baixa na distribuição.P. R. I.

1795

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 3123-63.2013.4.01.3305
3123-63.2013.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO ANTONIO FERREIRA
ADVOGADO
: BA00015442 - MARIA DA GLORIA DA SILVA ELPIDIO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Ante o exposto, pronuncio a prescrição dos valores anteriores a 22/08/2008 e julgo procedentes
os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, I, do CPC,
para condenar o INSS a reajustar a Renda Mensal Atual da parte autora para R$3.408,94(três mil,
quatrocentos e oito reais, noventa e quatro centavos), e a pagar as respectivas diferenças, devidamente corrigidas e atualizadas pelo INPC, com juros de mora a partir da citação, na forma do
cálculo anexo, cuja soma em 28/05/2014 é de R$11.178,14(onze mil, cento e setenta e oito reais,
catorze centavos), valor a ser atualizado nos termos supra até o efetivo pagamento. Presentes os
requisitos legais do art. 273 do CPC, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional e determino ao INSS
que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra a obrigação de fazer consistente em revisar o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição (NB 118.283.335-4) reajustando a Renda Mensal atual da
parte autora para R$3.408,94(três mil, quatrocentos e oito reais, noventa e quatro centavos), a partir
de 1°/06/2014. Sem custas e honorários advocatícios nesta Instância. Após o trânsito em julgado,
nada mais havendo, arquive-se. P.R.I.
Numeração única: 5463-14.2012.4.01.3305
5463-14.2012.4.01.3305 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE LUIZ PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: BA00019205 - ADEILMA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: BA00021895 - MARCOS ROGERIO CIPRIANO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO, resolvendo o mérito, para condenar o INSS a incluir o período de 23/04/1974 a
05/03/1975 como especial, procedendo-se à devida conversão em tempo comum. Sem custas
e honorários advocatícios (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c art. 55, primeira parte, da Lei nº
9.099/1995). Após o trânsito em julgado, expeçam-se RPV's - para pagamento ao demandante
dos valores decorrentes da condenação. Tendo em vista a assistência judiciária gratuita concedida à autora, bem como a isenção legal conferida ao INSS, nada de custas ou honorários
advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se mediante legais cautelas. P. R. I.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

: DR. FÁBIO STIEF MARMUND
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4915-46.2013.4.01.3307
4915-46.2013.4.01.3307 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
BA00015626 - MARIO ALVES MEDEIROS
JUAREZ LIMA CARDOSO
VALTER LOPES DOS SANTOS
BA00032511 - JULIANO COSTA CARDOSO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista o quanto noticiado no documento de fl. 427, intimem-se as partes para tomarem
ciência da designação de audiência para oitiva de testemunhas, a realizar-se no dia 09/09/2014
às 14h30min, no Juízo deprecado (17ª Vara da Seção Judiciária da Bahia), bem como o
Ministério Público Federal acerca do teor da certidão de fl. 430.

1ª TURMA RECURSAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PAULO AFONSO

Juiza Titular
Dir. Secret.

VARA ÚNICA FEDERAL

: DRA. CAMILE LIMA SANTOS
: ROSEMARI SABINO DOS SANTOS
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

EDITAL DE INTIMAÇÃO
COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
(LEI 6.830, Art. 8º, IV, PUBLICAÇÃO GRATUITA)
O Juiz Federal JOÃO PAULO PIRÔPO DE ABREU, da Vara Única da Subseção Judiciária de
Paulo Afonso-BA, faz publicar o seguinte edital de intimação:
INTIMANDO: JOAO FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ Nº: 510.813.855-53
EXECUÇÃO FISCAL: 2006.33.06.001729-0
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: JOAO FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS
INSCRIÇÃO - 50 6 03 013373-58
DATA DA INSCRIÇÃO: 09/12/2003
VALOR DO DÉBITO: R$ 21.482,55
ATUALIZAÇÃO: 22/04/2014
FINALIDADE: Intimação editalícia da executada para ciência do bloqueio de R$ 1.579,80 (mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) em sua conta bancária, bem como para, querendo,
apresentar impugnação no prazo legal. Eu, Lucileide Gama Lima Oliveira, Técnico Judiciário, o digitei.
SEDE DO JUÍZO: Justiça Federal - Subseção Judiciária de Paulo Afonso-BA, Rua da Gangorra, 148, Quadra 12, Lote 148-A, Bairro Alves Souza, Paulo Afonso - Bahia, com expediente
externo das 9 às 18h.
Paulo Afonso, 02 de setembro de 2014.
JOÃO PAULO PIRÔPO DE ABREU
Juiz Federal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501796

: DR. FÁBIO STIEF MARMUND
: CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA SARDAGNA

Atos da Exma.

: DRA. DAYANA BIÃO DE SOUZA MOINHOS MUNIZ

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 159-30.2014.4.01.9330
159-30.2014.4.01.9330 MANDADO DE SEGURANCA CIVEL/TR
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
LITISPA

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: DF00010134 - UBIRACI MOREIRA LISBOA
: JUIZ FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DA CIDADE DE PAULO
AFONSO ESTADO DA BAHIA
: JOSEFA JOANA DE OLIVEIRA MORAIS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Isto posto, POR SER INTEMPESTIVO, INADMITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA e, por conseguinte, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO (Lei nº 12.016/19, art. 10 e CPC, art.267,I).
Sem custas ex vi do art. 4, I, da Lei nº 9289/96. Sem honorários em face das Súmulas 512 do
STF e 105 do STJ e art.25 da Lei nº 12.016/09.
Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DRA. MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER
: DR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA
: ARIANE CARVALHO COELHO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9254-85.2012.4.01.3500
9254-85.2012.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00029956 - BARBARA FELIPE PIMPAO
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019682 - HERBET DE VASCONCELOS BARROS
ADVOGADO
: GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
EXCDO
: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a Autora para apresentar a planilha de cálculos, tendo em vista que não foi apresentada com a petição retro, como alegado. Na mesma oportunidade, manifeste-se sobre a
divergência de valores apresentada nas petições datadas de 30/05/2014 e 19/08/2014.
Numeração única: 22583-38.2010.4.01.3500
22583-38.2010.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00004787 - LEILA MARCIA PINHEIRO POTIGUAR
ADVOGADO
: GO00008430 - LUIZ AURELIO TORRES POTIGUAR
ADVOGADO
: GO00022776 - OTHON PINHEIRO POTIGUAR
EXCDO
: LUIZ CARLOS ROCHA
EXCDO
: PAULO ROBERTO DA ROCHA
EXCDO
: ANDRE FRANCISCO DE MIRANDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Manifestem-se os Executados sobre as transferências de valores para contas judiciais vinculadas ao presente processo (documentos de 20/05/2013). Expeçam-se mandados.
Numeração única: 52721-51.2011.4.01.3500
52721-51.2011.4.01.3500 SEQUESTRO
REQTE
: CECILY MICHELLE TAYLOR E OUTROS
ADVOGADO
: GO00031832 - TANIA MARIA BORGES
REQDO
: JORGE JACINTO BRUNO
ADVOGADO
: GO00032910 - MONICA CAETANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00031832 - TANIA MARIA BORGES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Apresente a parte autora, procurações públicas outorgadas por Michelle Taylor Bruno e Joshua
Jacinto Bruno, devidamente representados.
Numeração única: 5602-89.2014.4.01.3500
5602-89.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA
ADVOGADO
: GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designo o dia 16 de outubro de 2014, às 14h30min, para a audiência de conciliação, instrução
e julgamento.
Faculto às partes depositar, no prazo de 10 (dez) dias, o rol das testemunhas que pretendem
sejam ouvidas, nos termos do artigo 407, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
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1ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DRA. MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER
: DR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA
: ARIANE CARVALHO COELHO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 21461-48.2014.4.01.3500
21461-48.2014.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
RÉU
: WANDERSON BRUM POVOA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Considerando os princípios que regem o Direito Processual Civil, notadamente os da economia e da
celeridade processual, aplico analogicamente o referido artigo para o presente caso dos embargos de
declaração e reformo a sentença proferida em 14/07/2014 para admitir a petição inicial. Cite(m)-se nos
termos do artigo 1.102.b e seguintes do Código de Processo Civil. Expeça(m)-se mandado(s).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501797
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Numeração única: 23077-58.2014.4.01.3500
23077-58.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RENATO DAVI CARDOSO
ADVOGADO
: GO00034165 - LUISA GRAZIELE BORGES
ENTIDADE
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
- CREA-GO
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA-GO
ADVOGADO
: GO00005563 - DIVINO TERENCO XAVIER

Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DRA. MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER
: DR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA
: ARIANE CARVALHO COELHO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 34553-30.2013.4.01.3500
34553-30.2013.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00011871 - WELSON DA SILVA VIEIRA
RÉU
: CAROLINA CANDIDA DE PAULA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, em razão de já terem
sido pagos extrajudicialmente pela ré. Pela mesma razão, as custas finais ficam a cargo da
autora.
Numeração única: 25699-13.2014.4.01.3500
25699-13.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: BEATRIZ VIEIRA SIMOES DE REZENDE
ADVOGADO
: GO00007459 - TACKSON AQUINO DE ARAUJO
ENTIDADE
: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS - PUC/GO
IMPDO
: REITOR DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS - PUC
GOIAS
ADVOGADO
: GO00005486 - JANE VILELA GODOI
ADVOGADO
: GO00012109 - JOSE GERALDO SARAIVA
ADVOGADO
: GO00018728 - LUCIA HELENA ALMEIDA CABRAL GOMES
ADVOGADO
: GO00018250 - MARIA APARECIDA RIBEIRO S.BATISTA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
267, VI, do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios
(art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Após as baixas devidas, arquivem-se.
Numeração única: 7244-34.2013.4.01.3500
7244-34.2013.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RUBIA NAVES COSTA
ADVOGADO
: GO00018871 - ROBERTO NAVES COSTA
ADVOGADO
: GO00009874 - RUBENS LOURENCO DA COSTA
ENTIDADE
: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GOIANIA/GO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA - GO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos.
Numeração única: 26409-33.2014.4.01.3500
26409-33.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CRISTINE DOS SANTOS SETTIMI CYSNEIROS
ADVOGADO
: GO00013532 - LUCIANO ROCHA BEZERRA COSTA
IMPDO
: REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO - IF GOIANO
ENTIDADE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
GOIANO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
ANTE O EXPOSTO, concedo em parte a segurança para, convalidando os efeitos da decisão
liminar, assegurar à impetrante a apresentação de recurso administrativo, bem como seu
prosseguimento nas demais fases do concurso, caso tenha êxito no recurso. Comunique-se o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região sobre o agravo de instrumento. Sem custas. Sem
honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501798

A Exma. Sra. Juiza exarou :
ANTE O EXPOSTO, DENEGO a segurança. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).
Numeração única: 6645-61.2014.4.01.3500
6645-61.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANA CLARA DE OLIVEIRA FERRAZ BARBOSA
ADVOGADO
: GO00033229 - BETANIA ALVARENGA RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00017345 - EDVALDO ADRIANY SILVA
ADVOGADO
: GO00037845 - ELIENAI MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030146 - EUBERLUCIO ALVES DE ATAIDES
IMPDO
: REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO - IF GOIANO
ENTIDADE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
GOIANO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
267, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei
nº 12.016/2009). Após as baixas devidas, arquivem-se.
Juiza Titular
: DRA. MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER
Juiz Substit.
: DR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Dir. Secret.
: ARIANE CARVALHO COELHO
Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 23552-19.2011.4.01.3500
23552-19.2011.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00020271 - LEANDRO JACOB NETO
ADVOGADO
: GO00021652 - NUBIA APARECIDA DE PINA
ADVOGADO
: GO00023158 - SELMAR SERAFIM CRUZ
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
EXCDO
: EDUARDO MAURICIO NUNES DE SOUZA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
para intimação da Caixa Econômica Federal sobre os termos da certidão supra e sobre a
decisão datada de 12/05/2014.
Numeração única: 30589-63.2012.4.01.3500
30589-63.2012.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
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4ª VARA FEDERAL

EXCDO
: ALUYSIO ANTONIO DE MENEZES VIDAL
ADVOGADO
: GO00016877 - CLEIDSON ALVES FRANCO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
para intimação da Exequente sobre o resultado da pesquisa efetivada no BACENJUD, juntada
às fls. retro, bem como para manifestar sobre o prosseguimento do processo.
Numeração única: 41468-66.2011.4.01.3500
41468-66.2011.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00026413 - FERNANDA MACHADO HARDY DE MENEZES
ADVOGADO
: GO00017842 - MIRIAM JAQUELINE ALENCATRO VEIGA
ADVOGADO
: GO00017642 - RENATA MACHADO E SILVA
EXCDO
: LIAMAR MARIA RIBEIRO
EXCDO
: RICARDO RIBEIRO SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
para intimação da Exequente sobre o resultado da pesquisa efetivada no BACENJUD, juntada
às fls. retro, bem como para manifestar sobre o prosseguimento do processo.
Numeração única: 38428-08.2013.4.01.3500
38428-08.2013.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
EXCDO
: CLEUBER CEZAR BRITO DA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
para intimação do(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de que os autos encontram-se com vista
da CERTIDÃO SUPRA.
Numeração única: 40468-60.2013.4.01.3500
40468-60.2013.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: GO00010682 - ASSIR BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030356 - CARLOS HENRIQUE SOARES SANTANA
ADVOGADO
: GO00016955 - CRISTIANO MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00022586 - DENISE BRITO BARBOSA
ADVOGADO
: GO00021879 - DEZIRON DE PAULA FRANCO
ADVOGADO
: GO00033177 - ELLUIZIA TAVARES RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00028643 - JANE CLEISSY LEAL
ADVOGADO
: GO00008682 - JOSELY FELIPE SCHRODER
ADVOGADO
: GO00021391 - KARITA JOSEFA MOTA MENDES
ADVOGADO
: GO00028348 - LEANDRO CAMPELO DE MORAES
ADVOGADO
: GO00020418 - MARILDA LUIZA BARBOSA
ADVOGADO
: GO00035962 - ZANNARA CRISTIAN DE SOUZA COTRIM
RÉU
: TECHNOAUTO TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA - ME
A Exma. Sra. Juiza exarou :
para intimação do(a)(s) AUTORA sobre a CERTIDÃO retro.
Numeração única: 19157-81.2011.4.01.3500
19157-81.2011.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00020808 - CEJANA PIRES GUIMARAES MARQUES
ADVOGADO
: GO00020271 - LEANDRO JACOB NETO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
EXCDO
: JOSE FLAVIO FELIPE FREIRE
EXCDO
: JOSE FELIPE FREIRE
EXCDO
: MARILENE ALMEIDA FREIRE REIS
ADVOGADO
: GO00023170 - FELIPE MELAZZO DE CARVALHO
ADVOGADO
: GO00018207 - IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO
ADVOGADO
: GO00010432 - RICARDO FONTINELE AZEVEDO
ADVOGADO
: GO00017412 - RODRIGO VIANA FREIRE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
para intimação dos EXECUTADOS sobre o requerimento retro.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501799

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JULIANO TAVEIRA BERNARDES
: FABIANA DE MELO SANTOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JULIANO TAVEIRA BERNARDES
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 20712-02.2012.4.01.3500
20712-02.2012.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
RÉU
: AIRTO SOARES DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Defiro o pedido de produção de prova pericial formulado pela Defensoria na petição anexada
em 10/07/2014.
Nomeio perita a contadora NÉLIA PAULA DE MELO, que deverá responder os quesitos elaborados pelas partes.
Considerando as horas que em média são gastas neste tipo de perícia, com um valor médio
praticado no mercado e também neste foro, para trabalhos semelhantes e com mesmo grau de
complexidade, e, ainda, que os honorários serão custeados pela Assistência Judiciária, fixo a
verba da perita em R$500,00 (quinhentos reais).
O valor será disponibilizado após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre
o laudo, ou, havendo solicitação de esclarecimentos, depois de serem prestados (Art. 3º, da
Resolução nº 558/2007, do CJF).
Intimem-se as partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos no
prazo de 05 (cinco) dias.
Após, intime-se a perita para apresentar o laudo no prazo de 20 (vinte) dias.
I."
[ato de 06/08/2014]
Juiz Titular
: DR. JULIANO TAVEIRA BERNARDES
Dir. Secret.
: FABIANA DE MELO SANTOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JULIANO TAVEIRA BERNARDES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 36680-04.2014.4.01.3500
36680-04.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FERNANDA FERNANDES PINHEIRO
ADVOGADO
: SP00326576 - ANA PAULA DE SOUZA CURY
ADVOGADO
: GO00038032 - LIDIANE ALVARES MONTES
ENTIDADE
: UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA (CAMPUS/GOIANIA)
IMPDO
: DIRETOR GERAL DO CAMPUS GOIANIA DA UNIVERSO - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.
Faculto, ao polo ativo, a emenda à inicial para que providencie a juntada de grade curricular do
curso de Direito da Universo e histórico escolar, demonstrando as disciplinas já cursadas e
aquelas em que a Impetrante está matriculada.
Prazo de 10 (dez) dias.
I."
[ato de 01/09/2014]
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Numeração única: 19826-66.2013.4.01.3500
19826-66.2013.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PERITO
: JHEDER JACOB PARREIRA ROSA
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
RÉU
: EMILE SLEIMAN ADAMO
ADVOGADO
: GO00025234 - NUBIA GOULART TERRA VIANA
ADVOGADO
: GO00022470 - RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)Intimem-se as partes da apresentação do laudo pericial, para os fins previstos no art. 433,
parágrafo único, do CPC.
I."
[ato de 23/05/2014]
Numeração única: 15928-21.2008.4.01.3500
2008.35.00.015990-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00007841 - ALFREDO AMBROSIO NETO
ADVOGADO
: GO00027281 - ALLINNY GRACIELLY DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00081996 - GISELLE D'HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019682 - HERBET DE VASCONCELOS BARROS
ADVOGADO
: GO00017077 - LUIZ FERNANDO CAMARGO PADILHA
ADVOGADO
: GO00010176 - LUIZ FERNANDO SCHMIDT
ADVOGADO
: GO00011735 - MARTA FAUSTINO PORFIRIO NOBRE
ADVOGADO
: GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
EXCDO
: AMARILDO AUGUSTOS DA CUNHA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)vista à CAIXA."
Numeração única: 11523-97.2012.4.01.3500
11523-97.2012.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
: GO00025117 - DANILO FELIX LOUZA LEAO
EXCDO
: APROENGE - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS REGIOES DE ENGENHO DA LAGOA E SAPE
ADVOGADO
: GO00020326 - JULIANA CAIADO AMARAL DE AZEVEDO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Ante a quitação dos honorários advocatícios devidos à(s) exequente(s) (fls. 202), declaro
extinta a fase executiva, nos termos dos arts. 475-R e 794, I, ambos do CPC.
Arquivem-se.
I."
Numeração única: 31098-23.2014.4.01.3500
31098-23.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: WELZINA DOS ANJOS COURY
ADVOGADO
: BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
ADVOGADO
: GO00024318 - EMANUEL MEDEIROS ALCANTARA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme pleiteado na inicial pelo procurador da Autora
(procuração de fl. 28). Anote-se.
Intime-se a Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar sua condição de beneficiário da
Previdência Social.
Cumprido o item acima, cite-se o INSS, conforme requerido."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501800

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JULIANO TAVEIRA BERNARDES
: FABIANA DE MELO SANTOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JULIANO TAVEIRA BERNARDES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 28083-46.2014.4.01.3500
28083-46.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOAO PAULO MARTINS BORGES DO PRADO
ADVOGADO
: GO00014853 - ADRIANO FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00015154 - JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SA
ADVOGADO
: GO00034045 - SIMONE SILVEIRA SANTOS
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
ENTIDADE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)com fundamento no art. 267, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência requerida e, em
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.
Custas ex lege.
Sem honorários advocatícios (Súmulas 105 do STJ e 512 do STF).
P.R.I."
[ato de 01/09/2014]
Juiz Titular
: DR. JULIANO TAVEIRA BERNARDES
Dir. Secret.
: FABIANA DE MELO SANTOS OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JULIANO TAVEIRA BERNARDES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2688-52.2014.4.01.3500
2688-52.2014.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
EXCDO
: ADENIZIA CAMPOS DE FARIA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CAIXA sobre os documentos anexados em 07/08/2014, considerando o despacho
assinado em 04/08/2014, pelo prazo de 10 (dez) dias.
[ato de 14/08/2014]
Numeração única: 41387-83.2012.4.01.3500
41387-83.2012.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00011735 - MARTA FAUSTINO PORFIRIO NOBRE
RÉU
: ALZERINA RODRIGUES LIMEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CAIXA sobre a carta precatória anexada em 14/08/2014, devolvida sem que a citação
da Requerida fosse efetivada, no prazo de 10 (dez) dias.
[ato de 15/08/2014]
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Numeração única: 34988-72.2011.4.01.3500
34988-72.2011.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00034016 - FERNANDO LUIS JACOMINI MININEL
ADVOGADO
: GO0020906A - KARINE CESTARI
ADVOGADO
: GO0020098A - MARCELO MEINBERG GERAIGE
EXCDO
: RUAN PEREIRA DA COSTA

Numeração única: 20-11.2014.4.01.3500
20-11.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE HENRIQUE CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: SP00237284 - ANA PAULA DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO
: GO00030581 - ANA PAULA SOARES
ADVOGADO
: SP00273307 - CRISTIANE FAZZA
ENTIDADE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
IMPDO
: DIRETOR DE GESTAO DE PESSOAS DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
IMPDO
: GERENTE DE GESTAO DE PESSOAS DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimação do POLO ATIVO para recolher as custas finais, no valor de R$ 52,08 (cinquenta e
dois reais e oito centavos)., sob pena de aplicação do disposto no art. 16, da Lei 9.289/96.
[ato de 15/08/2014]
Numeração única: 35038-98.2011.4.01.3500
35038-98.2011.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
EXCDO
: FLORENTINO ALVES DE SOUSA
EXCDO
: EMY ALVES DE ALMEIDA E SOUSA
EXCDO
: ANNA LYDIA LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00010168 - EDUARDO BERNARDES
ADVOGADO
: GO00030208 - LEVY RAFAEL ALVES CORNELIO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimação da Caixa, conforme determinado no ato judicial de 10/03/2014, segundo parágrafo.
[ato de 15/08/2014]
Numeração única: 41539-68.2011.4.01.3500
41539-68.2011.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00029956 - BARBARA FELIPE PIMPAO
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019682 - HERBET DE VASCONCELOS BARROS
ADVOGADO
: GO00032347 - STELA MAIA MENDONCA
ADVOGADO
: GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
EXCDO
: LOURTONIO FERREIRA PANIAGO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimação da CAIXA, por mandado, na pessoa do seu representante legal, para dar cumprimento à determinação contida no ato judicial do dia 17/06/2014. Prazo 10 (dez) dias.
[ato de 18/08/2014]
Numeração única: 4590-40.2014.4.01.3500
4590-40.2014.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00027281 - ALLINNY GRACIELLY DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00029956 - BARBARA FELIPE PIMPAO
ADVOGADO
: GO00019682 - HERBET DE VASCONCELOS BARROS
ADVOGADO
: GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
RÉU
: ELISIO DANELLA FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CAIXA sobre as correspondências anexadas em 17/07, 21/07, 24/07, 29/07 e
08/08/2014, considerando o despacho assinado em 27/05/2014, pelo prazo de 10 (dez) dias.
[ato de 12/08/2014]
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501801

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CAIXA sobre o teor da certidão do dia 15/08/2014, considerando o despacho assinado
em 05/08/2014, pelo prazo de 10 (dez) dias.
[ato de 18/08/2014]
Numeração única: 16468-59.2014.4.01.3500
16468-59.2014.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00020271 - LEANDRO JACOB NETO
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
EXCDO
: PABLO MARTINS AZEVEDO PELA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimação do executado PABLO MARTINS AZEVEDO PELA para pagamento da dívida, no
valor de R$64.517,32 (sessenta e quatro mil quinhentos e dezessete reais e trinta e dois
centavos), conforme requerido pela CAIXA na petição anexada em 12/08/2014, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% e penhora de bens, com fundamento no art. 475-J do
CPC, acrescentado pela Lei 11.232/2005.
[ato de 18/08/2014]
Numeração única: 27782-41.2010.4.01.3500
27782-41.2010.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00011699 - CLARISSA DIAS DE MELO ALVES
ADVOGADO
: GO00034016 - FERNANDO LUIS JACOMINI MININEL
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00020906 - KARINE CESTARI
ADVOGADO
: GO00020098 - MARCELO MEINBERG GERAIGE
EXCDO
: GILBERTO MARIANO DA SILVA
EXCDO
: MARCIA OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: GO00018906 - SIMONE DEL NERO SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CAIXA sobre os documentos anexados em 15/08 e 18/08/2014, considerando o despacho assinado em 04/08/2014, pelo prazo de 10 (dez) dias.
[ato de 19/08/2014]
Numeração única: 21275-30.2011.4.01.3500
21275-30.2011.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
EXCDO
: MARIA ADELAIDE DINIZ RIBEIRO
EXCDO
: JULIANA RIBEIRO FERRANTE
ADVOGADO
: GO00011396 - EDUARDO HENRIQUE PINHEIRO CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: GO00022897 - HALBERT ARAUJO AZEVEDO DIAS
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimação da Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, adequar o pedido de execução formulado
às fls. 264/265 para os fins do art. 730 do CPC, bem como para esclarecer sobre os pedidos
de execução e levantamento da quantia depositada, considerando que houve substituição da
parte autora, conforme petição de fls. 189/190 e despacho de fl. 259.
Numeração única: 21867-69.2014.4.01.3500
21867-69.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: FLORESTA AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: SP00157464 - DENISE GONCALVES CARREGOSA
ADVOGADO
: SP00096446 - JOAO MARCOS SILVEIRA
ADVOGADO
: SP00087658 - MARCO ANTONIO SIMOES GOUVEIA
ADVOGADO
: SP00154087 - PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA
ADVOGADO
: GO00018864 - ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO
REU
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificadamente. Prazo:
10 (dez) dias.
Numeração única: 29474-75.2010.4.01.3500
29474-75.2010.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE TADEU RODRIGUES MENDES
ADVOGADO
: GO00017907 - NILZO MEOTTI FORNARI
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: - ANA LIDIA PINTO DE OLIVEIRA (PROCURADORA FEDERAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao Autor para retificar os pedidos formulados às fls. 137/138, de acordo com o Acórdão
de fls. 121/131, que inclusive reduziu os honorários para 10% do valor da condenação, no
prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 25034-94.2014.4.01.3500
25034-94.2014.4.01.3500 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: RENAUTO AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: GO00017275 - ALEXANDRE IUNES MACHADO
ADVOGADO
: GO00037022 - LARA ANDRADE CORREIA
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REQDO
: GMAX COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS - EIRELI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à Autora para regularizar o pedido formulado à fl. 29, devendo apresentar procuração que
habilite o advogado a requerer desistência, nos termos do art. 38 do CPC, no prazo de 10 (dez)
dias.
Numeração única: 3130-52.2013.4.01.3500
3130-52.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ALEXANDRE VIEIRA
ADVOGADO
: MG00095595 - FERNANDO GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: MG00118190 - HUGO GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: MG00115019 - LAZARA MARIA MOREIRA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
: GO00007076 - AGUIMAR JESUINO DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao Autor sobre a petição e documento apresentados pelo INSS às fls. 223/225, pelo
prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 17337-56.2013.4.01.3500
17337-56.2013.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRO
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao polo passivo acerca da manifestação apresentada pela CAIXA na petição anexada em
14/08/2014.
[ato de 14/08/2014]
Numeração única: 17384-93.2014.4.01.3500
17384-93.2014.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

:
:
:
:
:

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GO00029956 - BARBARA FELIPE PIMPAO
GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
ADELINA BATISTA PEREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CAIXA sobre os documentos anexados nos dias 08/08, 15/08 e 20/08/2014, considerando o despacho assinado em 05/08/2014, pelo prazo de 10 (dez) dias.
[atode 21/08/2014]
Numeração única: 24683-24.2014.4.01.3500
24683-24.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GO00020271 - LEANDRO JACOB NETO
GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
PROCON/GO
GO00021735 - FERNANDO IUNES MACHADO
GO00031749 - FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à Autora sobre a contestação apresentada às fls. 71/76. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 30042-86.2013.4.01.3500
30042-86.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
AUTOR
LITISAT
ADVOGADO
PROCUR
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

UNIAO FEDERAL
UNIAO FEDERAL
ESTADO DE GOIAS
GO00015468 - MARIA GENOVEVA DA SILVA
GO00016490 - FABIO ADRIANO MORAIS AFONSO
OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO
JOSE ALVES DA COSTA
GO00023522 - ARINAN CAMILO ALENCASTRO VEIGA
GO00019350 - CAROLINE MACHADO FERREIRA
GO00003944 - JOEL ALENCASTRO VEIGA
GO00015874 - NEY BATISTA POUZO
GO00022900 - RODRIGO COUTINHO MAGALHAES PEREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendam
produzir, requerendo-as.
Numeração única: 9039-56.2005.4.01.3500
2005.35.00.009116-6 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:

COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR
DF00014967 - BENJAMIN CALDAS BESERRA
DF00013568 - BENJAMIN GALLOTTI BESERRA
DF00029405 - BRUNO GUERRA NEVES DA CUNHA FROTA
DF00017086 - CLARYSSA LEAL VIGORITO DE CARVALHO
DF00020757 - FABIO VIANA FERNANDES DA SILVEIRA
IBAMA-INST.BRAS.MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAVEIS
GO00016195 - JONAS VIEIRA DE FREITAS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501802
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EXCDO
: WANDERLY DE OLIVEIRA
EXCDO
: APARECIDA DE FATIMA RAMACCIOTTE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00016033 - ARCENIO PIRES DA SILVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimação dos executados WANDERLY DE OLIVEIRA e APARECIDA DE FÁTIMA RAMACCIOTTE OLIVEIRA, para pagamento dos honorários da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no
valor de R$500,00 (quinhentos reais), bem como dos honorários da EMGEA, também no valor
de R$500,00 (quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido às fls.
181/182, sob pena de multa de 10% e penhora de bens, com fundamento no art. 475-J do
CPC, acrescentado pela Lei 11.232/2005.
Numeração única: 30033-27.2013.4.01.3500
30033-27.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADO
: GO00019049 - CRISTIANE FREIRE BRANQUINHO ROCHA
ADVOGADO
: GO00019165 - EROIDES FIDELES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00015148 - WAGNER SILVEIRA DA ROCHA
REU
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
ADVOGADO
: GO00021486 - ROBERTA CECILIA DE QUEIROZ RIOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao polo ativo sobre a petição e documentos apresentados pela UNIÃO às fls. 328/416,
pelo prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 31071-11.2012.4.01.3500
31071-11.2012.4.01.3500 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: MG00081996 - GISELLE DAVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019682 - HERBET DE VASCONCELOS BARROS
ADVOGADO
: GO00011735 - MARTA FAUSTINO PORFIRIO NOBRE
ADVOGADO
: GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
RÉU
: RAFAELA FERNANDES BELANTANI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CAIXA sobre a consulta atualizada de fl. 148, que comprova que o veículo indicado à
fl. 146 ainda está em nome de RAFAELLA FERNANDES BELANTINI, pelo prazo de 10 (dez)
dias.
Numeração única: 7003-26.2014.4.01.3500
7003-26.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: PEDRO LUIZ DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: GO00023356 - MARCELA FERREIRA SOUTO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013329 - ANA PAULA FELIX DE SOUZA CARMO
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA às partes para, no prazo de 10 (dez) dias:
a- manifestarem-se sobre a possibilidade de conciliação em audiência;
b- especificarem as provas que pretendam produzir.
Numeração única: 29141-94.2008.4.01.3500
2008.35.00.029647-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00011735 - MARTA FAUSTINO PORFIRIO NOBRE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501803

EXCDO
DEF. PUB

: ADILSON DIAS DE SOUSA
: - PEDRO PAULO GANDRA TORRES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à Caixa do inteiro teor da consulta de fl. 172.
Numeração única: 11996-88.2009.4.01.3500
2009.35.00.012063-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:
:
:
:

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
GO00011735 - MARTA FAUSTINO PORFIRIO NOBRE
ZELMA SOBRINHA DE SANTANA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à Caixa.
Numeração única: 19277-22.2014.4.01.3500
19277-22.2014.4.01.3500 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
PROCUR
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
EMBDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

UNIAO FEDERAL/FAZENDA
- VALTER VENTURA VASCONCELOS
MARCOS ANTONIO DA SILVA
FIDELIS DARQUES SILVA
MARIA AMELIA SARTORI CARVALHO
ONILDO GOMES DA SILVA
LUIZ HENRIQUE CABRAL
MAYDSON PORTES LOBO
SIDNEY SCALIANTE MOLINA DUTRA
EDESIO JUNQUEIRA DE MORAIS
EDELMA QUINTINO MARTINS
MIRIAM CELINA SANTIAGO BEIRES
GREICY PEREIRA DA SILVA RESENDE
PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ESTERLUCIA DA SILVA
JULIO CESAR DE OLIVEIRA
ANA PAULA DO NASCIMENTO SANTANA
IRAIDE NONATO DE JESUS
GO00036321 - EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU NETO
GO00010265 - RENATA ABALEM SUSAKI
GO00029073 - SANDRA CONCEICAO MIRANDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista aos embargados sobre a petição, cálculos e documentos apresentados pela União às fls.
340/378.
Numeração única: 38763-27.2013.4.01.3500
38763-27.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

1803

:
:
:
:
:
:
:
:
:

RAINHA DA BORRACHA LTDA
GO00028913 - ALINE CARLA MENDONCA
GO00029181 - GLENDA CARVALHO WANDERLEY
GO00031851 - PATRICIA QUIRINO GONÇALVES
GO00027781 - WESLEY MIRANDA DO CANTO
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
o
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimação do POLO ATIVO, para recolher as custas finais, no valor de R$ 17,70 (dezessete
reais de setenta centavos), sob pena de aplicação no art. 16, da Lei 9.289/96.
Prazo: 15 dias.
Numeração única: 14207-05.2006.4.01.3500
2006.35.00.014232-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00011699 - CLARISSA DIAS DE MELO ALVES
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
EXCDO
: MOZAIR SAVIO DE OLIVEIRA
EXCDO
: SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00027520 - FLAVIO MORAES BARBOSA
ADVOGADO
: GO00022996 - LORENA DE MAGALHÃES PEREIRA MARQUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CAIXA para requerer o que lhe aprouver.
Numeração única: 17805-59.2009.4.01.3500
2009.35.00.018019-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00011699 - CLARISSA DIAS DE MELO ALVES
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
EXCDO
: ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CASTRO
EXCDO
: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
EXCDO
: LAILA FERREIRA DE CASTRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CAIXA para requerer o que lhe aprouver.
Numeração única: 21760-25.2014.4.01.3500
21760-25.2014.4.01.3500 NOTIFICAÇÃO
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013329 - ANA PAULA FELIX DE SOUZA CARMO
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
RÉU
: CLEITON MARINHO FREIRE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimação do POLO ATIVO para recolher as custas finais, no valor de R$ 2,66 (dois reais e
sessenta e seis centavos), sob pena de aplicação do disposto no art. 16, da Lei 9.289/96.
Prazo : 15 (quinze) dias.
Numeração única: 9473-30.2014.4.01.3500
9473-30.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: HELTON NAVES COCOTA
ADVOGADO
: SP00189262 - JOAO HENRIQUE G.DOMINGOS
ADVOGADO
: SP00076544 - JOSE LUIZ MATTHES
ADVOGADO
: GO0029917A - KLAUS E.RODRIGUES MARQUES
REU
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: - VALTER VENTURA VASCONCELOS NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao POLO ATIVO sobre a contestação apresentada, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 6487-74.2012.4.01.3500
6487-74.2012.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: SINTSEP-GO - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: GO00026054 - CLEITON KENNIDY AIRES RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00030072 - DANILO ALVES MACEDO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501804

ADVOGADO
: GO00021804 - NELIANA FRAGA DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00032342 - THIAGO ROMER DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: GO00014087 - WELTON MARDEN DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00011293 - WILIAN FRAGA GUIMARAES
REU
: UNIAO FEDERAL (MINISTERIO DAS COMUNICACOES)
PROCUR
: - WELLINGTON VILELA DE ARAUJO (ADVOGADO DA UNIAO)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao POLO ATIVO para requerer o que lhe aprouver.
Numeração única: 29808-07.2013.4.01.3500
29808-07.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MAURILIO JOSE DE CARVALHO
ADVOGADO
: GO00002415 - MAURILIO JOSE DE CARVALHO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: - TEOFILO JOSE TAVEIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao POLO ATIVO sobre a petição e documentos de fls. 140/148.
Numeração única: 21371-74.2013.4.01.3500
21371-74.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: NARA LUIZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00021624 - SERGIO RICARDO FERREIRA
REU
: EVANDRO TOKARSKI
REU
: RADIF DOMINGOS
REU
: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE GOIASCRF/GO
REU
: JOSE ELIZAINE BORGES
REU
: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA-CFF
REU
: WELLINGTON BARROS
REU
: LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
REU
: ANGELA MARIA DE MIRANDA MELO CARDOSO
REU
: FABIO JOSE BASILIO
REU
: ERNESTINA ROCHA DE SOUSA E SILVA
REU
: MIRTES BARROS BEZERRA
REU
: JOSE LUIS MIRANDA MALDONADO
REU
: ANGELITA MELO
ADVOGADO
: DF00013730 - EDNA MARIA CONTIERO
ADVOGADO
: DF00023825 - FILLIPE GUIMARAES DE ARAUJO
ADVOGADO
: DF00010568 - GUSTAVO BERALDO FABRICIO
ADVOGADO
: GO00019192 - IRIS-LENE GONCALVES DE MELO
ADVOGADO
: GO00034729 - LORENA POSSE DE CAMPOS MARTINS
ADVOGADO
: GO00025398 - ROXANNE DUARTE CAMARGO
ADVOGADO
: GO00007590 - VALERIA JAIME PELA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendam
produzir, requerendo-as.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Processo nº 26380-51.2012.4.01.3500 - AÇÃO ORDINÁRIA/SFH
Reqte(s): ADEIDES ALVES FERREIRA
Reqdo(s): CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTRO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do autor ADEIDES ALVES FERREIRA, brasileiro, viúvo, aeronauta, RG
248.621-MIN-ERA , CPF n. 082.932.361-91, residente em lugar ignorado, para apresentar, nos autos
em epígrafe, os contracheques relativos ao período em discussão, no prazo de 30 (trinta) dias.
SEDE DO JUÍZO:Seção Judiciária do Estado de Goiás - 4ª Vara - Rua 19, nº 244, 5º andar,
Centro, Goiânia/GO, com expediente externo das 09 às 18 horas.
Goiânia, 7 de agosto de 2014.
JULIANO TAVEIRA BERNARDES
Juiz Federal da 4ª Vara
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica intimada a defesa do acusado ANTÔNIO ADÉLIO TAVARES DA SILVA:
"1 - Recebo o recurso de apelação interposto pelo MPF à fl. 409-v, eis que adequado e tempestivo.
(...).
3 - ..., intime-se o recorrido, por seus Defensores, para apresentar as contrarrazões ao recurso.
(...)."
Numeração única: 1104-18.2012.4.01.3500
1104-18.2012.4.01.3500 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA
REU
: ALESSANDRO SOUSA FRANCA
REU
: JUSCELINO FLORENTINO XAVIER
ADVOGADO
: DF00011895 - KARLA ANDREA PASSOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica intimada a defesa do acusado ALESSANDRO SOUZA FRANÇA:
"1 - Recebo o recurso de apelação interposto pelo MPF à fl. 287-v, eis que adequado e tempestivo.
(...).
3 - ..., intimem-se os recorridos, por suas respectivas defesas, para apresentar as contrarrazões ao recurso.
(...)."
Numeração única: 17115-35.2006.4.01.3500
2006.35.00.017148-2 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: DF00017824 - DANIEL DE RESENDE SALGADO
REU
: JEAN MARC SANTOS FERRAZ
REU
: MARCO ALEXANDRE SANTOS FERRAZ
SITUAÇÃO
: EXTINTA A PUNIBILIDADE
ADVOGADO
: MG00079179 - FERNANDO TOCCAFONDO
ADVOGADO
: MG00024607 - FERNANDO VIEIRA
ADVOGADO
: MG00042151 - RICARDO LUIZ TAVARES VICTOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica intimada a defesa do acusado JEAN MARC SANTOS FERRAZ:
"Tendo em vista que os advogados FERNANDO DE LIMA TOCCAFONDO VIEIRA (OAB/MG nº 79179)
e FERNANDO VIEIRA (OAB/MG nº 24607) foram devidamente intimados do despacho de fl. 423 em
23/07/2014, conforme certidão de fl. 425, quedando-se inertes, expeça-se carta precatória à Seção
Judiciária de Belo Horizonte para suas intimações pessoais acerca do mesmo despacho, sob pena de,
em nova inércia, sofrerem a multa prevista no art. 265, do CPP.
Instrua-se a carta precatória com cópia da denúncia.
Publique-se este despacho na íntegra."
Numeração única: 5601-75.2012.4.01.3500
5601-75.2012.4.01.3500 CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - HELIO TELHO CORREA FILHO - PROCURADOR DA REPUBLICA
REU
: CELIO DE TARSO LIRA SCHELLE
REU
: ARNALDO PINTO BRASIL
REU
: LUCIENE ALVES RABELO
REU
: ESTEFANIA LIMA CONCEICAO MACHADO
REU
: CELIA MARIA DE SOUZA LOPES
REU
: KELLEN CRISTIANE AFONSO
REU
: LUCIA LIRA SCHELLE MAGALHAES
REU
: RICARDO DE MORAES RAMOS
REU
: GUSTAVO SOUZA PORTO
ADVOGADO
: GO00012219 - EDGAR ANTONIO GARCIA NEVES
ADVOGADO
: GO00021375 - JOAO ALBERTO MOREIRA CARVALHO
ADVOGADO
: GO00006976 - JOSE GILDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00026884 - KAREM NEVES BEZERRA
ADVOGADO
: GO00026124 - LUCIENE ALVES RABELO
ADVOGADO
: GO00024958 - MAGNO ESTEVAM MAIA
ADVOGADO
: GO00016783 - MARCOS DA SILVA CAZORLA BARBOSA
ADVOGADO
: GO00016869 - MAXIMO VINICIUS RAMOS

5ª VARA FEDERAL - CRIMINAL
Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. ALDERICO ROCHA SANTOS
: DRA. MARA ELISA ANDRADE
: LUZELENA MARIA DE FATIMA MOREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALDERICO ROCHA SANTOS
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 38792-77.2013.4.01.3500
38792-77.2013.4.01.3500 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - MARCO TULIO DE OLIVEIRA E SILVA
REU
: VALDINEI HOFMANN
ADVOGADO
: SC00033276 - CARLOS ALEXANDRE LUZ
ADVOGADO
: SC00026585 - GUSTAVO ZENATI
ADVOGADO
: SC00003317 - JOAO WALDYR
ADVOGADO
: SC00018760 - SILVANA OLSEN
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a defesa do acusado VALDINEI HOFFMANN intimada:
"(...). Por ausência de seus pressupostos, indefiro a absolvição sumária prevista no art. 397, do
CPP. Designo o dia 25/11/2014, às 14h40min, para inquirir as testemunhas SIDNEY ALVES
BASTOS e JUSCÉLIO LUIZ RIBEIRO RODRIGUES, que serão notificadas e requisitadas à
Superintendência da Polícia Técnico-Científica de Goiás (...). Depreque-se a inquirição da
testemunha JOSÉ ANTÔNIO DE PODESTÁ NETO e MÁRIO HUMBERTO GOMES FERREIRA, com prazo de 60 dias para cumprimento."
Numeração única: 23958-35.2014.4.01.3500
23958-35.2014.4.01.3500 PETICAO CRIMINAL
REQTE
: REINALDO DE JESUS NETO
ADVOGADO
: MG00119523 - ERIC PATRICK LOPES ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00092856 - ERIK RODRIGUES DA SILVA
REQDO
: JUSTICA PUBLICA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica intimada a defesa do requerente REINALDO DE JESUS NETO:
"(...).
Isto posto, REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA decretada nos autos nº 1679856.2014.4.01.3500, tanto em relação ao requerente REINALDO DE JESUS NETO como de
todos os demais investigados que até a presente data não foram presos.
(...)."
Juiz Titular
: DR. ALDERICO ROCHA SANTOS
Juiza Substit.
: DRA. MARA ELISA ANDRADE
Dir. Secret.
: LUZELENA MARIA DE FATIMA MOREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALDERICO ROCHA SANTOS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 30606-70.2010.4.01.3500
30606-70.2010.4.01.3500 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA
REU
: ANTONIO ADELIO TAVARES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00027308 - GABRIEL MARTINS DE CASTRO
ADVOGADO
: GO00028312 - RIVER FAUSTO MARQUES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501805
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ADVOGADO
: SP00276825 - MAYCON CORDEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00032343 - WESLEY BORGES SOUZA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica intimada a defesa do réu RICARDO DE MORAES RAMOS:
"Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para alegações finais."
Numeração única: 7440-04.2013.4.01.3500
7440-04.2013.4.01.3500 CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: DF00017824 - DANIEL DE RESENDE SALGADO
REU
: GILDAIR INACIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00007329 - DOUGLAS DALTO MESSORA
ADVOGADO
: GO00025140 - FLAVIA FERNANDES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00013404 - HENRIQUE TIBURCIO PENA
ADVOGADO
: GO00017980 - MARIVONE ALMEIDA LEITE
ADVOGADO
: GO00023400 - MILENE BATISTA RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00021059 - RODRIGO LUSTOSA VICTOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica intimada a defesa do acusado GILDAIR INÁCIO DE OLIVEIRA:
"VISTA à defesa do acusado GILDAIR INÁCIO DE OLIVEIRA para se manifestar acerca das certidões
de fls. 172 e 187, relativas à intimação da testemunha GILBERTO GEORGE DE CASTRO BARBO."
Numeração única: 12020-48.2011.4.01.3500
12020-48.2011.4.01.3500 ALIENACAO DE BENS DO ACUSADO
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: LEONARDO DIAS DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00028554 - JOSE LOPES DA LUZ FILHO
ADVOGADO
: GO00016753 - VITORINO GOMES DE OLIVEIRA
TER.INT.
: CARLOS DE SOUZA LEAO
TER.INT.
: JANAINA GLAUCIA LEITE NUNES DE MENDONCA
TER.INT.
: FRANCISCO ADEBALDO FERREIRA DE ARAUJO
TER.INT.
: FRALLEPAR HOLDING LTDA
ADVOGADO
: GO00026283 - ALEXANDRE MARTINS VIEIRA
ADVOGADO
: MA00005159 - GEANA FERNANDES SANTOS
ADVOGADO
: GO00029493 - IURE DE CASTRO SILVA
ADVOGADO
: GO00009870 - MANOEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00010648 - SILVIO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030073 - VITOR OLIVEIRA DE ALARCAO
ADVOGADO
: GO00004112 - WALDOMIRO DE AZEVEDO FERREIRA
ADVOGADO
: GO00029546 - WEYVEL ZANELLI DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam intimadas as partes:
"Considerando o transcurso do prazo para embargos à arrematação (certidão de fl. 456) EXPEÇA-SE
carta de arrematação, ficando autorizada a imissão provisória na posse pelo arrematante.
Intimem-se. Ciência à União e ao MPF.
Às providências."
Juiz Titular
: DR. ALDERICO ROCHA SANTOS
Juiza Substit.
: DRA. MARA ELISA ANDRADE
Dir. Secret.
: LUZELENA MARIA DE FATIMA MOREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALDERICO ROCHA SANTOS
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 30606-70.2010.4.01.3500
30606-70.2010.4.01.3500 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501806

REU
: ANTONIO ADELIO TAVARES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00027308 - GABRIEL MARTINS DE CASTRO
ADVOGADO
: GO00028312 - RIVER FAUSTO MARQUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica intimada a defesa do acusado ANTÔNIO ADÉLIO TAVARES DA SILVA:
"(...).
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e ABSOLVO o
acusado ANTÔNIO ADÉLIO TAVARES DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(...)."
Numeração única: 1104-18.2012.4.01.3500
1104-18.2012.4.01.3500 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA
REU
: ALESSANDRO SOUSA FRANCA
REU
: JUSCELINO FLORENTINO XAVIER
ADVOGADO
: DF00011895 - KARLA ANDREA PASSOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica intimada a defesa do acusado ALESSANDRO SOUZA FRANÇA:
"(...).
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e ABSOLVO os
acusados ALESSANDRO SOUZA FRANÇA e JUSCELINO FLORENTINO XAVIER, qualificados nos autos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(...)."
Numeração única: 5793-08.2012.4.01.3500
5793-08.2012.4.01.3500 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - MARCO TULIO DE OLIVEIRA E SILVA
REU
: MARCELO FERREIRA DE MORAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
SENTENÇA FLS. 92/93:
"(...).
Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE decorrente do fato imputado na denúncia,
em benefício de MARCELO FERREIRA DE MORAIS, devidamente qualificado, pelo cumprimento satisfatório das condições ajustadas, o que faço com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.
(...)."
Juiz Titular
: DR. ALDERICO ROCHA SANTOS
Juiza Substit.
: DRA. MARA ELISA ANDRADE
Dir. Secret.
: LUZELENA MARIA DE FATIMA MOREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALDERICO ROCHA SANTOS
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12421-13.2012.4.01.3500
12421-13.2012.4.01.3500 EXECUÇÃO DA PENA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: DF00017824 - DANIEL DE RESENDE SALGADO
EXCDO
: JOVITO GONCALVES RAMOS
EXCDO
: DEUSAMAR GONCALVES RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: GO00013123 - JUAREZ PEREIRA DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica intimada a defesa de DEUSAMAR GONÇALVES RAMOS a se manifestar sobre cota do
Ministério Público Federal às fls. 327, que solicita a apresentação de novo endereço em que
ela possa ser localizada, bem como para manifestar sobre o seu atual estado de saúde,
mediante atestados médicos e demais exames clínicos.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINATÓRIO proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no
endereço eletrônico www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção
Judiciária (Goiânia).
Juiz Titular
: DR. CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE
Juiz Substit.
: DR. HUGO OTÁVIO TAVARES VILELA
Dir. Secret.
: DELBERT JUBÉ NICKERSON FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 31125-06.2014.4.01.3500
31125-06.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: KARLA IZUMI DE MINAS
ADVOGADO
: GO00034877 - DANILO CESAR DE OLIVEIRA MARTINS
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
ENTIDADE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINATÓRIO proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no
endereço eletrônico www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção
Judiciária (Goiânia).
Numeração única: 19832-39.2014.4.01.3500
19832-39.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARCELI DE OLIVEIRA FALEIRO
ADVOGADO
: GO00029250 - EDITH COSTA ANTUNES MACHADO GIOLO
IMPDO
: REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS
ENTIDADE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
GOIAS
IMPDO
: REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO - IF GOIANO
IMPDO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
GOIANO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINATÓRIO proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no
endereço eletrônico www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção
Judiciária (Goiânia).
Juiz Titular
: DR. CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE
Juiz Substit.
: DR. HUGO OTÁVIO TAVARES VILELA
Dir. Secret.
: DELBERT JUBÉ NICKERSON FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 26999-10.2014.4.01.3500
26999-10.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ERLI WILIAN DE CASTRO
ADVOGADO
: GO00039983 - MARCUS VINICIUS CALDEIRA PACHECO
ENTIDADE
: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GOIANIA/GO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA-GO

6ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE
: DR. HUGO OTÁVIO TAVARES VILELA
: DELBERT JUBÉ NICKERSON FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 28296-52.2014.4.01.3500
28296-52.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LABORATORIO PADRAO S/A
ADVOGADO
: MG00064603 - CHRISTIANA CAETANO GUIMARAES BENFICA
ADVOGADO
: MG00131582 - IGOR HENRIQUE SALLES MAGALHAES
ADVOGADO
: MG00053261 - MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA-GO
ENTIDADE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINA-TÓRIO
proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no endereço eletrônico
www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção Judiciária (Goiânia).
Numeração única: 32761-41.2013.4.01.3500
32761-41.2013.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: TULIO SERVIO BARBOSA COELHO
ADVOGADO
: GO00037466 - CAMILA BARROS ESTACIO DE ARAUJO
ADVOGADO
: GO00030629 - NARJARA CASTRO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA-GO
ENTIDADE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINA-TÓRIO
proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no endereço eletrônico
www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção Judiciária (Goiânia).
Numeração única: 40017-35.2013.4.01.3500
40017-35.2013.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
RÉU
: O. D. CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINA-TÓRIO
proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no endereço eletrônico
www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção Judiciária (Goiânia).
Numeração única: 12044-71.2014.4.01.3500
12044-71.2014.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
RÉU
: FLAVIANO GOMES MACEDO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501807
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINATÓRIO proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no
endereço eletrônico www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção
Judiciária (Goiânia).
Numeração única: 1859-71.2014.4.01.3500
1859-71.2014.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00024293 - BRUNO PIRES GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00020808 - CEJANA PIRES GUIMARAES MARQUES
ADVOGADO
: GO00018560 - CINTHIA REGINA DE ALENCAR
ADVOGADO
: GO00001671 - DERCIO FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
RÉU
: EDVALDO ALVES PACHECO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINA-TÓRIO
proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no endereço eletrônico
www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção Judiciária (Goiânia).

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINATÓRIO proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no
endereço eletrônico www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção
Judiciária (Goiânia).
Juiz Titular
: DR. CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE
Juiz Substit.
: DR. HUGO OTÁVIO TAVARES VILELA
Dir. Secret.
: DELBERT JUBÉ NICKERSON FILHO
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9885-58.2014.4.01.3500
9885-58.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: GO00012079 - ANA LUCIA TEIXEIRA FERNANDES
ADVOGADO
: GO00029262 - ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO
ADVOGADO
: GO00024319 - EDILAINE OLIVEIRA RODRIGUES AMPARO
ADVOGADO
: GO00010043 - RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA-GO
ENTIDADE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL

7ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARK YSHIDA BRANDÃO
: DR. BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO
: LUCIANA GONÇALVES DE ARAÚJO MELLO NOGUEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARK YSHIDA BRANDÃO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 28076-25.2012.4.01.3500
28076-25.2012.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00024293 - BRUNO PIRES GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00020808 - CEJANA PIRES GUIMARAES MARQUES
ADVOGADO
: GO00018560 - CINTHIA REGINA DE ALENCAR
ADVOGADO
: GO00001671 - DERCIO FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
EXCDO
: ALESSANDRA DE ABREU MINADAKIS BARBOSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que estes autos encontram-se com vista à PARTE EXEQÜENTE da certidão supra e documentos juntados, para manifestação acerca do prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3158-94.1988.4.01.3500
00.00.09403-0 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
EXQTE
: ROLDAO DE ALMEIDA (ESPOLIO)
EXQTE
: ROLDAO DE ALMEIDA (ESPOLIO)
PERITO
: FLORINDO BRAGA COELHO
ADVOGADO
: GO00003423 - ALCIDES LUIZ DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: GO00005380 - ANIVALDO FALEIRO MIRANDA
ADVOGADO
: GO00006956 - APARECIDA REZENDE SIQUEIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINATÓRIO proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no
endereço eletrônico www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção
Judiciária (Goiânia).
Numeração única: 9162-39.2014.4.01.3500
9162-39.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FUJI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: GO00001677 - DIOGENES DE OLIVEIRA FRAZAO
ADVOGADO
: GO00011159 - MARIA MADALENA DORIVE SILVA
ENTIDADE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA - GO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes oficialmente intimadas do DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA/ATO ORDINATÓRIO proferido(a) no processo digital em referência, cujo inteiro teor está disponível no
endereço eletrônico www.jfgo.jus.br no menu - Judicial / Acompanhamento Processual / Seção
Judiciária (Goiânia).
Numeração única: 38409-70.2011.4.01.3500
38409-70.2011.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: GO00010682 - ASSIR BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030356 - CARLOS HENRIQUE SOARES SANTANA
ADVOGADO
: GO00021879 - DEZIRON DE PAULA FRANCO
ADVOGADO
: GO00033177 - ELLUIZIA TAVARES RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00029923 - IRLAINE SILVA GUTERRES
ADVOGADO
: GO00028643 - JANE CLEISSY LEAL
ADVOGADO
: GO00008682 - JOSELY FELIPE SCHRODER
ADVOGADO
: GO00029612 - PAULO RENATO KALICHESKI HEINRICH
ADVOGADO
: GO00025278 - SILVANA OLIVEIRA MORENO
ADVOGADO
: GO00033182 - VITOR SALES MENDONCA
RÉU
: NP INDUSTRIA COSMECEUTICA LTDA
ADVOGADO
: GO00025619 - ROSICLER CHIMANGO COSTA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501808
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EXCDO
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXCDO
: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADO
: GO00003411 - CELSO GONCALVES BENJAMIN
ADVOGADO
: MG00030629 - EDGARD PEREIRA VENERANDA
ADVOGADO
: GO00008474 - JUSCELINO MALTA LAUDARES
PROCUR
: - IVAN PEREIRA GUERRA RODRIGUES
INVENT.
: BIANCA CRISTINE PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00003423 - ALCIDES LUIZ DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: GO00005380 - ANIVALDO FALEIRO MIRANDA
ADVOGADO
: GO00006956 - APARECIDA REZENDE SIQUEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certifico que os presentes autos encontram-se com vista à parte exequente do pagamento
efetuado pela CAIXA às fls. 589/590. Prazo: 10 (dez) dias.
Juiz Titular
: DR. MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Substit.
: DR. BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO
Dir. Secret.
: LUCIANA GONÇALVES DE ARAÚJO MELLO NOGUEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARK YSHIDA BRANDÃO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 148-31.2014.4.01.3500
148-31.2014.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: GO00014672 - FABIO LUIZ SILVA DA COSTA
EXCDO
: REGINALDO ANTONIO FERNANDES
ADVOGADO
: GO00033305 - TAMILA BEZERRA DE AVILA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Decisão proferida nos autos. O inteiro teor encontra-se disponível no site da Justiça Federal da
1ª Região.
Numeração única: 32282-14.2014.4.01.3500
32282-14.2014.4.01.3500 PRESTACAO DE CONTAS-EXIGIDAS
AUTOR
: ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GO00038202 - JÚLIO CÉSAR ARAUJO MASCARENHAS
RÉU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Em face do exposto, considerando que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos, declino da competência para julgamento do feito em favor de uma das Varas
de Juizado Especial Federal Cível desta Seção Judiciária, nos termos dos artigos 3º e 6º da Lei
10.259/2001. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Seção de Distribuição
e Classificação - SECLA. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Substit.
: DR. BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO
Dir. Secret.
: LUCIANA GONÇALVES DE ARAÚJO MELLO NOGUEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARK YSHIDA BRANDÃO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 21217-32.2008.4.01.3500
2008.35.00.021408-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS
ADVOGADO
: GO00027281 - ALLINNY GRACIELLY DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00022504 - BRUNA CORREIA LIMA DE HUEZO
ADVOGADO
: GO00003411 - CELSO GONCALVES BENJAMIN
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501809

ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

GO00017077 - LUIZ FERNANDO CAMARGO PADILHA
GO00013723 - SANDRA MARCELINO DA SILVA
AGEU SABOIA FREITAS
GO00016486 - ALEXANDRE DE ABREU E SILVA
GO00027624 - GISELLE DA CUNHA MENEZES
GO00012424 - JOSE ANTONIO TAVARES JUNIOR
GO00017034 - WALDEMIR MALAQUIAS DA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A prestação jurisdicional nos presentes autos está exaurida, motivo pelo qual indefiro o pedido
de desarquivamento. Eventual composição pode ser buscada pelo requerente junto à própria
CEF, sem necessidade de intervenção do judiciário, a qual não se justifica, no presente caso.
Indefiro, pois, o pedido de fls. 975. Intime-se. Arquivem-se os autos.
Numeração única: 24330-81.2014.4.01.3500
24330-81.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

ROSANGELA ALVES DA SILVA
GO00032319 - EDUARDO NUNES DA SILVA
GO00033532 - LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fazendo uma análise perfunctória dos autos, verifico que a petição inicial é apócrifa. Assim
sendo, chamo o feito à ordem e determino a intimação da parte autora para que regularize a
inicial, com o lançamento da assinatura do profissional habilitado, regularmente identificado.
Intime-se, ainda, a parte autora, para juntada da contrafé. Prazo: 10 (dez) dias. Cumprida a
emenda, dê-se sequência ao feito, nos termos do despacho de fls. 58.
Numeração única: 9803-42.2005.4.01.3500
2005.35.00.009884-0 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
LITISPA
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

VALDIVINO BARBOSA PERES E OUTRO
GO00026930 - ARTHUR AUGUSTO DE ANDRADE VANETTE
GO00027272 - CAMILA PEIXOTO MENDONCA
GO00018665 - LUCIANO GUIZILIN LOUZADA
GO00020557 - TEREZA RAQUEL DE AGUIAR MATIAS
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
CAIXA SEGURADORA S/A
GO00022504 - BRUNA CORREIA LIMA DE HUEZO
GO00003411 - CELSO GONCALVES BENJAMIN
GO00019194 - CLEZIA MEIRE QUEIROZ
GO00006966 - NERI GONCALVES
GO00027540 - ROBERTO BORGES ARANTES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante do requerimento da parte autora de fls. 776/777, defiro vista dos autos pelo prazo de 20
(vinte) dias. Após, façam os autos conclusos. Intime-se.
Numeração única: 4803-95.2004.4.01.3500
2004.35.00.004826-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA
: MARIO HELIO ALVES
: MARALICE RUBIA DE ABREU ALVES
: GO00009899 - ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA
: GO00018714 - CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA
: GO00001327 - GETULIO TARGINO LIMA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da constrição efetivada, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J do CPC.
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Numeração única: 10035-93.2001.4.01.3500
2001.35.00.010050-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
ADVOGADO
: GO00011871 - WELSON DA SILVA VIEIRA
EXCDO
: JOAO DIVINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00018665 - LUCIANO GUIZILIN LOUZADA

ADVOGADO
EXCDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante da constrição efetivada, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J do CPC. (...)
Numeração única: 35450-58.2013.4.01.3500
35450-58.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da constrição efetivada, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J do CPC.
Numeração única: 13252-47.2001.4.01.3500
2001.35.00.013274-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: AGROBANCO-BANCO COMERCIAL S/A -EM LIQUIDACAO ORDINARIAADVOGADO
: GO00002177 - VALDIR DE ARAUJO CESAR
EXCDO
: AMAZILIO BESSA DE ABREU
EXCDO
: CONSUELO SOUZA BESSA
ADVOGADO
: GO00030423 - ANDREA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT
ADVOGADO
: GO00026930 - ARTHUR AUGUSTO DE ANDRADE VANETTE
ADVOGADO
: GO00018665 - LUCIANO GUIZILIN LOUZADA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Renove-se a intimação da AGROBANCO para manifestar acerca do pagamento dos honorários
advocatícios efetuados às fls. 1198/1199, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, façam
os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos de fls. 1193/1195. Intimem-se.
Numeração única: 12497-91.1999.4.01.3500
1999.35.00.012520-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU E OUTRO
ADVOGADO
: GO00021456 - AMÁRIO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00011871 - WELSON DA SILVA VIEIRA
EXCDO
: TOSHIO MURAKAMI
EXCDO
: JUDITE ANA DE JESUS MURAKAMI
ADVOGADO
: GO00021300 - ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00021052 - JANAINA MODESTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00003270 - PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: GO00017872 - VALERIA DE BESSA CASTANHEIRA LEAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da constrição efetivada, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J do CPC. (...)
Numeração única: 25662-83.2014.4.01.3500
25662-83.2014.4.01.3500 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013329 - ANA PAULA FELIX DE SOUZA CARMO
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
RÉU
: SINVAL ALVES FERREIRA

:
:
:
:

OSVALDO MARTINS
BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
GO00024318 - EMANUEL MEDEIROS ALCANTARA FILHO
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação do INSS (fls. 158/169) em ambos os efeitos. Dê-se vista à parte
autora para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se.
Numeração única: 32499-28.2012.4.01.3500
32499-28.2012.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:
:
:
:

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GO00026413 - FERNANDA MACHADO HARDY DE MENEZES
GO00019268 - INGRID WERNICK
GO00018905 - LARA NUNES LOBO RICCIOPPO COSTA
GO00017642 - RENATA MACHADO E SILVA
GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
JOSE ISMAR RODRIGUES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da constrição efetivada, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J do CPC. (...)
Numeração única: 23416-17.2014.4.01.3500
23416-17.2014.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
ROGERIO LOBO DE ANDRADE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A não oposição de embargos à ação monitória acarreta a transformação do mandado monitório
inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se a execução nos termos do art. 475- I e
seguintes do CPC. Neste feito a parte requerida, regularmente citada, deixou transcorrer in
albis o prazo para interposição de embargos, razão pela qual constituo o título executivo. (...)
intime-se a parte requerida, por publicação, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% nos termos do art. 475-J do CPC.
Numeração única: 27726-66.2014.4.01.3500
27726-66.2014.4.01.3500 MONITORIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
À vista do pedido da CAIXA de fls. 26/28, defiro o prazo de 20 (vinte) dias, para cumprimento
integral do despacho de fls. 22. Após, façam os autos conclusos. Intime-se.
Numeração única: 14273-48.2007.4.01.3500
2007.35.00.014308-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00001776 - LORIME GUALBERTO DINIZ
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501810

: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
: ALMERON GOMES DE SOUZA

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

:
:
:
:
:

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
LUIZ CARLOS ALVES DE SOUSA JUNIOR

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em vista do mandado juntado aos autos, determino a intimação da CEF para requerer o que
entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

1810

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 30228-17.2010.4.01.3500
30228-17.2010.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00011711 - ADILIO EVANGELISTA CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00011699 - CLARISSA DIAS DE MELO ALVES
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00009300 - MARCUS ANTONIO ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
RÉU
: WESLAINE ALVES LEITE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intime-se a parte autora da expedição do edital de citação e para que proceda à publicação
nos termos do art. 232, III do CPC (publicação do edital no prazo máximo de quinze dias, uma
vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local).
Juiz Titular
: DR. MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Substit.
: DR. BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO
Dir. Secret.
: LUCIANA GONÇALVES DE ARAÚJO MELLO NOGUEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARK YSHIDA BRANDÃO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 23193-74.2008.4.01.3500
2008.35.00.023410-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00024293 - BRUNO PIRES GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00020808 - CEJANA PIRES GUIMARAES MARQUES
ADVOGADO
: GO00001671 - DERCIO FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017077 - LUIZ FERNANDO CAMARGO PADILHA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
EXCDO
: ROBINSON TOME DA CRUZ
EXCDO
: JEANE CABRAL DE LIMA CRUZ
ADVOGADO
: GO00015115 - REGINALDO CALDAS DE ARAUJO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante do exposto, recebo a petição de fls. 258/265 como pedido de desistência, extingo o
feito sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Comunique-se a parte executada da desconstituição da penhora efetivada às fls. 206/216.
Custas pelo executado se houver. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os
autos. P.R.I.
Numeração única: 18836-41.2014.4.01.3500
18836-41.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANTONIO PEREIRA NETO
ADVOGADO
: GO00038703 - CLARA ESTEFANE VIEIRA SANTOS
ADVOGADO
: GO00038623 - PAMELLA PIRES TEIXEIRA
REU
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SECAO DE GOIAS
ADVOGADO
: GO00037240 - ARTHUR HENRIQUE DE SOUSA BRAGA
ADVOGADO
: GO00023400 - MILENE BATISTA RODRIGUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Em face do exposto: 1) julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VI, do CPC, em razão da superveniente perda do objeto, quanto ao
pedido de anulação das questões especificadas na inicial e de participação na segunda
fase do certame; 2) julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais
e morais, uma vez que não ficou comprovada a prática de ato ilícito pela ré. Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo
em R$1.000,00 (mil reais), cuja execução fica suspensa nos termos do artigo 12 da Lei
nº. 1060/50. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501811

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 11/2014
(COM PRAZO DE 20 DIAS)
Processo: 30228-17.2010.4.01.3500
Classe: 5124 - Ação Monitória
Autor: CEF - Caixa Econômica Federal
Réu: Weslaine Alves Leite
FINALIDADE: Citar WESLAINE ALVES LEITE, CPF 030.925.661-57, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, pagar o débito no valor de R$ 16.232,10 (dezesseis mil, duzentos e trinta e dois reais, e dez
centavos), com seus acréscimos legais; ou, no mesmo prazo, embargar a ação monitória em epígrafe,
cientificando de que, cumprida a obrigação, estará isenta de custas e honorários advocatícios (art.
1.102b e 1.102c do CPC). Advertência: Na ausência de pagamento ou não opostos embargos, o título
executivo judicial converter-se-á, de pleno direito, em mandado executivo (CPC, art. 1.102.c).
SEDE DO JUÍZO: Justiça Federal de 1ª Instância, 7ª Vara, Rua 19 nº 244, 2º andar, Centro,
CEP 74.030-090, telefone (62) 3226-1877, fax (62) 3226-1807, com horário de atendimento das
09:00 às 18:00 horas.
E para que chegue ao conhecimento da interessada, e não possa, no futuro, alegar ignorância,
expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei, e afixada uma via no placar
deste Juízo Federal.
Goiânia, 03 / 09 / 2014.
MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara

8ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. URBANO LEAL BERQUÓ NETO
: DR. FELIPE ANDRADE GOUVÊA
: MOACYR FERREIRA NETO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. URBANO LEAL BERQUÓ NETO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 29568-52.2012.4.01.3500
29568-52.2012.4.01.3500 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: CLOVES FERREIRA JUNIOR E OUTROS
ADVOGADO
: GO00011227 - ALBERTO CARNEIRO NASCENTE
ADVOGADO
: GO00030967 - ALBERTO CARNEIRO NASCENTE JUNIOR
ADVOGADO
: GO00034493 - FABIOLA PIMPIM DO NASCIMENT0
ADVOGADO
: GO00016716 - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
EXCDO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
GOIAS (IFG)
INVENT.
: MARIA HELENA PEREIRA REIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"dá-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, iniciando pela parte exequente,
das minutas das Requisições de Pagamento nos. 095 a 106/2014 (fls.532-555)"
Numeração única: 9241-18.2014.4.01.3500
9241-18.2014.4.01.3500 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
: GO00014504 - ROGERIO DE MATOS LACERDA
EMBDO
: ENGEDIS-DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GO00023928 - BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: SP00250257 - PAULO FRANCISCO MAIA DE RESENDE LARA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Por cautela, dê-se vista das manifestações de fls. 486-486v à parte embargada pelo prazo de
10 (dez) dias.(...)
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Numeração única: 6017-82.2008.4.01.3500
2008.35.00.006033-7 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: ROSA AZEVEDO DA LUZ
ADVOGADO
: GO00023356 - MARCELA FERREIRA SOUTO
REU
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LITISPA
: CAIXA SEGURADORA S/A
LITISPA
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADO
: GO00003411 - CELSO GONCALVES BENJAMIN
ADVOGADO
: SP00027515 - ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS
ADVOGADO
: GO00011647 - IZABEL ANTONIETA BUENO DA FONSECA
ADVOGADO
: RJ00072403 - JACQUES NUNES ATTIE
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: SP00061713 - NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO
ADVOGADO
: GO00011914 - REJANE DE PAULA FERNANDES TAVORA
ADVOGADO
: RJ00048812 - ROSANGELA DIAS GUERREIRO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00013723 - SANDRA MARCELINO DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) HOMOLOGO a transação formulada nos termos da peça de fls. 1.172, para que produza os efeitos
jurídicos que lhe são decorrentes, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil.(...)
Numeração única: 24343-80.2014.4.01.3500
24343-80.2014.4.01.3500 NOTIFICAÇÃO
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00029956 - BARBARA FELIPE PIMPAO
ADVOGADO
: GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
RÉU
: PAULO RANIELLY PAULA DE CASTRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a manifestação de fls. 53/54, intime-se a CEF para comprovar nos autos o acordo
extrajudicial realizado entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 25758-98.2014.4.01.3500
25758-98.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: LATICINIOS BELA VISTA LTDA
ADVOGADO
: GO00018145 - ADRIANA FONSECA PEREIRA
ADVOGADO
: GO00013116 - SAMI ABRAO HELOU
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
REU
: AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO
GROSSO DO SUL - AEM/MS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Precedentemente à análise do pedido de tutela antecipada, concede-se à parte autora o prazo
de 05 (cinco) dias, para comprovar a realização do depósito do valor integral do débito questionado neste processo, em espécie. Int.
Numeração única: 18152-53.2013.4.01.3500
18152-53.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: IZABEL CRISTINA DE ARAUJO
ADVOGADO
: GO00030053 - GYORDANA NETTO MOREIRA
ADVOGADO
: GO00028968 - SILVIA TAMARA VAZ
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: PRIMUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação de fls. 130/168. Prazo: 10 (dez)
dias.
Numeração única: 5550-93.2014.4.01.3500
5550-93.2014.4.01.3500 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: IZABEL CRISTINA DE ARAUJO
ADVOGADO
: GO00028968 - SILVIA TAMARA VAZ
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501812

REQDO
: PRIMUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: GO00034557 - CAROLINA CHAVES GONCALVES
ADVOGADO
: GO00002098 - EDESIO SILVA
ADVOGADO
: GO00030830 - ESTEVAO ANDRADE DA CUNHA MATOS
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00006425 - LENITA ANDRADE DA CUNHA MATOS
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Defiro a indicação do assistente técnico e os quesitos apresentados pela Requerida(...)
Fica designado o dia 18/8/2014 às 14h(...)
(...)alterar o despacho de fl. 128(...) à data do início dos trabalhos periciais para o dia 30/9/2014
às 14h.(...)
Numeração única: 16038-69.1998.4.01.3500
1998.35.00.016053-9 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ESPOLIO DE HEITOR ALVES BARROS
EXQTE
: ESPOLIO DE HEITOR ALVES BARROS
EXQTE
: FAZENDA SANTA MARTHA S.A.
ADVOGADO
: RJ00161523 - ALEXANDRE RIBEIRO MENDES
ADVOGADO
: GO00010525 - ALFEU BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RJ00160589 - BERNARDO ANTONIO GONCALVES MONTEIRO
ADVOGADO
: GO00011023 - CLAUDINEY WASHINGTON ALVES
ADVOGADO
: GO00029650 - EDUARDO SIADE
ADVOGADO
: - IVAIR MARTINS DOS S. DINIZ - OAB-TO 105-B
ADVOGADO
: RJ00097601 - LARISSA DANTAS RUIZ
ADVOGADO
: GO00011538 - LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00011329 - OBERLANDIO DA SILVA NAZEOZENO
ADVOGADO
: GO00002572 - PAULO AUGUSTO DE SOUZA
EXCDO
: INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA
ADVOGADO
: GO00015304 - ISABELLA MARIA DE LEMOS
ADVOGADO
: GO00015371 - ROBERTO MARTINS MELO
ADVOGADO
: GO00009906 - ZANIZIR RODRIGUES DA SILVA
ASSIST.
: HERDEIROS DE NILSON TAVARES RINO
TER.INT.
: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: GO00016540 - ADRIANA LOPES FORTINI
ADVOGADO
: GO00010973 - ALDO AZEVEDO SOARES
ADVOGADO
: GO00002316 - ANTONIO LUCAS NETO
ADVOGADO
: GO00001516 - ELCIO CURADO BROM
ADVOGADO
: GO00008749 - JOSE ANTONIO DE PAULA ITACARAMBY
ADVOGADO
: GO00018122 - MARCIA ANDREIA FERREIRA LUCAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"abro vista dos presentes autos às partes para se manifestarem sobre a decisão do TRF/1ª Região,
acerca do Agravo de Instrumento nº 7493-09.2013.401.0000/GO. Prazo: 10 (dez) dias."
Numeração única: 17770-02.2009.4.01.3500
2009.35.00.017984-4 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00011699 - CLARISSA DIAS DE MELO ALVES
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
RÉU
: JOSE PEDRO TEOFILO ROSA
RÉU
: LIZZA TEOFILO ALVES
RÉU
: ANTONIA ALVES BATISTA ROSA
ADVOGADO
: GO00012216 - IRACI TEOFILO ROSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante as justificativas apresentadas (fls. 390), prorrogo por mais 10 (dez) dias o prazo para que
a parte embargante se manifeste sobre a petição apresentada pela CEF.
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Numeração única: 34922-24.2013.4.01.3500
34922-24.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: SILVANE BERNARDO E OUTRO
ADVOGADO
: GO00036984 - ARTHUR RIBEIRO BARRERO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: NEUZENY URBANO DA SILVA
REU
: LEILOES BRASIL
ADVOGADO
: GO00022435 - FAUSTINO MATOS LEITE
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019682 - HERBET DE VASCONCELOS BARROS
ADVOGADO
: GO00028844 - JOAO RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a Caixa(...) para, no prazo de até 15 (quinze) dias(...) trazer aos autos planilha de evolução do
financiamento(...) esclarecer a forma em que se dava a cobrança(...) colacionar o edital(...)
Numeração única: 16124-54.2009.4.01.3500
2009.35.00.016210-7 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CARLOS AUGUSTO DE BASTOS RIOS JUNIOR
ADVOGADO
: GO00025994 - CARLOS AUGUSTO DE BASTOS RIOS JUNIOR
ADVOGADO
: GO00009739 - EDUARDO ANTUNES SCARTEZINI
ADVOGADO
: GO00029280 - EDUARDO ANTUNES SCARTEZINI FILHO
REU
: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00006622 - CLEIDE STELLA DE JESUS COSTA PINTO BORGES
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00007866 - IVAN SERGIO VAZ PORTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"abro vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a iniciar pela parte autora, dos
esclarecimentos prestados pela perita."
Numeração única: 10870-27.2014.4.01.3500
10870-27.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADO
: GO00006948 - GRACIELE PINHEIRO TELES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do teor da certidão acima, prossiga-se no feito, intimando-se as partes para especificarem, em
querendo, as provas que pretendam produzir, no prazo comum de 10 (dez) dias.
Numeração única: 14553-09.2013.4.01.3500
14553-09.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOAO CELIO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00016338 - OSEMAR NAZARENO RIBEIRO
REU
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LITISPA
: AIRTO SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"especifiquem as partes, em querendo, as provas que pretendam produzir, no prazo de 10
(dez) dias."
Numeração única: 19612-41.2014.4.01.3500
19612-41.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ALEURI MACHADO DO CARMO CAVALCANTI
PROCUR
: - ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA AFONSO
REU
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501813

REU
: ESTADO DE GOIAS
REU
: MUNICIPIO DE GOIANIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) prejudicado o pedido juntado às fls. 277/282. Assim, aguarde-se o cumprimento do Ofício
nº 499/2014 (fl. 276). Int.
Numeração única: 29059-58.2011.4.01.3500
29059-58.2011.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: LUCIO RODRIGUES DA COSTA NETO
ADVOGADO
: SP00034942 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
ADVOGADO
: SP00263520 - SANDRA ORTIZ DE ABREU
ADVOGADO
: SP00287263 - TATIANA INVERNIZZI RAMELLO
REU
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
REU
: ESTADO DE GOIAS
REU
: MUNICIPIO DE JAUPACI
ADVOGADO
: GO00012118 - CLAITON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00014705 - PAULO REGIS TAVORA DINIZ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo os recursos de apelação interpostos pelo Estado de Goiás (fls. 738/743) e pela União
(fls. 744/757) somente no efeito devolutivo (art. 520, VII, do, CPC), À parte contrária para
contrarrazões.(...)
Numeração única: 7703-36.2013.4.01.3500
7703-36.2013.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SUELI CHICAROLI
ADVOGADO
: GO00017691 - FATIMA APARECIDA DE FREITAS ESCOBAR
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS nos efeitos devolutivo e suspensivo; salvo
no que tange à confirmação na sentença da tutela antecipadamente concedida(...) Intime-se a
parte contrária para apresentação de contrarrazões (...)
Numeração única: 23797-25.2014.4.01.3500
23797-25.2014.4.01.3500 EXIBICAO
REQTE
: GRACIELA PARREIRA COSTA LINO
ADVOGADO
: GO00003137 - UBIRALDA MARQUES GUIMARAES
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Renove-se a intimação da Caixa(...) para, no prazo de cinco dias,(...) apresentar o documento
objeto do pedido(...)
Numeração única: 1832-59.2012.4.01.3500
1832-59.2012.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SUZANA MARQUES SIQUEIRA
AUTOR
: SUZANA MARQUES SIQUEIRA
PERITO
: GUILHERME MIRANDA DOS REIS
ADVOGADO
: GO00037090 - ADRIELLY CRISTINE ALCÂNTARA GALINDO PASSOS
ADVOGADO
: GO00023115 - GESNER SOUTO DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00030625 - LUCIANA YUMI HIRAMATSU
ADVOGADO
: GO00021037 - MAISA RIBEIRO DE SOUSA LEMOS
ADVOGADO
: GO00011730 - WALTER MARQUES SIQUEIRA
REU
: OAB SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS
ADVOGADO
: GO00030366 - KARINE GONCALVES DE ALENCAR
ADVOGADO
: GO00024956 - ROGERIO MAGALHAES DE ARAUJO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00032983 - THIAGO DE MELO LOPES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a CASAG/OAB-SAÚDE para falar sobre o teor da informação prestada pelo lado ativo
em fls. 330, ocasião em que deverá esclarecer(...) Prazo de até 15 (quinze) dias. Int.
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Numeração única: 18788-82.2014.4.01.3500
18788-82.2014.4.01.3500 CONSIGNACAO EM PAGAMENTO
AUTOR
: PATRICK BARCELOS FERREIRA
ADVOGADO
: GO00015181 - FLAVIA DE ALMEIDA
REU
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00011735 - MARTA FAUSTINO PORFIRIO NOBRE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o lado ativo para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o teor da
petição e documentos juntados pela CEF em fls. 175/177.(...)
Numeração única: 25269-61.2014.4.01.3500
25269-61.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: FUNAPE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
ADVOGADO
: GO00012259 - ALCIDES DOS SANTOS FILHO
REU
: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)a parte autora não atendeu à oportunidade de depósito judicial do débito questionado,(...) a
análise do pedido de antecipação de tutela, esta será apreciada depois de apresentada defesa
pelo lado réu ou decorrido o respectivo prazo. Cite-se. Intimem-se.
Numeração única: 32158-31.2014.4.01.3500
32158-31.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JULIANA REGINA MAGALHAES RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00021862 - CELIO LEANDRO SEIXAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para juntar a declaração de inaptidão financeira de próprio punho, ou
por procurador com poderes especiais(...). Prazo de 10 (dez) dias. Após, cite-se.(...)
Numeração única: 10068-29.2014.4.01.3500
10068-29.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANNERITA DE LIMA MENEZES
ADVOGADO
: GO00017275 - ALEXANDRE IUNES MACHADO
ADVOGADO
: GO00022517 - MARCUS VINICIUS MALTA SEGURADO
REU
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se novamente a parte autora, por publicação, para se manifestar sobre o ato ordinatório
de fl. 229, sob a certeza que seu silêncio implicará em extinção do feito sem resolução de
mérito. Prazo: 10 (dez) dias.

IMPDO
IMPDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"... ISSO POSTO, defiro o pedido liminar para determinar que a falta de pagamento da mensalidade no curso de pós-graduação não seja óbice à frequência e avaliação da parte impetrante no curso pleiteado (Especialização em Controle de Qualidade e Gerenciamento de
Produção de Alimentos).
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita por entender presentes seus pressupostos
(Lei 1.060/50).
Notifiquem-se as autoridades coatoras para que forneçam as informações, no prazo legal.
Dê-se ciência da petição inicial ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito (art. 7º, II da Lei 12.016/2009).
Oportunamente, ao MPF.
Intimem-se."
Numeração única: 30662-06.2010.4.01.3500
30662-06.2010.4.01.3500 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
REQDO
REQDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MUNICIPIO DE CROMINIA - GO E OUTROS
GO00014672 - FABIO LUIZ SILVA DA COSTA
GO00029121 - JANAINA SIMONE GOES
GO00018652 - MARCELLO SANTIAGO WOLFF
- MONA MARIS SILVA RIBEIRO (ADVOGADA DA UNIÃO)
GO00036699 - MOZART TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
GO00028380 - PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA
GO00027840 - VINICIUS MAGNO ALEXANDRE VIEIRA
- WELLINGTON VILELA DE ARAUJO
FELIZARDO JOSE DE ALMEIDA
ESSA ENGENHARIA LTDA
GO00009662 - DAVI CARLOS FAGUNDES
GO00021433 - LUDMILA DE CASTRO TORRES
GO00025620 - LUIZ CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
GO00023021 - RAFAEL NAVES DE OLIVEIRA SANTOS
GO0023021A - RAFAEL NAVES DE OLIVEIRA SANTOS
SP00215898 - RAFAEL NAVES DE OLIVEIRA SANTOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Em face da petição da Requerida ESSA ENGENHARIA LTDA às fls. 2018-2019 esclareço que
a necessidade de produção da prova pericial será apreciada na audiência de instrução, conforme mencionado na decisão de fls. 2006-2008.
Designo o dia 24/09/2014, às 14h30min, para realização de audiência de instrução, na qual
serão ouvidas:
a) testemunhas do Requerido Felizardo José de Almeida: ALAN RAMOS DE SOUZA e EDSON
JOSÉ DOS SANTOS, que comparecerão à audiência independente de intimação, conforme
manifestação às fls. 2015-2016;
b) testemunhas da Requerida ESSA ENGENHARIA LTDA: GUTIERREZ VILA VERDE DE
ALMEIDA, que será intimada no endereço indicado às fls. 2018-2019;
c) testemunhas indicadas pelo MPF: SINEZIO MESSIAS BERTOLINI, DAVI CARLOS FAGUNDES, conforme endereços indicados às fls. 2032-2034.
Expeçam-se cartas precatórias para oitiva das testemunhas LEANDRO BARBOSA FERNANDES e CÉSAR JOSÉ BALTAZAR, conforme endereços indicados pela Requerida ESSA ENGENHARIA LTDA (fls. 2018-2019); RAIMUNDO BORGES, ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, DEUSDETE ELIAS DE ALMEIDA, JURAMAR MOREIRA MANSO e LUCIANO SEBBA FERREIRA, conforme endereços indicados pelo MPF às fls. 2032-2034, bem como para
tomada dos depoimentos pessoais dos Requeridos FELIZARDO JOSÉ DE ALMEIDA e ESSA
ENGENHARIA LTDA, na pessoa de seu representante legal, Sr. RODRIGO PALMEIRA ESSADO, conforme endereços indicados às fls. 2032-2034.
Dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco)dias, sobre os documentos de fls. 20212022 e fls. 2032-2033.
I."

9ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
: ROBERTA CRISTINA ARAUJO SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 36536-30.2014.4.01.3500
36536-30.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: KAITT LIDIANY DA CUNHA BATISTA
ADVOGADO
: GO00033797 - WILLIAN CANDIDO DA SILVEIRA
ENTIDADE
: UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501814

: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
: DIRETOR DA FACULDADE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Numeração única: 4606-87.1997.4.01.3500
1997.35.00.004673-5 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
EXQTE
PERITO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
PROCUR
TER.INT.
TER.INT.
TER.INT.
TER.INT.
TER.INT.
TER.INT.
TER.INT.
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5) os EXPROPRIANDOS, os terceiros interessados (REINALDO FLEURY DE OLIVEIRA, LAGO AZUL PARTICIPAÇÃO LTDA e LÁZARO VILELA DE SOUZA), o INCRA e a UNIÃO
(PFN/GO) sobre o auto de penhora de fl. 3736, as informações da CAIXA de fls. 3747-3771 e
3773-3779 e da petição de SUPREMA-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI-ME de
fls. 3728-3729 e documentos anexo de fls. 3730-3734.
Faculto a eventual interessado (não especificamente nominado) manifestar-se sobre os atos
acima referidos.
Após, ao MPF.
Intimem-se."
Numeração única: 9423-04.2014.4.01.3500
9423-04.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JAIME DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO
: GO00017275 - ALEXANDRE IUNES MACHADO
ADVOGADO
: GO0017.275 - ALEXANDRE IUNES MACHADO
ADVOGADO
: GO00026891 - BRUNO OLIVEIRA REGO GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00029885 - GLADESTONE FERREIRA DE SOUSA JUNIOR
ADVOGADO
: GO00035805 - LUDMILLA PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00022517 - MARCUS VINICIUS MALTA SEGURADO
ADVOGADO
: GO00033757 - MARCUS VINICIUS SOUSA DUARTE
REU
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: - CELMO RICARDO TEIXEIRA DA SILVA
PROCUR
: - FRANCOIS DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"... ISSO POSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentarem:
1) Parte autora: impugnação à contestação e especificação de provas;
2) Parte ré: especificação de provas.
Intimem-se."
Numeração única: 13377-29.2012.4.01.3500
13377-29.2012.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: DURO PVC LTDA
ADVOGADO
: GO00015248 - IZABELLA AMARAL BRITO FERREIRA
ADVOGADO
: GO00033049 - JULYANA MASAE KUNIYOSHI SAGAWA MONFERRARI
ADVOGADO
: GO00030786 - SANDRA CARLA BACK ROHDEM
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
: GO00025117 - DANILO FELIX LOUZA LEAO
PROCUR
: - CHARLES RUCE OLIVEIRA SILVA
PROCUR
: GO00006944 - GENUSVALDO DE PADUA RESENDE FILHO
PROCUR
: - VALTER VENTURA VASCONCELOS NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"... ISSO POSTO, indefiro o pedido de produção de prova pericial requerido pela parte autora
às fls. 647-652.
Faculto às partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a apresentação de alegações finais,
bem como de documentos ou de parecer técnico, elaborado por profissional habilitado para
demonstrar a classificação que entende correta das mercadorias importadas pela parte autora
de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Oportunamente, faça-se a conclusão dos autos para sentença.
Intimem-se."
Numeração única: 32116-79.2014.4.01.3500
32116-79.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS
ADVOGADO
: GO00030826 - GUSTAVO ALBERTO SILVA COUTINHO
REU
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"... ISSO POSTO, intimem-se os AUTORES, para que no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção
do processo sem resolução do mérito, emende a petição inicial para esclarecer o seguinte:
1) o nome e a natureza jurídica civil processual da parte autora (quem litiga é a pessoa jurídica
do condomínio ou as pessoas físicas individualizadas dos condôminos);

UMBELINA DA COSTA GUNDIM E OUTROS
UMBELINA DA COSTA GUNDIM E OUTROS
ELIEZER FURTADO DE CARVALHO
GO00017901 - ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA
GO00027328 - ANA LETICIA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA
GO00023495 - BRENO ESTULANO PIMENTA
GO0014475E - CRISTINA ALCANTARA ALVES
GO0002482A - EDMAR TEIXEIRA DE PAULA
GO00019739 - EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR
SP00274303 - FERNANDA BEGARA DE MIRANDA
GO00002399 - ISMAR ESTULANO GARCIA
GO00011627 - JOAO BATISTA DOS SANTOS
GO00017109 - JOAO VIEIRA FAGUNDES
GO00017833 - LAZARO VILELA DE SOUZA
GO00016857 - MANOEL MACHADO DE FREITAS JUNIOR
GO00002223 - ROBLEDO EURIPEDES VIEIRA DE RESENDE
GO00030020 - SACHA BEGARA DE MIRANDA
INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA
GO00009809 - BRUNO BENFICA MARINHO
GO00007337 - ESTANISLAU WALDEMAR DACZKOWSHI
GO00015304 - ISABELLA MARIA DE LEMOS
GO00019159 - RODRIGO APRIGIO CHAVES
GO00007851 - SALETE SILVA PRADO BASILIO
BANCO DO BRASIL S.A.
REINALDO FLEURY DE OLIVEIRA(3OINTERES)
BANCO DA AMAZONIA S/A
LEONARDO REZENDE
CELIO MEDEIROS CUNHA
LAGO AZUL PARTICIPACOES LTDA
LAZARO VILELA DE SOUZA
SP00274303 - FERNANDA BEGARA DE MIRANDA
GO00005739 - HAROLDO JOSE ROSA MACHADO FILHO
GO00017833 - LAZARO VILELA DE SOUZA
GO00024200 - LUIZ GONZAGA SOARES GIL
GO00033227 - RENATA GONCALVES COSTA E SILVA
GO00015502 - RENATO MENDONCA SANTOS
GO00030020 - SACHA BEGARA DE MIRANDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Defiro o pedido de fls. 3726 e determino o desentranhamento da petição de fls. 3722 e da procuração
de fls. 3723, relativamente a representação de GEOVAH PERES DE MIRANDA JÚNIOR.
Intimem-se as seguintes partes e sujeitos processuais para que se manifestem, no prazo de 05
(cinco) dias:
1) GEOVAH PERES DE MIRANDA JÚNIOR a respeito da pretensão da PFN/GO de concessão
de prazo solicitado à fl. 3782, alínea "a", para diligenciar penhora no rosto dos autos quanto aos
débitos tributários referidos às fls. 3784-3786;
2) FRANCISCA BEGARA DE MIRANDA sobre pedido de fl. 3782, alínea "b", quanto ao débito
tributário referido à fl. 3787;
3) ANNIBAL LACERDA MARGON sobre o pedido de fl. 3782, alínea "c" quanto aos débitos
tributários de fls. 3788-3793;
4) os advogados MANOEL MACHADO DE FREITAS JÚNIOR e ISMAR ESTULANO GARCIA da petição de fls. 3716-3717, apresentada pelo advogado JOÃO VIEIRA FAGUNDES, do contrato de prestação de assessoria jurídica e dos documentos de fls. 3718-3719, bem como a intimação do Dr. MANOEL MACHADO DE FREITAS JÚNIOR da ata de audiência de fls. 3696-3698;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501815
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Numeração única: 25041-91.2011.4.01.3500
25041-91.2011.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013329 - ANA PAULA FELIX DE SOUZA CARMO
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
: GO00006111 - IVONE SOARES AZEVEDO DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
RÉU
: REJANE MARTINS SOARES DE CAMARGO
RÉU
: EDITH COLLITA CAMARGO
DEF. PUB
: - JOAO FREDERICO BERTRAN WIRTH CHAIBUB
DEF. PUB
: - PEDRO PAULO GANDRA TORRES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Indefiro o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte requerida às fls. retro
(DPU), tendo em vista que é possível a definição, na sentença, das questões relativas a juros
e taxas, após o que, fixados os critérios de correção, poderão as partes, eventualmente,
apresentar os cálculos em liquidação de sentença, conforme os parâmetros pré-fixados.
Após a preclusão dos meios impugnatórios, faça-se a conclusão dos autos para sentença.
I."
Numeração única: 36015-22.2013.4.01.3500
36015-22.2013.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GS3 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA
ADVOGADO
: GO00009568 - ELIAS LOURENCO GOMES
ADVOGADO
: GO00009593 - ENIL HENRIQUE DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: GO00024650 - ENIL HENRIQUE DE SOUZA NETO
ADVOGADO
: GO00025470 - GLEIDSON EMANUEL DE ARAUJO
ADVOGADO
: GO00008749 - JOSE ANTONIO DE PAULA ITACARAMBY
ADVOGADO
: GO00021848 - REGIO CASSIO MARTINS GOMES DE PAULA
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS (CRMV-GO)
ENTIDADE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV/GO
PROCUR
: GO00018736 - MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Dê-se ciência às partes do retorno dos autos a esta Seção Judiciária, para que requeiram o
que for de seu interesse no prazo de 10 (dez) dias.
Esclareço que a autoridade impetrada deverá ser cientificada através da procuradoria judicial
de sua entidade funcional.
Na ausência de manifestação ou de requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.
I."
Numeração única: 263-80.2013.4.01.3502
263-80.2013.4.01.3502 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RUBENS LEONARDO ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00033287 - ADRIANI MARQUES FRANCA TAVARES
ADVOGADO
: GO00035529 - KASSIA SOUSA DE MORAIS RODRIGUES
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS (CRMV-GO)
ENTIDADE
: CRMV/GO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
ESTADO DE GOIAS
PROCUR
: GO00018736 - MAX WILSON FERREIRA BARBOSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Dê-se ciência às partes do retorno dos autos a esta Seção Judiciária, para que requeiram o
que for de seu interesse no prazo de 10 (dez) dias.
Esclareço que a autoridade impetrada deverá ser cientificada através da procuradoria judicial
de sua entidade funcional.
Na ausência de manifestação ou de requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
I."

2) conforme o caso:
a) a regularização da representação processual (apresentação da procuração ad judicia firmada pelo condômino que tenha poderes concorrentes de representação processual da pessoa jurídica do condomínio);
b) as retificações devidas da petição inicial e a complementação dos respectivos fundamentos
jurídicos;
Intimem-se."
Juiz Titular
: DR. EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Dir. Secret.
: ROBERTA CRISTINA ARAUJO SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 29816-18.2012.4.01.3500
29816-18.2012.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: POSTO ABOBRAO RIO DOCE LTDA
ADVOGADO
: GO00024483 - ADEMAR GARCIA NETO
ADVOGADO
: GO00030881 - DANIEL CUNHA DA CAMARA
ADVOGADO
: GO00018398 - DANILLO VIEIRA MORAES
ADVOGADO
: GO00033086 - SUZIANE DE CAMARGOS BARROZO MARTINS
ENTIDADE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
IMPDO
: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM GOIAS
PROCUR
: GO00014206 - DEUSMAR JOSE RODRIGUES
PROCUR
: GO00034682 - EUCLIDES SIGOLI JUNIOR
PROCUR
: GO00014504 - ROGERIO DE MATOS LACERDA
PROCUR
: MS00011961 - SERGIO LUIS LOLATA PEREIRA
PROCUR
: GO00013672 - VIVIANE DE PAULA E SILVA CAPARELLI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Em face do trânsito em julgado da sentença proferida nos presentes autos e tendo em vista
que a parte impetrada, condenada nas custas finais, encontra-se contemplada pela isenção do
art. 4º, I, da Lei 9.289/96, determino o arquivamento dos autos.
I."
Numeração única: 16833-50.2013.4.01.3500
16833-50.2013.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013329 - ANA PAULA FELIX DE SOUZA CARMO
ADVOGADO
: GO00011699 - CLARISSA DIAS DE MELO ALVES
ADVOGADO
: GO0036.514 - GISELLE D'AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
RÉU
: PEDRO SILVA DE SOUSA
RÉU
: LORENA OLIVEIRA SILVA
RÉU
: MARIA DA PAZ OLIVEIRA SILVA
DEF. PUB
: - FERNANDA THEODORO BENFICA
DEF. PUB
: - MANOELA MAIA CAVALCANTE BARROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Em face do pedido de realização de audiência de conciliação formulado pela parte requerida,
e tendo em vista a concordância da CAIXA, designo o dia 07/10/2014, às 14h30min., para a
aludida finalidade.
Faculto à CAIXA, se de seu interesse, a apresentação, em audiência, de proposta de acordo,
a qual deverá ser instruída, se for o caso, com todos os documentos e/ou planilhas correlatos.
As partes deverão ser representadas em audiência por procurador(es) judicial(is) que detenham poderes para transacionar.
I."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501816
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Verifica-se nos autos que a questão de mérito é unicamente de direito, sendo possível a definição, na
sentença, das questões relativas à alegada "abusividade dos juros e taxas" cobradas pela parte requerente, após o que, fixados os critérios de correção, em fase de liquidação de sentença, se for o caso,
poderá ser realizada a perícia requerida pela parte ré às fls. retro.
Defiro, porém, o pedido formulado pela parte requerida para juntada de cópia do contrato
firmado entre as partes.
Intime-se a CAIXA para que junte aos autos, se ainda não juntada, cópia do contrato assinada
pelo Requerido, assim como o documento requerido no item "b" da petição apresentada às
folhas retro, tudo no prazo de 10 (dez) dias.
Oportunamente, se nada mais for requerido pelas partes, faça-se a conclusão dos autos para
sentença.
I."
Numeração única: 28796-26.2011.4.01.3500
28796-26.2011.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO0036.514 - GISELLE D'AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00020906 - KARINE CESTARI
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: GO00020098 - MARCELO MEINBERG GERAIGE
RÉU
: BOXTER COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
RÉU
: DORIS SILVA DE ALMEIDA
RÉU
: REISIMAR DOS ANJOS SILVA
DEF. PUB
: - ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA AFONSO
DEF. PUB
: - PEDRO PAULO GANDRA TORRES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Verifica-se nos autos que a questão de mérito é unicamente de direito, sendo possível a
definição, na sentença, das questões relativas à alegada "abusividade dos juros e taxas"
cobradas pela parte requerente, após o que, fixados os critérios de correção, em fase de
liquidação de sentença, se for o caso, poderá ser realizada a perícia requerida por Reisimar
dos Anjos Silva (representada pela DPU) às fls. retro.
Em face do exposto, determino a conclusão dos autos para sentença.
I."
Numeração única: 35040-68.2011.4.01.3500
35040-68.2011.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO0036.514 - GISELLE D'AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
RÉU
: ESPOLIO DE GERUSA CAMPOS DA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Retifiquem-se os registros para constar no polo passivo o ESPÓLIO DE GERUSA CAMPOS
DA COSTA, conforme requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL à folha retro.
Intime-se a REQUERENTE para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o nome e endereço do(a)
inventariante, para fins de citação nos presentes autos, em caso de ficar constatada abertura
de inventário do espólio de GERUSA CAMPOS DA COSTA, ou, se for o caso, promover a
habilitação de todos os seus sucessores.
I."
Numeração única: 37665-07.2013.4.01.3500
37665-07.2013.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANICUNS S/A ALCOOL E DERIVADOS
ADVOGADO
: SP00240775 - ANA PAULA RUGGIERI BAIOCHI
ADVOGADO
: SP00235547 - FLAVIO RIBEIRO DO AMARAL GURGEL
ADVOGADO
: SP00167198 - GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JUNIOR
ADVOGADO
: SP00252904 - LEONARDO RUBIM CHAIB

Numeração única: 30912-34.2013.4.01.3500
30912-34.2013.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00012845 - ELEYDES INACIO DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00012848 - JOAO JOSE VIEIRA DE SOUZA
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
ENTIDADE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
PROCUR
: - ANA LIDIA PINTO OLIVEIRA MACHADO
PROCUR
: GO00006926 - DEUSMARY RODRIGUES CAMPOS DONA
PROCUR
: GO00015157 - EVERALDO ROCHA BEZERRA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Recebo a apelação interposta pela UFG no efeito devolutivo.
Intimem-se as partes do efeito concedido ao recurso interposto e o Apelado para apresentação
de contrarrazões no prazo legal.
Oportunamente, remetam-se os autos ao eg. TRF-1ª Região.
I."
Numeração única: 39413-11.2012.4.01.3500
39413-11.2012.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: GO0036.514 - GISELLE D'AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
RÉU
: MARIA MAIA DA SILVA OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer acerca
do cumprimento do acordo noticiado na petição do dia 10/05/2013 (sequenciais 26 e 27), bem
como requerer o que for do seu interesse acerca do eventual prosseguimento do processo.
I."
Numeração única: 27828-59.2012.4.01.3500
27828-59.2012.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO0036.514 - GISELLE D'AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00019508 - GREY BELLYS DIAS LIRA
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017731 - MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO
RÉU
: PAULO ROBERTO DA SILVA MELO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Defiro o pedido formulado pela REQUERENTE na petição juntada às fls. retro e concedo-lhe
o prazo de 60 (sessenta) dias para diligenciar buscas administravas a fim de localizar endereço(s) do(a,s) requerido(a,s).
Após o transcurso do prazo ora concedido, dê-se vista à CAIXA para que requeira o que for de
seu interesse, no prazo de 10 (dez) dias.
I."
Numeração única: 34585-35.2013.4.01.3500
34585-35.2013.4.01.3500 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013329 - ANA PAULA FELIX DE SOUZA CARMO
ADVOGADO
: GO0036.514 - GISELLE D'AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
ADVOGADO
: GO00011871 - WELSON DA SILVA VIEIRA
RÉU
: ROBINSON DANIEL
ADVOGADO
: GO00012915 - MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR
ADVOGADO
: GO00010320 - RAFAEL ANGELO DO VALLE RAHIF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501817
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ADVOGADO
: SP00319877 - MAGALI MACULAN
ADVOGADO
: SP00183736 - RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA-GO
ENTIDADE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: GO00006944 - GENUSVALDO DE PADUA RESENDE FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Recebo a apelação interposta pela IMPETRANTE no efeito devolutivo.
Intimem-se as partes do efeito concedido ao recurso interposto e o(a) Apelado(a) para apresentação de contrarrazões no prazo legal.
Oportunamente, remetam-se os autos ao eg. TRF-1ª Região.
I."
Numeração única: 24356-79.2014.4.01.3500
24356-79.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
DA REGIAO SUDOESTE DE GOIAS-SICREDI E OUTROS
ADVOGADO
: MS00012809 - ANDRE ASSIS ROSA
ADVOGADO
: MS00010637 - ANDRE STUART SANTOS
ADVOGADO
: MS00010647 - GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO
ADVOGADO
: MS00011751 - JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO
REU
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Recebo a emenda à inicial apresentada às fls. 208-277.
A parte autora apresentou contrafé, razão pela qual determino a citação e a oportuna conclusão dos autos, conforme ordenado à fl. 206.
I."
Numeração única: 8586-66.2002.4.01.3500
2002.35.00.008538-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: GO00028138 - CLARA DIAS SOARES
PROCUR
: GO00021486 - ROBERTA CECILIA DE QUEIROZ RIOS
EXCDO
: FORMULARIOS PILOTO LTDA
EXCDO
: INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA LTDA
EXCDO
: PLASTICOM - PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EXCDO
: TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
EXCDO
: RAIO - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA INFORMATIZADA LTDA
EXCDO
: IMPERIO DA BORRACHA LTDA
EXCDO
: CONDOMINIO FLAMBOYANT SHOPPING CENTER
EXCDO
: SAMEDH - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
EXCDO
: FILEMON MENDES
EXCDO
: JARDIM GOIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GO00009438 - AMELIO DIVINO MARIANO
ADVOGADO
: GO00015305 - ANNE SANDRA DE CAMPOS
ADVOGADO
: GO00007469 - ARNO REIS
ADVOGADO
: GO00015001 - CICERO GOMES LAGE
ADVOGADO
: DF00007458 - EDNA MARIA GUIMARAES DE MIRANDA
ADVOGADO
: GO00015862 - ELIANE AIRES
ADVOGADO
: GO00016188 - FLAVIO CESAR TEIXEIRA
ADVOGADO
: GO0016372E - FLAVIO HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00016657 - FRANCISCA MARIA BORGES DE SOUSA HARDY
ADVOGADO
: GO00024062 - GABRIEL NOGUEIRA RAFAINI
ADVOGADO
: DF00009957 - GERALDO JOSE MACEDO DA TRINDADE
ADVOGADO
: GO00000093 - HABIB TAMER BADIAO-ADVOC.E TRIB.S/C
ADVOGADO
: GO00006827 - HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO
ADVOGADO
: GO00022719 - HEBER NAZARETH DA SILVA
ADVOGADO
: GO00009512 - HELIO FRANCISCO DE MIRANDA
ADVOGADO
: GO00011394 - IVETE PERES BORGES
ADVOGADO
: GO00018585 - LARA DA SILVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: GO0012501E - LILIAN JARDIM AZEVEDO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501818

ADVOGADO
: GO00017468 - MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO0017236E - MARIANA DA ROCHA LAGE
ADVOGADO
: GO00011496 - NELINES SOARES S.LAGARES
ADVOGADO
: GO0012236E - NIVEA CRISTINA RIBEIRO DE PAULA
ADVOGADO
: SP00146224 - PRISCILA FARIA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00006330 - REGINA APARECIDA TEIXEIRA ABRAHAO
ADVOGADO
: GO00014413 - RODRIGO JORGE
ADVOGADO
: GO00018641 - SAVIO LANES DE SILVA BARROS
ADVOGADO
: GO00008668 - SEBASTIAO FATIMA FERREIRA
ADVOGADO
: GO00003360 - TELMA DA CONSOLACAO ALVES MAHFUZ
ADVOGADO
: GO00008214 - WANDERLEY BORGES DE MELO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Em face das certidões dos Oficiais de Justiça às fls. 2097-2098, 2122-2123 e 2200-2201,
defiro o pedido de intimação por edital formulado pela UNIÃO/PFN à fl. 2323.
Expeça-se edital de intimação à IMPÉRIO DA BORRACHA LTDA, na pessoa de Osvaldo
Benelli, conforme requerido.
I."
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO
(prazo: 15 - quinze - dias)
Processo: 2002.35.00.008538-4 / 4100 (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
Exequente: UNIÃO/ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU
Executado: IMPÉRIO DA BORRACHA LTDA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de IMPÉRIO DA BORRACHA LTDA, CNPJ n. 01.536.812/0001-19, na pessoa de seu representante legal, OSVALDO BENELLI, brasileiro, CPF 003.366.961-91, com último endereço conhecido na Av. Assis Chateaubriand, 1170, apto 503, condomínio Azul, Setor Oeste, nesta
Capital, CEP 74133-010, para pagamento da quantia exequenda no prazo de 15 (quinze) dias, acrescida de multa no percentual de 10% (dez por cento), resultante do título executivo judicial consistente na
sentença transitada em julgado, proferida no processo de conhecimento que deu origem à execução
(ação ordinária n. 1999.35.00.014998-1). Caso não efetue(m) o pagamento, e sem prejuízo da incidência da multa prevista no art. 475-J, do CPC, intime(m)-se, ainda, para, no mesmo prazo, indicar
quais são e onde se encontram os bens de sua propriedade sujeitos à penhora e seus respectivos
valores, sob pena de restar caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, com incidência de multa
a ser fixada pelo juízo, nos termos dos arts. 600, IV, e 601, do CPC.
VALOR EXEQUENDO: R$ 13.485,06 (treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis
centavos), atualizado até o mês 05/2009.
ADVERTÊNCIA: caso a parte devedora não efetue o pagamento no prazo previsto neste edital,
será inscrito em dívida ativa o crédito contra Império da Borracha Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 475-J, do CPC, c/c arts. 653 e 654 do CPC, por analogia, e art.
475-R do mesmo diploma legal.
SEDE DO JUÍZO: Rua 19, nº 244, 4º andar, Centro, Goiânia/GO.
Goiânia, 19 de agosto de 2014.
Euler de Almeida Silva Júnior
JUIZ FEDERAL
Juiz Titular
: DR. EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Dir. Secret.
: ROBERTA CRISTINA ARAUJO SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 29607-78.2014.4.01.3500
29607-78.2014.4.01.3500 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LUIZ CARLOS BARBOSA
ADVOGADO
: GO00017275 - ALEXANDRE IUNES MACHADO
ADVOGADO
: GO0017.275 - ALEXANDRE IUNES MACHADO
ADVOGADO
: GO00026891 - BRUNO OLIVEIRA REGO GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00029885 - GLADESTONE FERREIRA DE SOUSA JUNIOR
ADVOGADO
: GO00022517 - MARCUS VINICIUS MALTA SEGURADO
ADVOGADO
: GO00033757 - MARCUS VINICIUS SOUSA DUARTE
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ENTIDADE
IMPDO

: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
: COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO
DE POLICIA FEDERAL
PROCUR
: - BRUNO LOPES MADDARENA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"... ISSO POSTO, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão ilegitimidade
passiva ad causam, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil.
Faculto ao IMPETRANTE a renovação da demanda perante o juízo competente, com a indicação correta da autoridade coatora, ou o ajuizamento de outra ação judicial que for entendida idônea e adequada.
Intimem-se."
Juiz Titular
: DR. EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Dir. Secret.
: ROBERTA CRISTINA ARAUJO SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 17958-34.2005.4.01.3500
2005.35.00.018099-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CONAB - COMPANHIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO
ADVOGADO
: GO0038614A - MATEUS SPANEMBERG DA SILVA
PROCUR
: GO0038613A - JOAO DE BONA FILHO
EXCDO
: EMBASILOS - EMPRESA BRASILEIRA DE ARMAZENS E SILOS LTDA
EXCDO
: TARZAN DE CASTRO
EXCDO
: MANOEL DE OLIVEIRA MOTA
EXCDO
: RILDO BATISTA GOMIDES
ADVOGADO
: GO00012296 - DELSON JOSE SANTOS
ADVOGADO
: GO00028816 - DIOGO GONCALVES DE OLIVEIRA MOTA
ADVOGADO
: GO00024604 - EDNA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00007002 - GILMAR DE OLIVEIRA MOTA
ADVOGADO
: GO00006657 - GILVA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO0019824E - LUIS ANTONIO RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00002626 - MANOEL DE OLIVEIRA MOTA
ADVOGADO
: GO00022409 - MARCONDES ALEXANDRE PINTO JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Vista ao Executado (RILDO BATISTA GOMIDES) para que, caso queira, ofereça impugnação
no prazo legal (art. 475-J, § 1º, do CPC)."
Numeração única: 1365-12.2014.4.01.3500
1365-12.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ROSIMAR VAZ DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: GO00035894 - TALLES UANDER MARTINS ROSA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00016397 - ANA LIDIA PINTO OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Vista às PARTES, sobre a data, horário e local para realização do exame pericial na AUTORA
com o perito Dr. ANTÔNIO MARMO CAMPOS FURTADO, CRM/GO nº 2208 no dia 03/10/2014,
a partir das 14:00hs (ordem de chegada), na sala 01 do Edifício Gama Dias situado na Av.
República do Líbano esq. com Av. B, Qd. D-1, Lts. 21/30, Setor Oeste, nesta Capital (GoiâniaGO), oportunidade em que a AUTORA deverá levar todos os exames e/ou documentos que
comprovem a doença alegada, inclusive imagens (p.ex.: RX, Ressonância Magnética, Tomografia, dentre outros, se for o caso), conforme certidão de fl. 125."
Numeração única: 485-20.2014.4.01.3500
485-20.2014.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JEAN CARLOS VITOR
ADVOGADO
: GO00038718 - REJANE CARDOZO DE BRITO
REU
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: ANSELMO GUTEMBERG FERRAZ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501819

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

GO00013329 - ANA PAULA FELIX DE SOUZA CARMO
GO00021087 - FABIANO DOS SANTOS PASSOS
GO0036.514 - GISELLE D'AVILA HONORATO FURTADO
GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Vista aos RÉUS, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para especificação de provas."
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO
(prazo: 15 - quinze - dias)
Processo: 2002.35.00.008538-4 / 4100 (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
Exequente: UNIÃO/ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU
Executado: IMPÉRIO DA BORRACHA LTDA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de IMPÉRIO DA BORRACHA LTDA, CNPJ n. 01.536.812/0001-19, na pessoa de seu representante legal, OSVALDO BENELLI, brasileiro, CPF 003.366.961-91, com último endereço conhecido na Av. Assis Chateaubriand, 1170, apto 503, condomínio Azul, Setor Oeste, nesta
Capital, CEP 74133-010, para pagamento da quantia exequenda no prazo de 15 (quinze) dias, acrescida de multa no percentual de 10% (dez por cento), resultante do título executivo judicial consistente na
sentença transitada em julgado, proferida no processo de conhecimento que deu origem à execução
(ação ordinária n. 1999.35.00.014998-1). Caso não efetue(m) o pagamento, e sem prejuízo da incidência da multa prevista no art. 475-J, do CPC, intime(m)-se, ainda, para, no mesmo prazo, indicar
quais são e onde se encontram os bens de sua propriedade sujeitos à penhora e seus respectivos
valores, sob pena de restar caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, com incidência de multa
a ser fixada pelo juízo, nos termos dos arts. 600, IV, e 601, do CPC.
VALOR EXEQUENDO: R$ 13.485,06 (treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis
centavos), atualizado até o mês 05/2009.
ADVERTÊNCIA: caso a parte devedora não efetue o pagamento no prazo previsto neste edital,
será inscrito em dívida ativa o crédito contra Império da Borracha Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 475-J, do CPC, c/c arts. 653 e 654 do CPC, por analogia, e art.
475-R do mesmo diploma legal.
SEDE DO JUÍZO: Rua 19, nº 244, 4º andar, Centro, Goiânia/GO.
Goiânia, 19 de agosto de 2014.
Euler de Almeida Silva Júnior
JUIZ FEDERAL

15ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular

:

PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
CLÉCIO BEZERRA NUNES JUNIOR

DR.WARNEY PAULO NERY ARAUJO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

WARNEY PAULO NERY ARAUJO
Autos com Sentença

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0002160-18.2014.4.01.3500
201435000005400
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
Advg.
Reu

1819

:
:
:

MONICK VAZ DE OLIVEIRA CORREA
GO00036903 - ALESSANDRA VAZ DE OLIVEIRA CORREA
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
o
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos deduzidos na inicial, nos
termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para:
a) declarar a ilegalidade da cláusula décima quinta no que se refere à capitalização mensal dos
juros;
b) determinar a manutenção da taxa de juros de 9% ao ano até 10/03/2010, marco a partir do
qual será aplicada a alíquota de 3,4% ao ano sobre o saldo devedor e
c) condenar a parte requerida à revisão do contrato conforme alíneas acima e ao recálculo da
dívida, apurando-se o saldo devedor existente, com compensação de eventuais valores pagos
a maior, se existirem.
Sem custas e honorários no presente grau de jurisdição.
Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.
Observadas as formalidades de praxe, oportunamente arquivem-se os autos..."
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : CLÉCIO BEZERRA NUNES JUNIOR

0020102-63.2014.4.01.3500
201435000123576
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
JOSE CARVALHO BARROSO FILHO
Advg.
:
GO00036897 - RODRIGO ALVARES DA SILVA
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 14h30.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0020332-08.2014.4.01.3500
201435000125700
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
WALDIRENE CANDIDA ROLDAO MEDEIROS
Advg.
:
GO00032844 - THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 15h50.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0020132-98.2014.4.01.3500
201435000123737
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
WELITON AFONCO ASSUNCAO
Advg.
:
GO00039586 - LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 14h40.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0020410-02.2014.4.01.3500
201435000126420
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
THIAGO SILVEIRA DE SOUZA
Advg.
:
GO00014646 - ANA PAULA DE ALMEIDA SANTOS
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 14h50.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0019956-22.2014.4.01.3500
201435000122156
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
ADAIR GOMES DE SOUSA
Advg.
:
GO00031568 - DINIS EDINALDO DE SIQUEIRA

Juiz(a) Titular

:
DR.WARNEY PAULO NERY ARAUJO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
WALTER HENRIQUE VILELA SANTOS
Autos com Ordinatório
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0037385-36.2013.4.01.3500
201335000125665
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
SIRLEY BORGES DE MENDONCA NETO
Advg.
:
GO00014638 - EDNA ARLETE CANEDO
Advg.
:
GO00030360 - LARISSA CAROLINA DE SOUZA CANEDO
Reu
:
UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação, instrução, julgamento para o dia
01/10/2014, às 14h10.
Advirta-se a parte autora de que:
a) deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que tenha constituído advogado nos
autos, e que o não atendimento das determinações contidas neste ato poderá ensejar a
extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade com artigo 267 do Estatuto
Processual Civil;
b) deverá fazer-se acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos
narrados na inicial, independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada (o requerimento deverá anteceder 15 dias da data da audiência de conciliação). (...)
Atos do(a) Exmo(a) :
WARNEY PAULO NERY ARAUJO
Autos com Ordinatório
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0027534-36.2014.4.01.3500
201435000166352
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
CAMILA GUIMARAES AGUIAR MAGALHAES RIBEIRO
Advg.
:
GO00025966 - LUIZ RENATO TERRA DE SIQUEIRA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 13h40.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501820
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 15h10.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0017807-53.2014.4.01.3500
201435000113455
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef

Advg.
:
GO00034899 - ROSIMEIRE FERREIRA SANCHES
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 14h20.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0018361-85.2014.4.01.3500
201435000118927
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
JOSE VALDO SANTOS
Advg.
:
GO00025142 - LUCAS CANDIDO DA CUNHA
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 16h10.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0027505-83.2014.4.01.3500
201435000166040
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
YANIS ROCHA PINTO
Advg.
:
GO00034578 - GUSTAVO VILELA PAULA MACIEL
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 16h00.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0033395-37.2013.4.01.3500
201335000103728
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
LIDIA CARLOS DE OLIVEIRA MACEDO
Advg.
:
GO00025501 - LEANDRO VICENTE FERREIRA
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 16h30.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0030850-91.2013.4.01.3500
201335000079178
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
EDSEL DOS SANTOS
Advg.
:
GO00031071 - REINOS TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501821

Autor
:
GILCE SOUSA RIBEIRO
Advg.
:
GO00026210 - HUMBERTO PERICLES RODRIGUES ROCHA
Advg.
:
GO00025780 - MICHEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA
Advg.
:
GO00028500 - ROGERIO RODRIGUES ROCHA
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 15h20.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0020929-74.2014.4.01.3500
201435000131347
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
RIVANILDO PEREIRA DA SILVA
Advg.
:
GO00033819 - TARCISIO GRATAO GONDIM
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 14h40.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0029625-02.2014.4.01.3500
201435000186131
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
LIDIANE CRISTINA DE FREITAS
Advg.
:
GO00012338 - JOHN WAYNE FERREIRA RAMOS
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 16h40.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0020929-74.2014.4.01.3500
201435000131347
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
Advg.
Reu
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RIVANILDO PEREIRA DA SILVA
GO00033819 - TARCISIO GRATAO GONDIM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
o
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 14h40.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0014470-56.2014.4.01.3500
201435000085603
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
ROGERIO LINIQUER SILVA
Advg.
:
GO00033855 - ELIROSA SILVA VAZ
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 16h00.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0026667-43.2014.4.01.3500
201435000158101
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
MARCIO RENER ALVES DA SILVA
Advg.
:
GO00026859 - ROGERIO GONCALVES LIMA
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 13h50.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0026571-28.2014.4.01.3500
201435000156992
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
OTAVIANO SILVA
Advg.
:
GO00018452 - VANESSA FERNANDES E SILVA
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 06/10/2014, às 14h10.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0027601-98.2014.4.01.3500
201435000167011
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
MAURO GUIMARAES DE SOUSA
Advg.
:
GO00035518 - RENATA PEREIRA DIAS
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 16h10.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501822

0027265-94.2014.4.01.3500
201435000163864
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
LINDOMAR FERREIRA EM ROMA
Advg.
:
GO00035242 - AMANDA ARAUJO GUIMARAES
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 15h50.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0013369-81.2014.4.01.3500
201435000074912
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
ANTONIO FERNANDES BORGES SOARES
Advg.
:
GO00038266 - RAFAEL BORGES DE MACEDO
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 13h10.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0026432-76.2014.4.01.3500
201435000155377
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
VANILDA FREITAS FAGUNDES
Advg.
:
GO00014295 - JOAO BATISTA FAGUNDES FILHO
Advg.
:
GO00002842 - JOAO BATISTA FAGUNDES
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 15h40.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0022450-54.2014.4.01.3500
201435000138915
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
ADIVARCI HONORIO FERREIRA DA SILVA
Advg.
:
GO00013976 - ANDRE LUIZ ALVES TEIXEIRA
Advg.
:
GO00031131 - LUCIUS AUGUSTO ALVES TEIXEIRA DE MIRANDA
Reu
:
CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RICARDO ELETRO)
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 15h00.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
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0013808-92.2014.4.01.3500
201435000079140
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
MARIA FERNANDES DOS SANTOS
Advg.
:
GO00012415 - ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 13h20.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0028913-12.2014.4.01.3500
201435000179434
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
MARIA JOSE PAULISTA DUARTE
Advg.
:
GO00001994 - DOLVA MARILDA DE OLIVEIRA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 16h30.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)
0035975-40.2013.4.01.3500
201335000112076
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
THAIS FERREIRA COELHO DE PAIVA
Advg.
:
GO00034638 - GILNEY SIMÕES ALVES
Advg.
:
GO00035239 - ANDREIA BORGES DA SILVA
Reu
:
HELLEN FARIAS JUSTINA DA SILVA
Reu
:
LOTERIA MONTE CARLO LTDA - ME
Advg.
:
GO00014519 - GEORGE MARUM FERREIRA
Reu
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)
Fica designada/redesignada audiência de conciliação para o dia 08/10/2014, às 13h00.
Advirta-se a parte autora de que deverá comparecer pessoalmente à audiência, mesmo que
tenha constituído advogado nos autos, e que o não atendimento das determinações contidas
neste ato poderá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade
com artigo 267 do Estatuto Processual Civil. (...)

REU
:
VALEC - ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS SA
ADVOGADO
:
DF00031894 - ALOÍSIO ALVES DE VASCONCELOS
ADVOGADO
:
DF00035759 - CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
:
GO00017881 - DAGMAR GOMES DE NEIVA
ADVOGADO
:
GO00035976 - GUSTAVO BOTREL AMANCIO
ADVOGADO
:
MG00112509 - GUSTAVO BOTREL AMANCIO
ADVOGADO
:
RJ00049619 - MARIA ESTELA FILARDI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a Valec para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos
de fls. 186/1706.
Numeração única: 57-42.2008.4.01.3502
2008.35.02.000058-0 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
:
FAZENDA NACIONAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
ADVOGADO
:
GO00007527 - BARTOLOMEU ARIOSVALDO DE SOUSA
ADVOGADO
:
GO00008474 - JUSCELINO MALTA LAUDARES
EXCDO
:
S A RUFINO INDUSTRIA TEXTIL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Abrir vista/intimar a parte exequente para se manifestar quanto à devolução do mandado.
Numeração única: 738-02.2014.4.01.3502
738-02.2014.4.01.3502 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00008474 - JUSCELINO MALTA LAUDARES
EXCDO
:
O PAO NOBRE BRASIL NORTE LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abrir vista/intimar a parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento da execução, indicando endereço e/ou bens passíveis de penhora.
Numeração única: 3168-58.2013.4.01.3502
3168-58.2013.4.01.3502 MONITORIA
AUTOR
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00012943 - CARMEM LUCIA DOURADO
ADVOGADO
:
GO00033653 - JULIANA APARECIDA MOREIRA GONCALVES
ADVOGADO
:
GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
RÉU
:
CLEBER DE SOUZA PAIVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intime-se a Caixa Econômica Federal para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que
promoveu o ajuizamento da carta precatória expedida junto ao juízo deprecado, bem como
juntar informação sobre o respectivo cumprimento.
Numeração única: 9222-80.2012.4.01.3500
9222-80.2012.4.01.3500 USUCAPIAO
REQTE
:
ESPERANCA JOAQUINA DE OLIVEIRA DIAS E OUTROS
ADVOGADO
:
GO00022685 - NIVALDO ANTONI DA SILVA
REQDO
:
MELCHIADES DO ESPERITO SANTOS FERREIRA
REQDO
:
NIUZA MARQUES FERREIRA
OUTROS
:
UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição de fls.
153/157, bem como para informar sobre o cumprimento da carta expedida ao Juízo de Direito
da Comarca de Santo Antônio do Descoberto.
Numeração única: 2897-49.2013.4.01.3502
2897-49.2013.4.01.3502 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ADVOGADO
:
GO00004861 - ELIZABETH MARA SOARES CARNEIRO
EXCDO
:
ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS
1ª VARA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
:
RICARDO CORDEIRO BATISTA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2248-84.2013.4.01.3502
2248-84.2013.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
:
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADO
:
GO00012518 - FERNANDO MAURICIO ALVES ATIE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501823
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Numeração única: 5297-70.2012.4.01.3502
5297-70.2012.4.01.3502 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

ADVOGADO
:
GO00014301 - MARCELO MENDES FRANCA
ADVOGADO
:
GO0025055E - MARCOS FERNANDO DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Abro vista à parte executada, conforme requerido às fls. 13/27.
Numeração única: 298-40.2013.4.01.3502
298-40.2013.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
:
ANNOR JORGE NADER SOBRINHO
ADVOGADO
:
GO00021680 - EDSON PAULO DA SILVA
REU
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o exequente de que a verba relativa à RPV expedida encontra-se à sua disposição,
conforme consulta de fl. 291.
Juiz Substit.
:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
Dir. Secret.
:
RICARDO CORDEIRO BATISTA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3201-24.2008.4.01.3502
2008.35.02.003253-8 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00007527 - BARTOLOMEU ARIOSVALDO DE SOUSA
ADVOGADO
:
GO00008474 - JUSCELINO MALTA LAUDARES
EXCDO
:
GUEDES E OLING LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Caso não haja bloqueio ou, ainda, que o valor bloqueado não seja suficiente para garantia
do Juízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens do(s)
executado(s) passíveis de contrição.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspendo o curso da presente execução pelo prazo de
01 (um) ano.
Após o transcurso de prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito.
Numeração única: 3364-04.2008.4.01.3502
2008.35.02.003416-1 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00007527 - BARTOLOMEU ARIOSVALDO DE SOUSA
EXCDO
:
ORGANIZACAO FARMACEUTICA J.P.LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Caso não haja bloqueio ou, ainda, que o valor bloqueado não seja suficiente para garantia
do Juízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens do(s)
executado(s) passíveis de contrição.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspendo o curso da presente execução pelo prazo de
01 (um) ano.
Após o transcurso de prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito.
Numeração única: 1674-95.2012.4.01.3502
1674-95.2012.4.01.3502 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
:
FAZENDA NACIONAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
ADVOGADO
:
GO00007527 - BARTOLOMEU ARIOSVALDO DE SOUSA
EXCDO
:
SUPRIMENTOS PARA RACOES VITORIA LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Caso não haja bloqueio ou, ainda, que o valor bloqueado não seja suficiente para garantia
do Juízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens do(s)
executado(s) passíveis de contrição.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspendo o curso da presente execução pelo prazo de
01 (um) ano.
Após o transcurso de prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501824

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GO00008474 - JUSCELINO MALTA LAUDARES
LP SERVICE GERAIS LTDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Caso não haja bloqueio ou, ainda, que o valor bloqueado não seja suficiente para garantia
do Juízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens do(s)
executado(s) passíveis de contrição.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspendo o curso da presente execução pelo prazo de
01 (um) ano.
Após o transcurso de prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de
direito.
Numeração única: 2537-17.2013.4.01.3502
2537-17.2013.4.01.3502 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:

FAZENDA NACIONAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
GO00008474 - JUSCELINO MALTA LAUDARES
SIDERAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Caso não haja bloqueio ou, ainda, que o valor bloqueado não seja suficiente para garantia
do Juízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens do(s)
executado(s) passíveis de contrição.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspendo o curso da presente execução pelo prazo de
01 (um) ano.
Após o transcurso de prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de
direito.
Numeração única: 3099-26.2013.4.01.3502
3099-26.2013.4.01.3502 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:

FAZENDA NACIONAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
GO00008474 - JUSCELINO MALTA LAUDARES
DENTAL CRED LTDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Caso não haja bloqueio ou, ainda, que o valor bloqueado não seja suficiente para garantia
do Juízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens do(s)
executado(s) passíveis de contrição.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspendo o curso da presente execução pelo prazo de
01 (um) ano.
Após o transcurso de prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de
direito.
Numeração única: 1451-79.2011.4.01.3502
1451-79.2011.4.01.3502 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GO00008474 - JUSCELINO MALTA LAUDARES
CERAMICA PINHEIROS LTDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Não sendo efetuado bloqueio ou, ainda, que o valor bloqueado não seja suficiente para
garantia do Juízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens
do(s) executado(s) passíveis de contrição.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspendo o curso da presente execução pelo prazo de
01 (um) ano.
Após o transcurso de prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de
direito.
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Numeração única: 2917-16.2008.4.01.3502
2008.35.02.002964-6 AÇÃO ORDINÁRIA / IMÓVEIS
AUTOR
:
ESPOLIO DE ALTAIR GARCIA PEREIRA E OUTROS
ADVOGADO
:
GO00012206 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA MARQUES
REU
:
PLANE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
REU
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
:
EMGEA
ADVOGADO
:
GO00027281 - ALLINNY GRACIELLY DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
GO00012943 - CARMEM LUCIA DOURADO
ADVOGADO
:
GO00007431 - DIVINA GARCIA GONCALVES
ADVOGADO
:
MG00109087 - VIRGINIA ROSA QUEIROZ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do feito.
Numeração única: 5938-24.2013.4.01.3502
5938-24.2013.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
:
JOSE AZARIAS NETO
ADVOGADO
:
BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
ADVOGADO
:
GO00024318 - EMANUEL MEDEIROS ALCANTARA FILHO
REU
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, indicando, de logo, a sua finalidade.
Numeração única: 6628-53.2013.4.01.3502
6628-53.2013.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
:
ANTONIO CANDIDO DE LIMA
ADVOGADO
:
GO00008171 - JUVENALDO MONTEIRO DE SOUSA
ADVOGADO
:
GO00007616 - OTAVIANO PEREIRA PASSOS
REU
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, indicando, de logo, a sua finalidade.
Numeração única: 6635-45.2013.4.01.3502
6635-45.2013.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
:
MARIA INACIA GUEDES
ADVOGADO
:
BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
ADVOGADO
:
GO00024318 - EMANUEL MEDEIROS ALCANTARA FILHO
REU
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, indicando, de logo, a sua finalidade.
Numeração única: 37-41.2014.4.01.3502
37-41.2014.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
:
WILMA JOSE DA ROCHA
ADVOGADO
:
BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, indicando, de logo, a sua finalidade.
Numeração única: 38-26.2014.4.01.3502
38-26.2014.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
:
SANDRA MARA DIOGO RIBEIRO
ADVOGADO
:
BA00028497 - CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE
REU
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Juiz Substit.
Dir. Secret.

:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
:
RICARDO CORDEIRO BATISTA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8763-82.2006.4.01.3502
2006.35.02.009159-6 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
:
FAZENDA NACIONAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
ADVOGADO
:
GO00007527 - BARTOLOMEU ARIOSVALDO DE SOUSA
ADVOGADO
:
GO00008474 - JUSCELINO MALTA LAUDARES
PROCUR
:
GO00007672 - ONOFRE COSTA JUNIOR
EXCDO
:
S PEREIRA E CIA LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tratam-se os presentes autos de obrigação de pagar, tendo sido a dívida quitada, conforme
informação da exequente à fl. 36.
Assim, indefiro o requerimento de fl. 45.
Remetam-se os autos à contadoria para o cálculo de custas finais.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Juiz Substit.
:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
Dir. Secret.
:
RICARDO CORDEIRO BATISTA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2799-98.2012.4.01.3502
2799-98.2012.4.01.3502 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
:
MUNICIPIO DE FORMOSO - GO
ADVOGADO
:
GO00033050 - TATIANA GIVISIEZ VON KRIIGER
IMPDO
:
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM ANAPOLIS - GO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes da chegada dos autos a esta Subseção Judiciária, bem como para, no
prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.
Numeração única: 4260-71.2013.4.01.3502
4260-71.2013.4.01.3502 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
:
ISABELLA LOPES DO COUTO VILA VERDE
ADVOGADO
:
GO00027741 - JOSE PACHECO DA SILVA JUNIOR
IMPDO
:
REITOR DO CENTRO UNIVERSITARIO EVANGELICA DR.
CARLOS HASSEEL MENDES DA SILVA
ADVOGADO
:
GO00004248 - RUBENS GONZAGA JAIME
ADVOGADO
:
GO00001556 - SERGIO GONZAGA JAIME
ADVOGADO
:
GO00012760 - SERGIO GONZAGA JAIME FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes da chegada dos autos a esta Subseção Judiciária, bem como para, no
prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.
Numeração única: 39513-77.2009.4.01.3400
2009.34.00.040394-1 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
:
UNIAO E OUTRO
REU
:
MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADO
:
GO00025885 - RAFAEL MATOS DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes da chegada dos autos a esta Subseção Judiciária, bem como para, no
prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501825
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, indicando, de logo, a sua finalidade.
Numeração única: 4235-24.2014.4.01.3502
4235-24.2014.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
:
MARIA ERIVAN BEZERRA SILVA
ADVOGADO
:
GO00030466 - NIVIANE MARIA CINTRA FRAGELLI
REU
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO
ADVOGADO
REU

Juiz Substit.
Dir. Secret.

:
:

DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
RICARDO CORDEIRO BATISTA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

:

DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1530-87.2013.4.01.3502
1530-87.2013.4.01.3502 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
REU
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intime-se a Caixa para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.
Numeração única: 3600-14.2012.4.01.3502
3600-14.2012.4.01.3502 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA
E AGRONOMIA DO ESTADO DO GOIAS - CREA/GO
ADVOGADO
:
GO00022922 - ADRIANA RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO
:
GO00005563 - DIVINO TERENCO XAVIER
EXCDO
:
SOSTENA MARIANO DA SILVA
ADVOGADO
:
GO00030065 - ALBERICO PINTO PONTES JUNIOR

:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
VILMAR ANGELO BARBOSA
GO00014249 - JOSE ALBERTO SOARES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo o dia 11 de setembro de 12014, as 14h30, para a audiencia de instrução e julgamento,
oportunidade em que será realizado o interrogatório do denunciado.
Numeração única: 491-55.2013.4.01.3502
491-55.2013.4.01.3502 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer à Secretaria do Juízo
a fim de receber o alvará expedido.
Numeração única: 2722-94.2009.4.01.3502
2009.35.02.002810-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASILIA-DF)
ADVOGADO
:
GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
ADVOGADO
:
GO00012943 - CARMEM LUCIA DOURADO
ADVOGADO
:
GO00017077 - LUIZ FERNANDO CAMARGO PADILHA
EXCDO
:
ROMERIO RIBEIRO JUNIOR

:
:
:
:

CONSTRUTORA COSTA & COSTA LTDA
GO00021324 - DANIEL PUGA
GO00020064 - RODRIGO OTAVIO SKAF DE CARVALHO
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM ANAPOLIS - GO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação apresentado às fls. 518/535, no efeito devolutivo.
Vista à parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. (...)
Juiz Substit.
Dir. Secret.

:
:

DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
RICARDO CORDEIRO BATISTA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

:

DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1942-52.2012.4.01.3502
1942-52.2012.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intime-se a Caixa para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.
Juiz Substit.
:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS
Dir. Secret.
:
RICARDO CORDEIRO BATISTA

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
:
DR. RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2872-36.2013.4.01.3502
2872-36.2013.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
:
NASA VEICULOS LTDA
ADVOGADO
:
GO00019049 - CRISTIANE FREIRE BRANQUINHO ROCHA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501826

GO00019165 - EROIDES FIDELES DA SILVA
GO00015148 - WAGNER SILVEIRA DA ROCHA
UNIAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos declaratórios.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópia da petição
inicial que servirá de contrafé.
Numeração única: 162-43.2013.4.01.3502
162-43.2013.4.01.3502 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00012943 - CARMEM LUCIA DOURADO
RÉU
:
JORGE ALBERTO DURGANTE COLPO
ADVOGADO
:
GO00037492 - JOSE AMERICO AMARAL XAVIER
ADVOGADO
:
GO00030667 - TACIO CONSTANTINO DOS SANTOS

Atos do Exmo.

:
:
:

:
:
:
:

CHRISTIANE DANTAS DE PAULA
GO00014654 - CARLOS ROBERTO MAZZO
GO00037784 - MAYARA CANTUARIA RODRIGUES
UNIAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora.
Concedo os benefícios da assistência judiciária.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários
advocatícios, fixando estes em R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), cuja exigibilidade
fica suspensa na forma do art. 12 da Lei 1.060 de 05.01.50, haja vista tratar-se de beneficiário
da justiça gratuita.
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Numeração única: 3992-85.2011.4.01.3502
3992-85.2011.4.01.3502 MONITORIA
AUTOR
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00012943 - CARMEM LUCIA DOURADO
RÉU
:
REINALDO DE TOLEDO MALULI
RÉU
:
MARIA HELENA MACHADO MALULI
ADVOGADO
:
GO00019921 - ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADO
:
GO00020716 - CARLA BYANKA DE SOUSA LEAL
ADVOGADO
:
GO00008534 - REINALDO DE TOLEDO MALULI

2ª VARA FEDERAL
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

Atos do Exmo. :

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, extingo o processo com julgamento do mérito. (...)
Numeração única: 159-88.2013.4.01.3502
159-88.2013.4.01.3502 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00012943 - CARMEM LUCIA DOURADO
RÉU
:
CAIO APARECIDO DE OLIVEIRA AMADOR

DR. GABRIEL BRUM TEIXEIRA
JULIANO XAVIER DE MAGALHÃES BRASIL
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
DR. GABRIEL BRUM TEIXEIRA

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2669-11.2012.4.01.3502
2669-11.2012.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDVIRGES CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Cientifiquem-se as partes de que o exame médico pericial será realizado no dia 18 de
outubro de 2014, das 8h às 11h, por ordem de chegada, pelo médico Carlos Antônio de
Melo Júnior, CRM 17.153-GO, na sede desta Subseção Judiciária, ocasião em que a parte
autora deverá apresentar seus documentos pessoais e todos os laudos e exames médicos
para subsidiar os trabalhos periciais. Advertência: o não comparecimento à perícia deverá ser
justificado impreterivelmente até a data de realização da mesma, sob pena de sua desídia
caracterizar falta de interesse no processo".
Numeração única: 5279-15.2013.4.01.3502
5279-15.2013.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: APARECIDA ESTEVAO DE ALMEIDA CAMPOS
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Cientifiquem-se as partes de que o exame médico pericial será realizado no dia 26 de
setembro de 2014, das 13h às 15h, por ordem de chegada, pela médica Paula Fabrícia
Fróes Souza, CRM 13.105-GO, na sede desta Subseção Judiciária, ocasião em que a parte
autora deverá apresentar seus documentos pessoais e todos os laudos e exames médicos
para subsidiar os trabalhos periciais. Advertência: o não comparecimento à perícia deverá ser
justificado impreterivelmente até a data de realização da mesma, sob pena de sua desídia
caracterizar falta de interesse no processo".
Numeração única: 147-40.2014.4.01.3502
147-40.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SARA VITORIA CAETANO DE PAULA E OUTRO
ADVOGADO
: GO00028376 - EDUARDO SILVA ALVES
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Cientifiquem-se as partes de que o exame médico pericial será realizado no dia 26 de
setembro de 2014, das 13h às 15h, por ordem de chegada, pela médica Paula Fabrícia
Fróes Souza, CRM 13.105-GO, na sede desta Subseção Judiciária, ocasião em que a parte
autora deverá apresentar seus documentos pessoais e todos os laudos e exames médicos
para subsidiar os trabalhos periciais. Advertência: o não comparecimento à perícia deverá ser
justificado impreterivelmente até a data de realização da mesma, sob pena de sua desídia
caracterizar falta de interesse no processo".
Numeração única: 5907-04.2013.4.01.3502
5907-04.2013.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00031788 - BRUNO MARIANO DE SOUSA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, extingo o processo com julgamento do mérito. (...)
Numeração única: 3451-18.2012.4.01.3502
3451-18.2012.4.01.3502 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00012943 - CARMEM LUCIA DOURADO
REU
:
IGOR FERNANDO MORAES COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, julgo extingo o processo sem apreciação do mérito (...)
Numeração única: 4220-55.2014.4.01.3502
4220-55.2014.4.01.3502 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
:
CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A
ADVOGADO
:
SP00246837 - VITOR NEGREIROS FEITOSA
IMPDO
:
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF EM ANAPOLIS/GO
IMPDO
:
PROCURADOR DA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL
EM ANAPOLIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, julgo extingo o processo sem apreciação do mérito (...)
Numeração única: 1371-81.2012.4.01.3502
1371-81.2012.4.01.3502 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
:
CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA
ADVOGADO
:
GO00013287 - CARLOS EDUARDO DA TRINDADE ROSA
REU
:
UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora. (...)
Numeração única: 3846-10.2012.4.01.3502
3846-10.2012.4.01.3502 MONITORIA
AUTOR
:
J.J. ARMAZENADORA DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO
:
GO00034925 - ADRIANA MEREB RIBEIRO
ADVOGADO
:
GO00010938 - GENTIL GOULART JUNIOR
RÉU
:
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ADVOGADO
:
PI00003444 - APOENA ALMEIDA MACHADO
ADVOGADO
:
GO00020694 - PAULO RAFAEL FENELON ABRAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501827

:
:
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Secretaria. 5-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será realizado no dia 18 de
outubro de 2014, a partir das 08h00min, na sede desta Subseção Judiciária, nesta
cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 6- O perito deverá responder aos
seguintes quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o
exercício de suas atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as
condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa conclusão está fundamentada (exames,
documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo, qual é o estado mórbido
incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da
incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em
caso negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da
mesma, sob pena de sua desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua
extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 2971-69.2014.4.01.3502
2971-69.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAURI DOS SANTOS MACHADO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 2Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito
o médico Dr. Carlos Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor
de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art.
3º da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal. 3-O perito deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta) dias após a data designada para a realização do
exame. 4- A parte autora poderá apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de
10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS já depositou os quesitos em
Secretaria. 5-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será realizado no dia 18 de
outubro de 2014, a partir das 08h00min, na sede desta Subseção Judiciária, nesta
cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 6- O perito deverá responder aos
seguintes quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o
exercício de suas atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as
condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa conclusão está fundamentada (exames,
documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo, qual é o estado mórbido
incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da
incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em
caso negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da
mesma, sob pena de sua desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua
extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 3743-32.2014.4.01.3502
3743-32.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ONIER OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00023808 - KELLEN HELOISA RODRIGUES
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 2Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito
o médico Dr. Carlos Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor
de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art.
3º da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal. 3-O perito deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta) dias após a data designada para a realização do
exame. 4- A parte autora poderá apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de
10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS já depositou os quesitos em
Secretaria. 5-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será realizado no dia 18 de

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Cientifiquem-se as partes de que o exame médico pericial será realizado no dia 26 de
setembro de 2014, das 13h às 15h, por ordem de chegada, pela médica Paula Fabrícia
Fróes Souza, CRM 13.105-GO, na sede desta Subseção Judiciária, ocasião em que a parte
autora deverá apresentar seus documentos pessoais e todos os laudos e exames médicos para
subsidiar os trabalhos periciais. Advertência: o não comparecimento à perícia deverá ser
justificado impreterivelmente até a data de realização da mesma, sob pena de sua desídia
caracterizar falta de interesse no processo".
Juiz Titular
: DR. GABRIEL BRUM TEIXEIRA
Dir. Secret.
: JULIANO XAVIER DE MAGALHÃES BRASIL
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo. : DR. GABRIEL BRUM TEIXEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2120-30.2014.4.01.3502
2120-30.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIZABETE CRISTINA AGUIAR
ADVOGADO
: GO00030141 - JULIO CESAR AUN DA CUNHA
ADVOGADO
: GO00026336 - THIAGO DA CUNHA MATSUURA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Apreciarei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a manifestação do réu.2- Considerando
a necessidade de prova pericial, cancelo a audiência marcada para o dia 02 de setembro de 2014. 3Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 4- Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito a médica
Dra. Paula Fabrícia Fróes Souza CRM/GO 13105. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 176,10
(cento e setenta e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art. 3º da Resolução n.
558/2007, do Conselho da Justiça Federal. 5-O perito deverá entregar o laudo na Secretaria deste Juízo
30 (trinta) dias após a data designada para a realização do exame. 6- A parte autora poderá apresentar
quesitos e indicar assistente técnico no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho.
O INSS já depositou os quesitos em Secretaria. 7-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial
será realizado no dia 26 de setembro de 2014, a partir das 13h00min , na sede desta Subseção
Judiciária, nesta cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos
relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 8- O perito deverá responder aos seguintes quesitos:1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o exercício de
suas atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente?
1.1) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que
essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso
afirmativo, qual é o estado mórbido incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída
na lista da Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que
o autor (a) se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da
incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em caso
negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à
perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da mesma, sob pena de sua
desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 2245-95.2014.4.01.3502
2245-95.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: WASHINGTON ROBERTO MIRANDA
ADVOGADO
: GO00024883 - MAURO RIBEIRO DE MELO JUNIOR
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 2Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito
o médico Dr. Carlos Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor
de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art.
3º da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal. 3-O perito deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta) dias após a data designada para a realização do
exame. 4- A parte autora poderá apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de
10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS já depositou os quesitos em
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501828

1828

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando a certidão supra, nomeio para o encargo, em substituição à perita anteriormente
designada, o médico Dr. Carlos Antônio de Melo Júnior, CRM/GO 17.153. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que
serão pagos nos termos do art. 3º da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal.
Designo a realização de nova perícia médica para o dia 18 de outubro de 2014, das 8 às
10h, por ordem de chegada, na sede desta Subseção Judiciária.
Numeração única: 10270-73.2009.4.01.3502
2009.35.02.706215-8 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARMEM FIDELIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nomeio para funcionar como perito médico Dr. Carlos Antônio de Melo Júnior, CRM/GO
17.153. Fixo os honor´srios periciais no valor de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez
centavos), que serão pagos pela parte autora no prazo de 20 (vinte) dias, conforme determinado no acórdão de fls. 110/111. Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será
realizado no dia 18 de outubro de 2014 (sábado), das 8h às 10h, por ordem de chegada
na sede desta Subseção Judiciária. Intimem-se.
Numeração única: 1591-11.2014.4.01.3502
1591-11.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA MONTEIRO SILVA
ADVOGADO
: DF00024100 - FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Apreciarei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a manifestação do réu. 2- Trata-se de
ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 3-Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito o médico Dr. Carlos
Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 176,10 (cento e setenta
e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art. 3º da Resolução n. 558/2007, do
Conselho da Justiça Federal. 4-O perito deverá entregar o laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta)
dias após a data designada para a realização do exame. 5- A parte autora poderá apresentar quesitos
e indicar assistente técnico no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS
já depositou os quesitos em Secretaria. 6-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será realizado no dia 18 de outubro de 2014, a partir das 08h00min , na sede desta Subseção Judiciária,
nesta cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 7- O perito deverá responder aos seguintes
quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o exercício de suas
atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1)
Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação
profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa
conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo,
qual é o estado mórbido incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da
Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em caso
negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à
perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da mesma, sob pena de sua
desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 2556-86.2014.4.01.3502
2556-86.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE FATIMA BEZERRA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Apreciarei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a manifestação do réu. 2- Trata-se de
ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 3-Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito o médico Dr. Carlos
Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 176,10 (cento e setenta
e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art. 3º da Resolução n. 558/2007, do
Conselho da Justiça Federal. 4-O perito deverá entregar o laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta)
dias após a data designada para a realização do exame. 5- A parte autora poderá apresentar quesitos
e indicar assistente técnico no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS
já depositou os quesitos em Secretaria. 6-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será rea-

outubro de 2014, a partir das 08h00min, na sede desta Subseção Judiciária, nesta
cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 6- O perito deverá responder aos
seguintes quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o
exercício de suas atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as
condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa conclusão está fundamentada (exames,
documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo, qual é o estado mórbido
incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da
incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em
caso negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da
mesma, sob pena de sua desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua
extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 3988-43.2014.4.01.3502
3988-43.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA GIRLENE SOUZA PASSOS
ADVOGADO
: GO00029611 - CARLA DE OLIVEIRA FARIA MARCAL
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 2Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito
o médico Dr. Carlos Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor
de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art.
3º da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal. 3-O perito deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta) dias após a data designada para a realização do
exame. 4- A parte autora poderá apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de
10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS já depositou os quesitos em
Secretaria. 5-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será realizado no dia 18 de
outubro de 2014, a partir das 08h00min, na sede desta Subseção Judiciária, nesta
cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 6- O perito deverá responder aos
seguintes quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o
exercício de suas atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as
condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa conclusão está fundamentada (exames,
documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo, qual é o estado mórbido
incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da
incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em
caso negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da
mesma, sob pena de sua desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua
extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. GABRIEL BRUM TEIXEIRA
Dir. Secret.
: JULIANO XAVIER DE MAGALHÃES BRASIL
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo. : DR. GABRIEL BRUM TEIXEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2977-81.2011.4.01.3502
2977-81.2011.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADEVAL FERREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501829
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lizado no dia 18 de outubro de 2014, a partir das 08h00min , na sede desta Subseção Judiciária,
nesta cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 7- O perito deverá responder aos seguintes
quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o exercício de suas
atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1)
Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação
profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa
conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo,
qual é o estado mórbido incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da
Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em caso
negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à
perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da mesma, sob pena de sua
desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 2970-84.2014.4.01.3502
2970-84.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JESUINA LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00029572 - LEANDRO SARDINHA DE LISBOA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Apreciarei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a manifestação do réu. 2Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 3Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito
o médico Dr. Carlos Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor
de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art.
3º da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal. 4-O perito deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta) dias após a data designada para a realização do
exame. 5- A parte autora poderá apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de
10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS já depositou os quesitos em
Secretaria. 6-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será realizado no dia 18 de
outubro de 2014, a partir das 08h00min , na sede desta Subseção Judiciária, nesta
cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 7- O perito deverá responder aos
seguintes quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o
exercício de suas atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as
condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa conclusão está fundamentada (exames,
documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo, qual é o estado mórbido
incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da
incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em
caso negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da
mesma, sob pena de sua desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua
extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 3025-35.2014.4.01.3502
3025-35.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZA BATISTA BORGES MAIA
ADVOGADO
: GO00039136 - REINALDO PEREIRA NERIS
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Apreciarei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a manifestação do réu. 2Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 3Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito
o médico Dr. Carlos Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor
de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art.
3º da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal. 4-O perito deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta) dias após a data designada para a realização do
exame. 5- A parte autora poderá apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de
10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS já depositou os quesitos em
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501830

Secretaria. 6-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será realizado no dia 18 de
outubro de 2014, a partir das 08h00min , na sede desta Subseção Judiciária, nesta
cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 7- O perito deverá responder aos
seguintes quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o
exercício de suas atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as
condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa conclusão está fundamentada (exames,
documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo, qual é o estado mórbido
incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da
incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em
caso negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da
mesma, sob pena de sua desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua
extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 3180-38.2014.4.01.3502
3180-38.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: INDIARA MENDES CAMPOS
ADVOGADO
: GO00020183 - FLAVIA FERNANDES GOMES
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Apreciarei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a manifestação do réu. 2Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 3Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito
o médico Dr. Carlos Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor
de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art.
3º da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal. 4-O perito deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta) dias após a data designada para a realização do
exame. 5- A parte autora poderá apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de
10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS já depositou os quesitos em
Secretaria. 6-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será realizado no dia 18 de
outubro de 2014, a partir das 08h00min , na sede desta Subseção Judiciária, nesta
cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 7- O perito deverá responder aos
seguintes quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o
exercício de suas atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as
condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa conclusão está fundamentada (exames,
documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo, qual é o estado mórbido
incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da
incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em
caso negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da
mesma, sob pena de sua desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua
extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 3659-31.2014.4.01.3502
3659-31.2014.4.01.3502 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LAZARA MARIA NOGUEIRA
ADVOGADO
: GO00034913 - LORENA DE CARVALHO OLIVEIRA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Apreciarei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a manifestação do réu. 2Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário. 3Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para funcionar como perito
o médico Dr. Carlos Antônio de Melo Jr., CRM 17.153. Fixo os honorários periciais no valor
de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que serão pagos nos termos do art.
3º da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal. 4-O perito deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 30 (trinta) dias após a data designada para a realização do
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exame. 5- A parte autora poderá apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de
10 (dez) dias, contados da intimação deste despacho. O INSS já depositou os quesitos em
Secretaria. 6-Cientifiquem-se as partes de que o exame pericial será realizado no dia 18 de
outubro de 2014, a partir das 08h00min , na sede desta Subseção Judiciária, nesta
cidade. Por ocasião da perícia, a autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados à enfermidade indicada como razão da pretensão. 7- O perito deverá responder aos
seguintes quesitos: 1) O autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite total ou parcial para o
exercício de suas atividades laborativas? Para a resposta afirmativa, a incapacidade é temporária ou permanente? 1.1) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as
condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? 1.2) Em que essa conclusão está fundamentada (exames,
documentos ou outra prova material)? 1.3) Em caso afirmativo, qual é o estado mórbido
incapacitante ? 2) Qual é o CID da doença? A doença está incluída na lista da Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001. 3) Caso haja incapacidade, é possível que o autor (a)
se recupere ou seja reabilitado para o exercício de outra atividade? 4) Qual a data do início da
incapacidade. 5) O autor (a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? 6) Em
caso negativo, pode realizar outra atividade? Advirta-se a parte autora de que o não comparecimento à perícia deverá ser justificado impreterivelmente até a data de realização da
mesma, sob pena de sua desídia caracterizar falta de interesse no processo, acarretando sua
extinção resolução de mérito. Apresentado o laudo pericial, cite-se o INSS. Intimem-se.

ADVOGADO
: GO00019682 - HERBET DE VASCONCELOS BARROS
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
ADVOGADO
: GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
REU
: MARIA DA CONCEICAO ASSUNCAO DA SILVA
REU
: RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando o pedido formulado à fl. 80, expeça-se edital de citação.
Em seguida, intime-se a Caixa Econômica Federal para retirada do edital, devendo comprovar
a publicação em jornal local, conforme dispõe o art. 232, III, CPC.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. ALYSSON MAIA FONTENELE
: DR. JUCELIO FLEURY NETO
: SILVIO ROMERO DE SOUZA LIMA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALYSSON MAIA FONTENELE
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1346-33.2010.4.01.3504
1346-33.2010.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSELINA SOARES CAMPOS
ADVOGADO
: GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...defiro apenas a habilitação da viúva Joselina Soares Campos. Determinio, por conseguinte,
sejam os autos remetidos à Seção de Protocolo, para que se proceda à retificação do polo
ativo da demanda. Em seguida, expeça-se RPV.
Juiz Titular
: DR. ALYSSON MAIA FONTENELE
Juiz Substit.
: DR. JUCELIO FLEURY NETO
Dir. Secret.
: SILVIO ROMERO DE SOUZA LIMA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALYSSON MAIA FONTENELE
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4084-52.2014.4.01.3504
4084-52.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE GONCALVES PONTES
ADVOGADO
: GO00034436 - DIVINO APARECIDO MATIAS
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de fls. ..... Redesigno para o dia 12 de novembro de 2014, às 14h10 a
realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento, à qual deverá a parte autora
comparecer pessoalmente.
Numeração única: 4319-19.2014.4.01.3504
4319-19.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CRISTIANE DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: GO00022012 - LEANDRO MARQUES RODRIGUES
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. ALYSSON MAIA FONTENELE
: DR. JUCELIO FLEURY NETO
: SILVIO ROMERO DE SOUZA LIMA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALYSSON MAIA FONTENELE
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3889-72.2011.4.01.3504
3889-72.2011.4.01.3504 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: ELIZOBERTO ANTONIO SILVA
REU
: ELISBERTO PEREIRA DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025147 - ANDRE VIEIRA PADUA
ADVOGADO
: GO00034608 - ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR
ADVOGADO
: GO00030319 - REGILENE DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: GO00005454 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..."Reitero a intimação do réu ELIZOBERTO ANTÔNIO SILVA, por meio de seus advogados
Sebastião Carlos de Oliveira (OAB 5454), Júlio Serpa de Oliveira Souza (OAB 21.892), André
Vieira Pádua (OAB 25.147) e Regilene da Silva Lima (OAB 30.319), para apresentarem alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de configurar abandono de causa a ensejar
a multa prevista no art. 265, caput, do CPP, que fixo em 20 (vinte) salários mínimos para cada
advogado constituído, bem como comunicação do fato à OAB."
Caso não haja apresentação do ato processual no prazo assinalado, fica aplicada a multa citada, bem
como determino a expedição de ofício à OAB-GO comunicando o fato. Na mesma hipótese, intime-se,
pessoalmente, o réu do abandono da causa dos advogados por ele constituído, oportunizando a constituição de novo advogado, sob pena de ser-lhe nomeado defensor dativo.
Publique-se.
CUMPRA-SE.
Numeração única: 3543-24.2011.4.01.3504
3543-24.2011.4.01.3504 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501831
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de ação em que a parte autora pretende a concessão de Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por Invalidez.
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para atuar como perito o médico
Dr. Thiago de Oliveira Coelho (CRM/GO 11.996), que deverá entregar o laudo na Secretaria deste Juízo
15 (quinze) dias após a data designada para a realização do exame. Fixo os honorários periciais no
valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), que serão pagos nos termos do art. 3º da Resolução
n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal - CJF.
Designo o dia 07/10/2014, às 13h, para avaliação médica que ocorrerá nesta Subseção Judiciária.
Por ocasião da perícia, a parte autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados
à enfermidade indicada como razão da pretensão.
...Defiro os quesitos depositados em Secretaria pelo INSS e o assistente técnico indicado pela
autarquia. Entretanto, como os quesitos apresentados pela parte ré já estão compreendidos no
rol acima, haverá necessidade de resposta apenas àqueles formulados nesta decisão.
Aplico analogamente a este caso o artigo 276 do Código de Processo Civil, para declarar
precluso o direito à apresentação de quesitos e assistente técnico pela parte autora.
Após a apresentação do laudo, cite-se e intime-se o INSS.
Cite-se/intime-se por qualquer meio idôneo, podendo servir cópia deste despacho como mandado.
Numeração única: 4337-40.2014.4.01.3504
4337-40.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA ARCANJA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: GO00034201 - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de ação em que a parte autora pretende a concessão de Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por Invalidez.
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para atuar como perito o médico
Dr. Thiago de Oliveira Coelho (CRM/GO 11.996), que deverá entregar o laudo na Secretaria deste Juízo
15 (quinze) dias após a data designada para a realização do exame. Fixo os honorários periciais no
valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), que serão pagos nos termos do art. 3º da Resolução
n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal - CJF.
Designo o dia 07/10/2014, às 13h, para avaliação médica que ocorrerá nesta Subseção Judiciária.
Por ocasião da perícia, a parte autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados
à enfermidade indicada como razão da pretensão.
...Defiro os quesitos depositados em Secretaria pelo INSS e o assistente técnico indicado pela
autarquia. Entretanto, como os quesitos apresentados pela parte ré já estão compreendidos no
rol acima, haverá necessidade de resposta apenas àqueles formulados nesta decisão.
Aplico analogamente a este caso o artigo 276 do Código de Processo Civil, para declarar
precluso o direito à apresentação de quesitos e assistente técnico pela parte autora.
Após a apresentação do laudo, cite-se e intime-se o INSS.
Cite-se/intime-se por qualquer meio idôneo, podendo servir cópia deste despacho como mandado.
Numeração única: 4379-89.2014.4.01.3504
4379-89.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCIO ANTONIO MARQUES
ADVOGADO
: GO00017907 - NILZO MEOTTI FORNARI
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de ação em que a parte autora pretende a concessão de Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por Invalidez.
Outrossim, nego o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência de prova da
verossimilhança das alegações, requisito essencial, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, todavia, que havendo mudança no quadro fático no decorrer da
instrução tal medida pode ser revista.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de ação em que a parte autora pretende a concessão de benefício assistencial
(BPC/LOAS deficiente).
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para atuar como perito(a)
o(a) médico(a) Dr. Elter Borges de Campus Souza (CRM/GO 9.865), que deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 15 (quinze) dias após a data designada para a realização do
exame. Nomeio, ainda, o(a) assistente social Danielle Pazotto Carvalho (CRESS 3803), para
elaboração de estudo socioeconômico (ESE), o qual deverá ser entregue no prazo de 15
(quinze) dias, contados de sua intimação. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 175,00
(cento e setenta e cinco reais), que serão pagos nos termos do art. 3º da Resolução n.
558/2007, do Conselho da Justiça Federal - CJF.
Designo o dia 19/09/2014, às 13h, para avaliação médica que ocorrerá nesta Subseção Judiciária.
Por ocasião da perícia, a parte autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados
à enfermidade indicada como razão da pretensão.
...Defiro os quesitos depositados em Secretaria pelo INSS e o assistente técnico indicado pela
autarquia. Entretanto, como os quesitos apresentados pela parte ré já estão compreendidos no
rol acima, haverá necessidade de resposta apenas àqueles formulados nesta decisão.
Aplico analogamente a este caso o artigo 276 do Código de Processo Civil, para declarar
precluso o direito à apresentação de quesitos e assistente técnico pela parte autora.
Após a apresentação do laudo, cite-se e intime-se o INSS.
Cite-se/intime-se por qualquer meio idôneo, podendo servir cópia deste despacho como mandado.
Numeração única: 4331-33.2014.4.01.3504
4331-33.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: GO00027546 - ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: GO00034563 - VIVIANNE ALVES BRAGANCA BRANDAO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de ação em que a parte autora pretende a concessão de benefício assistencial
(BPC/LOAS deficiente).
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para atuar como perito(a)
o(a) médico(a) Dr. Elter Borges de Campus Souza (CRM/GO 9.865), que deverá entregar o
laudo na Secretaria deste Juízo 15 (quinze) dias após a data designada para a realização do
exame. Nomeio, ainda, o(a) assistente social Danielle Pazotto Carvalho (CRESS 3803), para
elaboração de estudo socioeconômico (ESE), o qual deverá ser entregue no prazo de 15
(quinze) dias, contados de sua intimação. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 175,00
(cento e setenta e cinco reais), que serão pagos nos termos do art. 3º da Resolução n.
558/2007, do Conselho da Justiça Federal - CJF.
Designo o dia 19/09/2014, às 13h, para avaliação médica que ocorrerá nesta Subseção Judiciária.
Por ocasião da perícia, a parte autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados
à enfermidade indicada como razão da pretensão.
...Defiro os quesitos depositados em Secretaria pelo INSS e o assistente técnico indicado pela
autarquia. Entretanto, como os quesitos apresentados pela parte ré já estão compreendidos no
rol acima, haverá necessidade de resposta apenas àqueles formulados nesta decisão.
Aplico analogamente a este caso o artigo 276 do Código de Processo Civil, para declarar
precluso o direito à apresentação de quesitos e assistente técnico pela parte autora.
Após a apresentação do laudo, cite-se e intime-se o INSS.
Cite-se/intime-se por qualquer meio idôneo, podendo servir cópia deste despacho como mandado.
Numeração única: 4341-77.2014.4.01.3504
4341-77.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDELICIA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00039715 - YURI LAZARO MOTA OLIVEIRA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501832
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Considerando a necessidade de produção de prova pericial, nomeio para atuar como perito o médico
Dr. Thiago de Oliveira Coelho (CRM/GO 11.996), que deverá entregar o laudo na Secretaria deste Juízo
15 (quinze) dias após a data designada para a realização do exame. Fixo os honorários periciais no
valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), que serão pagos nos termos do art. 3º da Resolução
n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal - CJF.
Designo o dia 07/10/2014, às 13h, para avaliação médica que ocorrerá nesta Subseção Judiciária.
Por ocasião da perícia, a parte autora deverá apresentar todos os exames clínicos relacionados
à enfermidade indicada como razão da pretensão.
...Defiro os quesitos depositados em Secretaria pelo INSS e o assistente técnico indicado pela
autarquia. Entretanto, como os quesitos apresentados pela parte ré já estão compreendidos no
rol acima, haverá necessidade de resposta apenas àqueles formulados nesta decisão.
Aplico analogamente a este caso o artigo 276 do Código de Processo Civil, para declarar
precluso o direito à apresentação de quesitos e assistente técnico pela parte autora.
Após a apresentação do laudo, cite-se e intime-se o INSS.
Cite-se/intime-se por qualquer meio idôneo, podendo servir cópia deste despacho como mandado.
Numeração única: 3192-80.2013.4.01.3504
3192-80.2013.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: IOLANDA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00012924 - SONIA MARIA MACHADO ALVES
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando o extrato de fl.78, verifico que o INSS cumpriu integralmente o julgado de fls. 4143. Assim, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intime-se.
Juiz Titular
: DR. ALYSSON MAIA FONTENELE
Juiz Substit.
: DR. JUCELIO FLEURY NETO
Dir. Secret.
: SILVIO ROMERO DE SOUZA LIMA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALYSSON MAIA FONTENELE
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2968-79.2012.4.01.3504
2968-79.2012.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDNALDO PEREIRA DA TRINDADE
ADVOGADO
: GO00025530 - ANDRE LUIS CORTES DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00026112 - CAMILA KEILA SOUTHIER
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 3436-43.2012.4.01.3504
3436-43.2012.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HEITOR TAVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00017226 - CLAUDIA LUIZ LOURENCO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 963-16.2014.4.01.3504
963-16.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NATALINA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GO00026178 - EDIANE ELIAS FERNANDES
ADVOGADO
: GO00026268 - HELAINE FERREIRA ARANTES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501833

REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 1315-71.2014.4.01.3504
1315-71.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MADALENA BREVE DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00014785 - EDLAMAR ALVES RODRIGUES DIAS
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 1719-25.2014.4.01.3504
1719-25.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DELMA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00033670 - BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA
ADVOGADO
: GO00033883 - KAROLINNE DA SILVA SANTOS
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 2508-92.2012.4.01.3504
2508-92.2012.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: REJANE MARTINS RODRIGUES DOS PASSOS
ADVOGADO
: GO00024612 - FRANCISNETE IZABEL CANDIDA PEREIRA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 3887-34.2013.4.01.3504
3887-34.2013.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA MARIA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 4661-64.2013.4.01.3504
4661-64.2013.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DIVINA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADO
: GO00032444 - MARCELA DIONIZIO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 990-96.2014.4.01.3504
990-96.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NILA CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00006499 - CECI CINTRA DOS PASSOS
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REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 2154-67.2012.4.01.3504
2154-67.2012.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00030610 - RODOLFO GUIMARAES NUNES
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 3000-50.2013.4.01.3504
3000-50.2013.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: ANTONIO GONCALVES PONTES
ADVOGADO
: GO00006529 - VALDETE DA SILVA CATULIO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 3281-06.2013.4.01.3504
3281-06.2013.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: RENATO ALVES BORGES
ADVOGADO
: GO00031793 - WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 3984-34.2013.4.01.3504
3984-34.2013.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DIRSON BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00034143 - JOSE DELIO ALVES JUNIOR
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 4682-40.2013.4.01.3504
4682-40.2013.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDINA GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00010151 - JOSE CARLOS DOS REIS
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 293-75.2014.4.01.3504
293-75.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALMANTE BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00035713 - ADRIANO DA SILVA LIMA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501834

REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 825-49.2014.4.01.3504
825-49.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALICIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00021757 - MARGARETE DOS REIS MARTINS PACHECO SILVA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 2264-66.2012.4.01.3504
2264-66.2012.4.01.3504 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: FERNANDO ANTONIO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: GO00029415 - FABIER REZIO REIS
ADVOGADO
: GO00034355 - JOSE GARCEZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00034336 - RICARDO JUNQUEIRA DOURADO
ADVOGADO
: GO00029241 - THIAGO MORAES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pela CEF.
Numeração única: 2103-85.2014.4.01.3504
2103-85.2014.4.01.3504 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ANTONIO INOCENTE TELES
ADVOGADO
: GO00035029 - LUCIMAR DARC DE SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pela CEF.
Numeração única: 2717-90.2014.4.01.3504
2717-90.2014.4.01.3504 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: BELARMINO BARROS RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00028698 - WILSON JESUS DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada no prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos apresentados pela CEF.
Numeração única: 4466-79.2013.4.01.3504
4466-79.2013.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NUBIA CRISTAL DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00021541 - HALLAN DE SOUZA ROCHA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias, acerca do
laudo pericial.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a CEF intimada a cumprir a sentença de fls. 37/38, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 3002-83.2014.4.01.3504
3002-83.2014.4.01.3504 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: LUIZ MARIO CLEMENTE GOMES
ADVOGADO
: GO00035163 - CRISTIANE SILVA COELHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a CEF intimada a cumprir a sentença de fls. 42, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 52-38.2013.4.01.3504
52-38.2013.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA SILVA HIRAE
ADVOGADO
: GO00006151 - MARIA FRANCISCA DE ARAUJO
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada para manifestar acerca do desarquivamento dos autos, no
prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 2280-49.2014.4.01.3504
2280-49.2014.4.01.3504 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00028184 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a CEF intimada a cumprir a sentença de fls. 36/37, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 2322-98.2014.4.01.3504
2322-98.2014.4.01.3504 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00035314 - FRANCISCO JUNIO LOPES DE CASTRO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a CEF intimada a cumprir a sentença de fls. 24/25, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 2033-10.2010.4.01.3504
2033-10.2010.4.01.3504 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: CIRIACA DOS ANJOS LEITE
ADVOGADO
: GO00027503 - JOSILMA BATISTA SARAIVA
REU
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte autora intimada para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias, acerca da Proposta
de Acordo formulada pela União Federal de fl(s). 114/122.
Numeração única: 2368-87.2014.4.01.3504
2368-87.2014.4.01.3504 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MANOEL ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00034685 - ALEX FERNANDES MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a CEF intimada a cumprir a sentença de fls. 30/31, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 2203-74.2013.4.01.3504
2203-74.2013.4.01.3504 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: EDVALDO LENCIONE DA SILVA
ADVOGADO
: GO00010859 - AGNA ROMULA SOUSA
REU
: UNIAO
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam ambas as partes intimadas para manifestar acerca do ofício de fls.134, no prazo de 10
(dez) dias.

Numeração única: 1665-59.2014.4.01.3504
1665-59.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: ONALICIO NAVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00036872 - BELINE NOGUEIRA BARROS
ADVOGADO
: GO00035852 - MARCUS VINICIUS MAFIA VIEIRA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias, acerca do laudo
pericial.
Numeração única: 1799-86.2014.4.01.3504
1799-86.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO MARCOS CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00031923 - LUDMILA DA COSTA ALVES
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias, acerca do laudo
pericial.
Numeração única: 2324-68.2014.4.01.3504
2324-68.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00036456 - NUBIA HONORIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00036307 - WALEKSON LIMA DE REZENDE
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias, acerca do laudo
pericial.
Numeração única: 2331-60.2014.4.01.3504
2331-60.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOEL JOSE VARANDA
ADVOGADO
: GO00029971 - LORENA BLANCO NUNES
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias, acerca do laudo
pericial.
Numeração única: 2918-82.2014.4.01.3504
2918-82.2014.4.01.3504 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DJA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00033053 - MARCELO LOBO CUNHA
REU
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias, acerca do laudo
pericial.
Numeração única: 1980-87.2014.4.01.3504
1980-87.2014.4.01.3504 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO RODRIGUES CARVALHO
ADVOGADO
: GO00020028 - MARCO ANTONIO AQUINO FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00036514 - GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501835
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SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITUMBIARA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JATAÍ
VARA ÚNICA FEDERAL

VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

:
:

Juiz Titular
Dir. Secret.

:
DR. ALEXANDRE HENRY ALVES
:
DANIELA DIAS SILVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
:
DR. ALEXANDRE HENRY ALVES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1698-40.2014.4.01.3507
1698-40.2014.4.01.3507 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00018852 - CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA
EXCDO
:
SUPERMERCADO COMPRAO LTDA
EXCDO
:
RAIKO SILVA RODRIGES
EXCDO
:
ANDREIA VANIA GARCIA HELRIGUEL
EXCDO
:
GUILHERME RODRIGUES FERREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a Caixa Econômica Federal acerca da expedição da Carta Precatória n. 1689/2014,
a fim de que a retire neste juízo, promovendo o seu devido protocolo e recolhimento das custas
de locomoção diretamente no juízo deprecado, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo prova nos
autos. Após, suspendam-se os autos até a devolução da carta precatória.
Decorrendo o prazo de 90 (noventa) dias sem cumprimento da deprecata, solicite-se informação.
Numeração única: 29569-37.2012.4.01.3500
29569-37.2012.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
:
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
ADVOGADO
:
GO00025858 - ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
:
GO00032958 - CLAUDIO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
:
GO00013608 - LUIZ ANTONIO PEREIRA
REU
:
UNIAO/FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação interposto pela União/PFN, em ambos os efeitos, por ser próprio
e tempestivo.
Ao(s) apelado(s) para contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias.(...)
Numeração única: 1570-54.2013.4.01.3507
1570-54.2013.4.01.3507 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00024293 - BRUNO PIRES GUIMARAES
ADVOGADO
:
GO00020808 - CEJANA PIRES GUIMARAES MARQUES
ADVOGADO
:
GO00018560 - CINTHIA REGINA DE ALENCAR
ADVOGADO
:
GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
:
GO00001671 - DERCIO FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
:
GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
:
GO00026116 - MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA
EXCDO
:
GLAISON ESMERIO RESENDE
EXCDO
:
GLAISON ESMERIO RESENDE - ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a Caixa Econômica Federal acerca da expedição da Carta Precatória n. 1692/2014,
a fim de que a retire neste juízo, promovendo o seu devido protocolo e recolhimento das custas
de locomoção diretamente no juízo deprecado, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo prova nos
autos. Após, suspendam-se os autos até a devolução da carta precatória.
Decorrendo o prazo de 90 (noventa) dias sem cumprimento da deprecata, solicite-se informação.

DR. EMILSON DA SILVA NERY
LÍSIAS LIA THAINER DOS SANTOS

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

:

DR. EMILSON DA SILVA NERY
AUTOS COM DECISÃO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 22120-28.2012.4.01.3500
22120-28.2012.4.01.3500 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:

EDUARDO NEVES SILVA
MG00118952 - MARCELA BORGES DE MELO
UNIAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(fl. 226): "Considerando que a decisão de fl. 195, confirmando a decisão
antecipatória de tutela de fls. 114-116, foi objeto de agravo de instrumento interposto
em 26/05/2014 (fl. 201) e não havendo notícia nos autos de concessão de efeito
suspensivo, mantêm-se as referidas decisões por seus próprios fundamentos.
Ademais, o STF tem jurisprudência pacificada acerca da possibilidade de antecipação
de tutela contra a Fazenda Pública, inclusive com possibilidade de fixação de
"astreinte", sem que isto signifique descumprimento do art. 100 da Constituição. / Desse modo,
intime-se a União para que cumpra as decisões de fls. 114-116 e 195, no prazo de dez dias,
sob pena de multa diária de R$300,00
(trezentos reais), reversível à parte autora, nos termos do art. 461, §4º, do CPC."
Numeração única: 3114-40.2009.4.01.3500
2009.35.00.003165-5 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
DEF. PUB
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

MATHEUS SOUSA DORNELES
GO00036090 - TARCILLA AGUIAR ALARCON
GO00022095 - ADRIANO CRISTIAN SOUZA CARNEIRO
UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
MUNICIPIO DE GOIATUBA - GO
ESTADO DE GOIAS
GO00018850 - MARCELLO VIEIRA CINTRA
GO00014753 - MARCELO DE SOUZA
GO00018299 - SANDRO FERREIRA COELHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(fls. 968/969): "Inicialmente, verifico que o procurador Marcello Vieira Cintra,
devidamente cadastrado no sistema processual, é representante do Município de
Goiatuba (fl. 200). Assim, apesar do que foi certificado à fl. 967, o Município foi
devidamente intimado da sentença prolatada, não havendo necessidade de
republicação da sentença. / Recebo, por tempestiva, a apelação interposta pela União às fls.
954/961. / Tem-se, ainda, que o autor informou não ter recebido os
medicamentos a que faz jus, mesmo após a intimação da União do conteúdo da
sentença de fls. 934/945. Assim, sem prejuízo das sanções impostas à fl. 944,
determino a intimação da União, em caráter de urgência, para que, no prazo de 10
(dez) dias, forneça as medicações ao autor Matheus Sousa Dorneles, sob pena de
multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501836
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Numeração única: 881-73.2014.4.01.3507
881-73.2014.4.01.3507 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
:
CELIO GERALDO DE AGUIAR
REU
:
BRUNO PEREIRA DIAS
REU
:
CLEUTON JOSE DE LIMA
REU
:
DIEGO DIB ISMAEL
ADVOGADO
:
GO00014848 - AYALAN BORGES VEADO

ADVOGADO
EXCDO

GO00017260 - ROBERTO HIDASI
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Após a emissão, abra-se vista dos autos às partes, conforme Resolução n.º 168/2011 CJF. (...)
Numeração única: 3000-12.2011.4.01.3507
3000-12.2011.4.01.3507 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
:
TELMA LUCIA CARVALHO E SILVA
ADVOGADO
:
GO00029189 - VANDIR APOLINARIO FILHO
ADVOGADO
:
GO00029961 - ZENEYDE MARTINS FERNANDES
EXCDO
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que houve expedição de carta precatória para Seção Judiciária de Goiás com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, intimem-se as partes para que acompanhem o andamento da referida carta diretamente no Juízo deprecado. De acordo com súmula 273 do
STJ: ¨Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da
audiência no juízo deprecado¨. Após, aguarde-se o cumprimento da carta precatória.
Numeração única: 1207-67.2013.4.01.3507
1207-67.2013.4.01.3507 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
:
GEYDSON LUSTOSA MEDEIROS
REU
:
JOSE NILSON BURIL PEREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Após a emissão, abra-se vista dos autos às partes, conforme Resolução n.º 168/2011 CJF. (...)
Numeração única: 804-64.2014.4.01.3507
804-64.2014.4.01.3507 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
:
ROBERTO KUCHNIR
ADVOGADO
:
GO00031644 - BRUNA FERREIRA CRUVINEL
IMPDO
:
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA/GO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Após, intime-se o impetrante, por publicação, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher
as custas finais.
Numeração única: 808-04.2014.4.01.3507
808-04.2014.4.01.3507 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
:
PAULO MOROES DUTRA
ADVOGADO
:
GO00010464 - EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA
IMPDO
:
CHEFE DA AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JATAI/GO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que houve expedição de cartas precatórias para Seção Judiciária de Goiás e para
Subseção Judiciária de Anápólis com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, intimem-se as partes para que acompanhem o andamentos das referidas cartas diretamente
nos Juízos deprecados. De acordo com súmula 273 do STJ: ¨Intimada a defesa da expedição da carta
precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado¨.
Numeração única: 1043-39.2012.4.01.3507
1043-39.2012.4.01.3507 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
:
CELIA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
:
GO00024114 - SHIRLEY SIMONE GUIMARAES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
:
GO00020597 - TULIO DE ALENCAR COSTA LEITE
ADVOGADO
:
GO00018130 - VINICIUS VARGAS LEITE
EXCDO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Após, intime-se o impetrante, por publicação, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher
as custas finais.
Numeração única: 1301-15.2013.4.01.3507
1301-15.2013.4.01.3507 CAUTELAR INOMINADA
REQTE.
:
ARMAZENS GERAIS ARIRANHA LTDA
ADVOGADO
:
GO00013855 - HELTER LEMES
REQDO.
:
CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Após a emissão, abra-se vista dos autos às partes, conforme Resolução n.º 168/2011 CJF. (...)
Numeração única: 723-86.2012.4.01.3507
723-86.2012.4.01.3507 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
:
LAURA ARCANJA DA SILVA
ADVOGADO
:
SP00098048 - APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI
ADVOGADO
:
SP00133404 - CARLOS GILBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
GO00020157 - EDSON RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
:
GO00019027 - JOEL ZANELLI
ADVOGADO
:
GO00025261 - LAZARA LARA FERREIRA E SOUZA
ADVOGADO
:
GO00025170 - LOANNA APARECIDA LARA E SOUZA
ADVOGADO
:
GO00022568 - ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA
EXCDO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Após, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas finais.
Numeração única: 1830-34.2013.4.01.3507
1830-34.2013.4.01.3507 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE GOIAS
ADVOGADO
:
GO00013404 - HENRIQUE TIBURCIO PENA
ADVOGADO
:
GO00023400 - MILENE BATISTA RODRIGUES
EXCDO
:
RENATO GOUVEIA VILELA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Após, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas finais.
Numeração única: 4803-30.2011.4.01.3507
4803-30.2011.4.01.3507 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
:
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTRO
ADVOGADO
:
MG00036179 - JOAO OTAVIO DE NORONHA
EXCDO
:
VALDIR JOSE ALIATI
EXCDO
:
NEIVA DA SILVA ALIATTI
ADVOGADO
:
GO00012873 - WILSON RODRIGUES DE FREITAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Após a emissão, abra-se vista dos autos às partes, conforme Resolução n.º 168/2011 CJF. (...)
Numeração única: 1213-74.2013.4.01.3507
1213-74.2013.4.01.3507 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
:
MARIA FRANCO ALVES
ADVOGADO
:
GO00028507 - DENILSA RODRIGUES TAVARES
ADVOGADO
:
GO00021331 - JOAO ANTONIO FRANCISCO
ADVOGADO
:
GO00021310 - MARCIO DINIZ SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501837
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Numeração única: 2093-66.2013.4.01.3507
2093-66.2013.4.01.3507 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
:
AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
:
GO00031644 - BRUNA FERREIRA CRUVINEL
ADVOGADO
:
PR00055446 - JAITE CORREA NOBRE JUNIOR
ADVOGADO
:
PR00061510 - MARCELO FERREIRA CRUVINEL
REU
:
UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Converto o julgamento em diligência. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
comprovar a amplitude do
objeto e a fase em que se encontram as ações protocoladas sob os números 1998.35.00.00384500 e
1312-44.2013.4.01.3507 , indicada nas certidão de prevenção, à fl. 01.
Numeração única: 2399-35.2013.4.01.3507
2399-35.2013.4.01.3507 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
REQTE.
:
ALONSO CHAVES DE MORAIS
ADVOGADO
:
GO00004915 - ARMANDO CHAVES DE MORAIS
REQDO.
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Converto o julgamento em diligência. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
comprovar a amplitude do
objeto e a fase em que se encontra as ações protocoladas sob os números 1998.35.00.009621- 4 e
2880-15.2010.4.01.3507, indicadas na certidão de prevenção, à fl. 01.
Numeração única: 4506-23.2011.4.01.3507
4506-23.2011.4.01.3507 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
:
GO00029956 - BARBARA FELIPE PIMPAO
ADVOGADO
:
GO00024293 - BRUNO PIRES GUIMARAES
ADVOGADO
:
GO00020808 - CEJANA PIRES GUIMARAES MARQUES
ADVOGADO
:
GO00018560 - CINTHIA REGINA DE ALENCAR
ADVOGADO
:
GO00001671 - DERCIO FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
:
GO00019682 - HERBET DE VASCONCELOS BARROS
ADVOGADO
:
GO00019712 - THIAGO BAZILIO ROSA D'OLIVEIRA
EXCDO
:
MOISANIELTON FONSECA ALVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de fl. 103. Para tanto, expeça, novamente, carta precatória de citação do executado,
para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, nos moldes do artigo 652 e seguintes do CPC. Fixo os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito ou 5% (cinco por
cento), no caso de pronto pagamento, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 652-A do CPC. Não
efetuado o pagamento, cumpra o Sr. Oficial de Justiça a determinação contida no §1º do artigo 652 do
CPC. Não obstante, ante a devolução da Carta Precatória n. 653/2013,
expedida à fl. 80, por ausência de pagamento das custas, deverá a requerente providenciar a retirada
da deprecata neste juízo, promovendo o seu devido protocolo e recolhimento das custas diretamente no
juízo deprecado, a fim de evitar futuras frustrações da diligência. Após, suspendam-se os autos até
devolução da Carta Precatória. Decorrendo o prazo de 90 (noventa) dias, solicite-se informação.
Numeração única: 4495-91.2011.4.01.3507
4495-91.2011.4.01.3507 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
:
BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL
ADVOGADO
:
RJ00077775 - CARLOS EDUARDO GABINA DE MEDEIROS
ADVOGADO
:
RJ00057135 - RENATO GOLDSTEIN
EXCDO
:
PAULO CESAR GARCIA ALEVE
EXCDO
:
AGROPAULO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
EXCDO
:
PAULO CESAR DE LIMA
ADVOGADO
:
GO00026167 - LUCIA MARIA DA SILVA MICHALCZYK
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando o tempo decorrido desde a última avaliação do bem penhorado, defiro a reavaliação do imóvel descrito à fl. 99, conforme requerido pela parte exequente (fls. 242/243).
Expeça-se carta precatória para isto. Após a expedição, intime-se a exequente para providenciar o pagamento das custas e o acompanhamento da Carta Precatória diretamente no
Juízo Deprecado. Em seguida, suspendam-se os autos até devolução da Carta Precatória.
Decorrendo o prazo de 90 (noventa) dias, solicite-se informação.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Após, tendo em conta que o valor das custas judiciais não recolhidas é inferior ao definido
na Portaria n.º 75 MF de 22/03/2012, art. 1º, I, bem como a manifestação da PFN no sentido
de que não há interesse em inscrevê-lo em dívida ativa, determino a remessa dos autos ao
arquivo definitivo, com baixa na distribuição.
Numeração única: 593-96.2012.4.01.3507
593-96.2012.4.01.3507 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
REU
:
ADELINO JOSE CAETANO
REU
:
MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
REU
:
ANTENOR RICARDO DO PRADO
REU
:
GERSIL CAETANO ROSA
REU
:
RANGEL CAETANO SILVA
ADVOGADO
:
GO00008030 - EURICO DE SOUZA
ADVOGADO
:
GO00034400 - MAURICIO DE SOUZA MAGALHAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se os réus para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovarem as providências tomadas no
sentido de elaboração e execução do projeto de regularização ambiental, para correção dos
atos lesivos ao meio ambiente. (...)
Numeração única: 5091-75.2011.4.01.3507
5091-75.2011.4.01.3507 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E OUTRO
REU
:
IVONICIO TEODORO ALVES
REU
:
MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o réu Ivonício Teodoro Alves para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar as providências tomadas no sentido de elaboração e execução do projeto de regularização ambiental.
Numeração única: 152-47.2014.4.01.3507
152-47.2014.4.01.3507 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
:
ELIESER CORREA PINHEIRO
ADVOGADO
:
GO00012230 - IVANILDO LISBOA PEREIRA
ADVOGADO
:
GO00004193 - LUIZ ALBERTO MACHADO
EXCDO
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante de tal concordância, expeça-se precatório no valor de R$ 174.368,27 (cento e
setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) em favor de
Elieser Correa Pinheiro. Antes, porém, intime-se o INSS para apresentar resposta em 30
(trinta) dias, nos termos do § 10 do artigo 100 da CF. Sem prejuízo, expeça-se RPV no valor
de R$ 17.436,82 (dezessete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) em
favor de Luiz Alberto Machado, OAB/GO n.º 4.193.(...)
Numeração única: 2190-03.2012.4.01.3507
2190-03.2012.4.01.3507 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
:
SERGIO BARZOTTO E OUTROS
ADVOGADO
:
GO00025100 - TIAGO SETTI XAVIER DA CRUZ
REU
:
UNIAO/FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Converto o julgamento em diligência. Embora o autor já tenha juntado aos autos a RAIS,
contrato de condomínio rural
e a inscrição na Secretaria de Estado da Fazenda, inclusive tendo a decisão de antecipação de tutela se
baseado nestes documentos, entendo ser fundamental a presença da matrícula CEI. Sendo assim,
intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o referido documento.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501838
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exatos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deixo de conceder a antecipação de
tutela para implantação do benefício, tendo em vista que não há pedido expresso na inicial.
Sobrevindo trânsito em julgado, remetam-se os autos à Contadoria, para cálculo das parcelas
em atraso, nos termos em que ora decidido. Após, expeça-se RPV. Após o trânsito em julgado
da sentença, encaminhem-se os autos ao arquivo, ficando desde já autorizado à parte autora
o desentranhamento dos documentos originais que instruíram a inicial, exceto a procuração,
mediante recibo e substituição nos autos. Sem custas e tampouco honorários advocatícios.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVIL E CRIMINAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

:
DR. ALEXANDRE HENRY ALVES
:
DANIELA DIAS SILVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
:
DR. ALEXANDRE HENRY ALVES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2167-23.2013.4.01.3507
2167-23.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
CRISTIANE TOMAZ FAGUNDES
ADVOGADO
:
GO0029916A - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Esse o quadro, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial de modo a condenar o INSS
a: a) converter o benefício de auxílio-doença (nº 6025560798) em aposentadoria por invalidez a partir
da data de 01/09/2013, em prol da autora, com RMI a ser calculada pela própria Autarquia; b) efetuar
o pagamento das parcelas vencidas desde o dia 19/08/2013, corrigidas nos exatos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deixo de conceder a antecipação de tutela para implantação do
benefício, tendo em vista que não há pedido expresso na inicial. Sobrevindo trânsito em julgado,
remetam-se os autos à Contadoria, para cálculo das parcelas em atraso, nos termos em que ora
decidido. Após, expeça-se RPV. Após o trânsito em julgado da sentença, encaminhem-se os autos
ao arquivo, ficando desde já autorizado à parte autora o desentranhamento dos documentos originais que instruíram a inicial, exceto, mediante recibo e substituição nos autos. Sem custas e
tampouco honorários advocatícios.
Numeração única: 609-79.2014.4.01.3507
609-79.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
TEREZA APARECIDA DE JESUS
ADVOGADO
:
GO00006339 - ARISTIDES OTAVIANO MENDES
ADVOGADO
:
GO00032341 - FREDERICO CORREIA ANTUNES GARCIA
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Em razão do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial de modo a condenar
o INSS a: a) implantar o benefício de aposentadoria por idade rural em prol da parte autora, no
valor de um salário mínimo por mês;
b) efetuar o pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo (
23/04/2013 - fl. 2 2 ) , corrigidas nos exatos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deixo de
conceder a antecipação de tutela para implantação do benefício tendo em vista que não há pedido
expresso na inicial. Sobrevindo trânsito em julgado, remetam-se os autos à Contadoria, para cálculo das
parcelas em atraso, nos termos em que ora decidido. Após, expeça-se RPV. Após o trânsito em julgado
da sentença, encaminhem-se os autos ao arquivo, ficando desde
já autorizado à parte autora o desentranhamento dos documentos originais que instruíram a
inicial, exceto a procuração, mediante recibo e substituição nos autos. Sem custas e tampouco
honorários advocatícios.
Numeração única: 608-94.2014.4.01.3507
608-94.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
IRONILDE RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
:
GO00006339 - ARISTIDES OTAVIANO MENDES
ADVOGADO
:
GO00032341 - FREDERICO CORREIA ANTUNES GARCIA
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Em razão do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial de modo a condenar
o INSS a: a) implantar/restabelecer o benefício de aposentadoria por idade rural em prol da
parte autora, no valor de um salário mínimo por mês; b) efetuar o pagamento das parcelas
vencidas desde a data do requerimento administrativo (09/04/2013 - fl. 25), corrigidas nos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501839

Juiz Titular
Dir. Secret.
Atos do Exmo.

:
:

DR. ALEXANDRE HENRY ALVES
DANIELA DIAS SILVEIRA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
:
DR. ALEXANDRE HENRY ALVES

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 11-28.2014.4.01.3507
11-28.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
ARIOMAR CIRINEU LIMA
ADVOGADO
:
GO00035222 - ANA PAULA BORGES
ADVOGADO
:
GO00034227 - SOLANGE ELIANE PETRY
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da proposta de
acordo apresenrada pelo INSS às fls. 49/50. (...)
Numeração única: 1761-02.2013.4.01.3507
1761-02.2013.4.01.3507 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
REQTE.
:
ANALIA ANTONIA DE SATELES VALENTE
ADVOGADO
:
GO00021804 - NELIANA FRAGA DE SOUSA
ADVOGADO
:
GO00014087 - WELTON MARDEN DE ALMEIDA
ADVOGADO
:
GO00011293 - WILIAN FRAGA GUIMARAES
REQDO.
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para querendo, manifestar-se acerca dos cálculos apresenrados pela
ré às fls. 75/78, no prazo de cinco dias. Não havendo impugnação, expeça-se RPV.
Numeração única: 2107-50.2013.4.01.3507
2107-50.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
NEILTON BATISTA DO CARMO
ADVOGADO
:
GO00028354 - ANGELA MAIA DE ASSIS
ADVOGADO
:
GO00029281 - OSANA REGES SEREJO FONSECA
ADVOGADO
:
GO00024114 - SHIRLEY SIMONE GUIMARAES DO NASCIMENTO
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo de
cinco dias. (...)
Numeração única: 1169-55.2013.4.01.3507
1169-55.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
JOSE FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
:
GO00019290 - DIVINA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADO
:
GO00013618 - ZAIDA ANTONIA DE OLIVEIRA TOME
REQDO.
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
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Numeração única: 1845-03.2013.4.01.3507
1845-03.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
SEBASTIANA MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
:
TO00003508 - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 1939-48.2013.4.01.3507
1939-48.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
ANA MARIA LOURENCO FARIA
ADVOGADO
:
TO00003508 - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 2113-57.2013.4.01.3507
2113-57.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
JESUS FERREIRA PORTELA
ADVOGADO
:
GO00028507 - DENILSA RODRIGUES TAVARES
ADVOGADO
:
GO00037871 - GENI EURIPEDES DE SOUZA
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 2159-46.2013.4.01.3507
2159-46.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
JOVITA CRUZ DE SOUZA
ADVOGADO
:
GO0029916A - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 2248-69.2013.4.01.3507
2248-69.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
LENIR MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
:
GO00028354 - ANGELA MAIA DE ASSIS
ADVOGADO
:
GO00016114 - SIRLENE MOREIRA FIDELES
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 16-50.2014.4.01.3507
16-50.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
VANDERLEI GOMES BARBOSA
ADVOGADO
:
GO00037066 - ANDRE LUIZ BARCELOS DA COSTA
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.

Numeração única: 1259-63.2013.4.01.3507
1259-63.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
:
GO0029916A - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 1393-90.2013.4.01.3507
1393-90.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
LOURIVALDO SOUZA ASSIS
ADVOGADO
:
GO00028507 - DENILSA RODRIGUES TAVARES
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 1395-60.2013.4.01.3507
1395-60.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
SANTA ALVES LIOTTI
ADVOGADO
:
GO00028507 - DENILSA RODRIGUES TAVARES
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 1417-21.2013.4.01.3507
1417-21.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
AGNALDO CARVALHO MORAIS
ADVOGADO
:
GO0029916A - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 1551-48.2013.4.01.3507
1551-48.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
:
SELMA MENDONCA DA SILVA
ADVOGADO
:
GO0029916A - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REU
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 1695-22.2013.4.01.3507
1695-22.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
LIBINA DAMARES MORAES DA SILVA
ADVOGADO
:
GO00021091 - ERIC TEOTONIO TAVARES
ADVOGADO
:
GO00029490 - LEVERTON EDUARDO DOURADO DIAS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OUTROS
:
ALESSANDRA FERREIRA DE MORAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501840
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Numeração única: 267-68.2014.4.01.3507
267-68.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
SUENCI GONCALVES DE ASSIS
ADVOGADO
:
GO00028507 - DENILSA RODRIGUES TAVARES
ADVOGADO
:
GO00037871 - GENI EURIPEDES DE SOUZA
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 289-29.2014.4.01.3507
289-29.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
ANTONIA DA PAIXAO PERES
ADVOGADO
:
GO0029916A - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 503-20.2014.4.01.3507
503-20.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
JOAO SOUZA GOUVEA
ADVOGADO
:
GO0029916A - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 610-64.2014.4.01.3507
610-64.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
ADEMIR FERNANDES JIORJUTI
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 618-41.2014.4.01.3507
618-41.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
LUZIANO MODESTO ALVES DE LIMA
ADVOGADO
:
GO00006339 - ARISTIDES OTAVIANO MENDES
ADVOGADO
:
GO00032341 - FREDERICO CORREIA ANTUNES GARCIA
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abro vista dos presentes autos às partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para fins de
conferência da RPV. Em seguida realizado o pagamento, arquivem-se os autos.
Numeração única: 1773-16.2013.4.01.3507
1773-16.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
ALBANIR ROCHA PAMPLONA
ADVOGADO
:
GO00024778 - SILVANA DE SOUSA ALVES
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se acerca dos cálculos apresentados, no
prazo de cinco dias. Não havendo impugnação, expeça-se RPV.
Numeração única: 2361-23.2013.4.01.3507
2361-23.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
LUZIA FERREIRA BORGES SILVA
ADVOGADO
:
GO00028507 - DENILSA RODRIGUES TAVARES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501841

ADVOGADO
:
GO00037871 - GENI EURIPEDES DE SOUZA
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intime-se as partes para que tome conhecimento do referido laudo e eventual proposta de
acordo ofertada pelo INSS e manifeste-se, no prazo de cinco dias.
Numeração única: 1593-63.2014.4.01.3507
1593-63.2014.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
ISABEL LUIZA BARBOSA
ADVOGADO
:
GO0029916A - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da justificativa apresentada pela autora, redesigno a perícia médica para o dia
13/10/2014 às 11h:00min. (...)
Numeração única: 1479-61.2013.4.01.3507
1479-61.2013.4.01.3507 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REQTE.
:
JULENE DAMASCENO SILVA
ADVOGADO
:
GO0029916A - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
:
GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
REQDO.
:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as parte para, querendo, manifestar-se acerca dos cálculos apresentados, no prazo
de cinco dias. Não havendo impugnação, expeça-se RPV.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIO VERDE
VARA ÚNICA FEDERAL
Ação de Desapropriação 2806-19.2014.4.01.3503
Expte.:VALEC-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A
Expdo.EUFRASIA RODRIGUES BORGES E OUTROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
(COM PRAZO DE 10 DIAS)
IMÓVEL EXPROPRIANDO: O imóvel rural denominado "Estância Natália, localizada no Município de SANTA HELENA DE GOIÁS, cujos limites e confrontações encontram-se descritos
no memorial descritivo de fl. 65, objeto do registro lavrado no Cartório de Registro de Imóveis
e Anexos de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás, Matrícula: 12322, livro: 122 e Fl(s):
59/65
DECRETO EXPROPRIATÓRIO: Decreto sem número de 02 de junho de 2011 (DOU n.º 106 de
03 de junho de 2011).
VALOR DEPOSITADO: R$ 1.153.771,28 (um milhão cento e cinqüenta e três mil setecentos e
setenta e um reais e vinte e oito centavos), com fundamento do artigo 15 do Decreto-lei
3.365/1941, referente a imissão provisória na posse da área 36,4490 ha, da Estância Natália
cujos limites e confrontações encontram-se mencionados no memorial descritivo de fl. 65.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS (S) INTERESSADO(S), inclusive titular(es) de
direito real, nos termos do art. 34 do Decreto-lei 3.365/1941 para que tome(m) conhecimento da
referida AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, CONSTRUÇÃO FERROVIA NORTE-SUL/EXTENSÃO SUL, proposta pelo Expropriante contra o(s) Expropriando(s),
tendo por objeto o imóvel acima discriminado, assim como impugne(m), no prazo de 10 (dez)
dias, o (s) pedido(s) de levantamento dos valores ofertados e depositados pelo expropriante, a
título de justa e prévia indenização do imóvel expropriando.
Rio Verde, ____ de ____________de 2014.
JOSÉ MAURO BARBOSA
Juiz Federal Substituto
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Ação de Desapropriação 2800-12.2014.4.01.3503
Expte.:VALEC-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A
Expdo.: PAULA VEZZARO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
(COM PRAZO DE 10 DIAS)
IMÓVEL EXPROPRIANDO: O imóvel rural denominado "Fazenda Estância Natalia", localizada
no Município de SANTA HELENA DE GOIÁS, cujos limites e confrontações encontram-se
descritos no memorial descritivo de fls. 71, objeto do registro lavrado no Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás, Matrícula: 15.773
DECRETO EXPROPRIATÓRIO: Decreto sem número de 02 de junho de 2011 (DOU n.º 106 de
03 de junho de 2011).
VALOR DEPOSITADO: R$ 189.400,06 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos reais e seis
centavos), com fundamento do artigo 15 do Decreto-lei 3.365/1941, referente a imissão provisória na posse da área 2,4009 ha, da Fazenda Estância Natália cujos limites e confrontações
encontram-se mencionados no memorial descritivo de fls.71
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS (S) INTERESSADO(S), inclusive titular(es) de
direito real, nos termos do art. 34 do Decreto-lei 3.365/1941 para que tome(m) conhecimento da
referida AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, CONSTRUÇÃO FERROVIA NORTE-SUL/EXTENSÃO SUL, proposta pelo Expropriante contra o(s) Expropriando(s),
tendo por objeto o imóvel acima discriminado, assim como impugne(m), no prazo de 10 (dez)
dias, o (s) pedido(s) de levantamento dos valores ofertados e depositados pelo expropriante, a
título de justa e prévia indenização do imóvel expropriando.
Rio Verde, ____ de ____________de 2014.
JOSÉ MAURO BARBOSA
Juiz Federal Substituto
Ação de Desapropriação 1987-82.2014.4.01.3503
Reqte.:VALEC-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A
Reqdo.: RUI JACINTO DA SILVA E OUTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
(COM PRAZO DE 10 DIAS)
IMÓVEL EXPROPRIANDO: O imóvel rural denominado "Fazenda Douradinho/Cachoeirão" localizada no Município de Quirinópolis- GO, cujos limites e confrontações encontram-se descritos no memorial descritivo de fls.80/81 (anexo), objeto do registro lavrado no cartório de
registro de imóveis e anexos da comarca de Quirinópolis, Estado de Goiás fls. -0-, Livro 02.
DECRETO EXPROPRIATÓRIO: Decreto sem número de 02 de junho de 2011 (DOU n.º 106 de
03 de junho de 2011).
VALOR DEPOSITADO: R$ 603.365,45 (seiscentos e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais
e quarenta e cinco centavos) com fundamento do artigo 15 do Decreto-lei 3.365/1941, referente
a imissão provisória na posse da área 33,4357 ha, da Fazenda Douradinho/Cachoeirão, cujos
limites e confrontações encontram-se mencionados no memorial descritivo de fls.80/81
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS (S) INTERESSADO(S), inclusive titular(es) de
direito real, nos termos do art. 34 do Decreto-lei 3.365/1941 para que tome(m) conhecimento da
referida AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, CONSTRUÇÃO FERROVIA NORTE-SUL/EXTENSÃO SUL, proposta pelo Expropriante contra os Expropriandos,
tendo por objeto o imóvel acima discriminado, assim como impugne(m), no prazo de 10 (dez)
dias, o (s) pedido(s) de levantamento dos valores ofertados e depositados pelo expropriante, a
título de justa e prévia indenização do imóvel expropriando.
Rio Verde, ____ de ____________de 2014.
LUCIANA LAURENTI GHELLER
Juíza Federal Substituta
Em exercício na SSJ/GO

PROC. ORIGEM
: 0052343-32.2010.4.01.3500 (2010.35.00.923878-3)
RECTE
: MARCIO LEI SOUZA ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00013117 - LAZARO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00031939 - DANIEL FOGACA PEREIRA DA SILVA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARCIO LEI SOUZA ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00013117 - LAZARO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00031939 - DANIEL FOGACA PEREIRA DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS, e por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para fixar a DIB na data da cessação do benefício anterior, nos
termos voto do voto do Juiz HUGO OTÁVIO TAVARES VILELA, que lavrará o acórdão. Realizada
sustentação oral pelo Dr. DANIEL FOGAÇA PEREIRA DA SILVA".
INTIMAÇÃO NOS PROCESSOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS JULGADOS NA SESSÃO DO
DIA 19 DE AGOSTO DE 2014, CUJOS ADVOGADOS NÃO SE ENCONTRAM CADASTRADOS NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO - E-CINT
Relator 01
RECURSO JEF Nº:0001870-68.2012.4.01.3501
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: SELMA DA CUNHA MAGALHAES
ADVOGADO
: GO00027403 - FRANCISCA SIMONE AIRES PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00009258 - JURANIA CALDEIRA
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
PROCUR
: DF00029111 - VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000002-55.2012.4.01.3501
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: LAYON ILIO BRAZ
RECDO
: THAIZ DOS REIS BRAZ
RECDO
: PRISCILA DOS REIS BRAZ
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000018-72.2013.4.01.3501

TURMA RECURSAL

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: EDIVASTE BARREIRO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00038858 - JULIANA ALCANTARA DE MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

PROCESSOS JULGADOS EM SESSOES ANTERIORES
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.923878-3
NUM. ÚNICA
: 0052343-32.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501842
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RECURSO JEF Nº:0000625-85.2013.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: FRANCISCA CAMELO DE SOUSA
ADVOGADO
: DF00039607 - JULIANA ALCANTARA DE MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000721-03.2013.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: MARIA ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: GO00027403 - FRANCISCA SIMONE AIRES PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000740-40.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: EDISON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000745-53.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: EDIMAR PEREIRA RAMOS
ADVOGADO
: GO00019289 - NUBIA ADRIANE PIRES BRAGA E NOGUEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000802-93.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: JOEL RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001016-62.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA

RECURSO JEF Nº:0000048-69.2011.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: JOAQUIM BERNARDO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000304-84.2012.4.01.3501
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: CLEIDE COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: DF00030919 - FABIO ELIAS AMARILLA COSTA
ADVOGADO
: DF00037072 - MARIA DORCILIA LIRA MOREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000386-69.2013.4.01.3505
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: ACELINA FERREIRA VIEIRA SANTOS
ADVOGADO
: GO00029611 - CARLA DE OLIVEIRA FARIA MARCAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DAESCIO L. B. OLIVEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000470-82.2013.4.01.3501
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: ANALUCIA PESSOA DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: DF00037072 - MARIA DORCILIA LIRA MOREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000624-03.2013.4.01.3501
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: SUELENE VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DF00039607 - JULIANA ALCANTARA DE MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501843
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RECURSO JEF Nº:0001096-48.2012.4.01.9350

RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: CARLEANDRA AMARO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00027505 - LEANDRO BICHOFFE DE OLIVEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001021-50.2013.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: JOAO ANTONIO DE ARAUJO
ADVOGADO
: GO00026331 - LUCAS FREITAS CAMAPUM PERES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001056-66.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: MARIA JOSE BARBOSA DE PAULA
ADVOGADO
: GO00016769 - NORBERTO MACHADO DE ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001057-07.2013.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: ANTONIA PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001058-36.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003309-39.2011.4.01.3505
RECTE
: JOANICE MENDONCA LIMA
ADVOGADO
: GO00019289 - NUBIA ADRIANE PIRES BRAGA E NOGUEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001064-33.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: MICHELLI PEREIRA DE MELO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501844

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000046-96.2011.4.01.3505
RECTE
: YASMIN SANTANA
ADVOGADO
: GO00019289 - NUBIA ADRIANE PIRES BRAGA E NOGUEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001099-56.2013.4.01.3501
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: ANTONIO MARCOS GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00027611 - EDISON PALHARES HAMILTON
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001149-44.2011.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: LINDALVA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00028345 - ROSANGELA MARTINS DE SOUZA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001258-43.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: VERSONI SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00012950 - ADEMAR SOUZA LIMA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001266-89.2012.4.01.3507
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: VALDENY JULIA PIMENTA
ADVOGADO
: GO00031542 - LUCIVANIA FERREIRA CABRAL
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0001507-91.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001859-67.2011.4.01.3503
RECTE
: MARLY ALBUQUERQUE CERNIATO
ADVOGADO
: GO00026736 - FABRICIO LEANDRO GIMENEZ
ADVOGADO
: GO00023008 - REINALDO LUCIANO FERNANDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001565-94.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0005676-76.2010.4.01.3503
RECTE
: JOSE DOS REIS DIAS
ADVOGADO
: GO00012950 - ADEMAR SOUZA LIMA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001609-37.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: ELENA SILVIA DO AMARAL
ADVOGADO
: GO00023867 - IURY JAIME POMPEU DE PINA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001676-56.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: JOAO VITOR CAETANO SILVA
ADVOGADO
: GO00027917 - LOURIVANIA PEREIRA PINTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001837-88.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: NILTON SEBASTIAO DE BRITO
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

RECURSO JEF Nº:0001307-84.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: JOSEFA COTRIM ESTEVES MARIANO
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001314-63.2012.4.01.3502
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: MARCIONIL DE ALMEIDA FERNANDES
ADVOGADO
: GO00026336 - THIAGO DA CUNHA MATSUURA
PROCUR
: GO00022559 - JOAQUIM CORREA DE LIMA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001372-79.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001945-29.2011.4.01.3506
RECTE
: GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00021039 - SHEILA JACINTO DE ALMEIDA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001477-03.2013.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: JOAO EURIPEDES DIAS
ADVOGADO
: GO00032444 - MARCELA DIONIZIO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001487-84.2012.4.01.3503
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: CRISTINA ARANTES SOARES
ADVOGADO
: GO00028483 - MARIA JULIA DE OLIVEIRA PIRES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501845
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RECURSO JEF Nº:0001860-34.2012.4.01.9350

RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001937-87.2013.4.01.3504

CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001363-40.2008.4.01.3504 (2008.35.04.700160-7)
RECTE
: ODARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00004193 - LUIZ ALBERTO MACHADO
ADVOGADO
: GO00029981 - RENATA CAETANO MARRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003787-35.2012.4.01.9350

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: NOEMIA DOURADA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00025790 - GUSTAVO DE FREITAS ESCOBAR
ADVOGADO
: GO00032746 - HAYANN VICTOR BORGES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002034-43.2012.4.01.9350

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000652-33.2011.4.01.3503
RECTE
: MARIA NAZARETH CORREA
ADVOGADO
: GO00015598 - MARISTELA VICENTE MARTINS
ADVOGADO
: GO00006393 - PAULO ANTONIO DE FREITAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001900-85.2012.4.01.3507

CLASSE
: 71200
OBJETO
: RENDA MENSAL INICIAL - REVISÃO DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003506-39.2007.4.01.3503 (2007.35.03.701354-2)
RECTE
: EDIVALDO FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: GO00014909 - DIMARINS MOREIRA DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002058-71.2012.4.01.9350

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
RECDO
: MATEUS CARMO SOUZA
ADVOGADO
: GO00028507 - DENILSA RODRIGUES TAVARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001919-66.2013.4.01.3504

CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0007171-95.2009.4.01.3502 (2009.35.02.703221-3)
RECTE
: ANTONIO GENARIO FLORENTINO
ADVOGADO
: GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002121-96.2012.4.01.9350

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: VANIA MARIA LEITE
ADVOGADO
: GO00014896 - CLEIDY MARIA DE SOUZA VASCONCELOS
ADVOGADO
: GO00033883 - KAROLINNE DA SILVA SANTOS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001926-58.2013.4.01.3504

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: JOSE CASSIMIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002134-79.2012.4.01.3503

CLASSE
OBJETO

CLASSE
OBJETO

RELATOR(A)
RECTE
ADVOGADO

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
: LIDIA MARIA NUNES PEREIRA
: GO00027546 - ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAUJO
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RECURSO JEF Nº:0002250-04.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0004705-31.2009.4.01.3502 (2009.35.02.700715-1)
RECTE
: OLEGARIO MARTINS
ADVOGADO
: GO00026270 - EDMILSON PEREIRA NEVES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002253-56.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0007484-22.2010.4.01.3502
RECTE
: PETRONIO BARBOSA ARAUJO
ADVOGADO
: GO00014646 - ANA PAULA DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: GO00030864 - DEYSE ROBERTA BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00008389 - VERA LUCIA LUIZA DE ALMEIDA CANGUSSU
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002266-27.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: JOANA GOMES PEREIRA
ADVOGADO
: GO00020856 - AGNALDO ALVES FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: GO00034263 - EMÍLIO LINO PÓVOA JÚNIOR
ADVOGADO
: GO00023007 - LAZARO IRAN DE SOUZA BRITO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002311-59.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003943-35.2011.4.01.3505
RECTE
: RAUL ROBERTO ELIAS DIAS PALHARES
ADVOGADO
: GO00015340 - SANDRA MARA DA SILVEIRA COSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002314-29.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: LEANDRO POLICENO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00017646 - CARLOS JUNIOR DE MAGALHAES

ADVOGADO
: GO00023007 - LAZARO IRAN DE SOUZA BRITO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002171-25.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0001528-88.2011.4.01.3502
RECTE
: MARIA DAS DORES LIMA
ADVOGADO
: GO00030336 - IRONI ALVES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002179-80.2012.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: ADNALVA SALES DE QUEIROZ
ADVOGADO
: GO00025790 - GUSTAVO DE FREITAS ESCOBAR
ADVOGADO
: GO00032746 - HAYANN VICTOR BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002225-88.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0000366-58.2011.4.01.3502
RECTE
: FRANCISCA GOMES PALMEIRA
ADVOGADO
: SE00005221 - DIEGO MELO SOBRINHO
ADVOGADO
: GO00033152 - FABIO CORREA RIBEIRO
ADVOGADO
: SE00004487 - MARIA CONCEICAO DE MELO SOARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002234-50.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0002804-57.2011.4.01.3502
RECTE
: IVONY SAMPAIO
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501847
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RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002448-25.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: MARLENE ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: GO00027238 - NARA RUBIA MENDES MOREIRA
ADVOGADO
: GO00027054 - NEILAIR MAURA DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00023662 - SOENI DE SOUZA MACHADO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002532-23.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: ADRIANA DA PAIXAO
ADVOGADO
: GO00028345 - ROSANGELA MARTINS DE SOUZA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002801-81.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002263-32.2008.4.01.3501 (2008.35.01.700795-2)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: ROSILDA FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002802-66.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: EURIPEDES ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00027054 - NEILAIR MAURA DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002829-39.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: OLINDA DE PAULA E SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501848

ADVOGADO
: GO00027403 - FRANCISCA SIMONE AIRES PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002882-30.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0005122-04.2011.4.01.3505
RECTE
: MARIA VERISSIMO NUNES
ADVOGADO
: GO00027917 - LOURIVANIA PEREIRA PINTO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00028164 - OLDACK ALVES DA SILVA NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002943-85.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001395-20.2009.4.01.3501 (2009.35.01.700599-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002968-98.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0003252-30.2011.4.01.3502
RECTE
: MARTA LUCIA ELIAS
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003082-37.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0003582-27.2011.4.01.3502
RECTE
: SAUL MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030141 - JULIO CESAR AUN DA CUNHA
ADVOGADO
: GO00026336 - THIAGO DA CUNHA MATSUURA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0003278-91.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: DELMA SILVA SANTANA
ADVOGADO
: ES00014339 - DYERICO LOPES TIAGO
ADVOGADO
: GO00021076 - JORGE HENRIQUE ELIAS
ADVOGADO
: GO00033018 - JULIA DE ABREU PFRIMER ELIAS
ADVOGADO
: GO00002763 - MARIA ADELIA BATISTA DIAS
ADVOGADO
: GO00023120 - PAULO ALEXANDRE BORGES REBELLO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003365-60.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002047-60.2011.4.01.3503
RECTE
: MARIA ALICE CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: go9499 - ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003397-65.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0015161-41.2012.4.01.3500
RECTE
: NILDA RAPOSO CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031429 - VIVIANNY COSTA FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00020982 - ALEX SANDRO ALVES ALEXANDRE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003430-36.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: RAYAN AFONSO MENDONCA
ADVOGADO
: GO00028345 - ROSANGELA MARTINS DE SOUZA
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003526-70.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCUR
: CECILIA FREITAS LEITAO DE ARANHA
RECDO
: LUIS CLAUDIO CARNEIRO GONDIM
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003593-35.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001231-78.2011.4.01.3503
RECTE
: SEBASTIAO ALVES DE LIMA
ADVOGADO
: GO00027662 - FLAVIA CRISTINA MIRANDA ATAIDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003696-42.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: TEREZINHA DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030141 - JULIO CESAR AUN DA CUNHA
ADVOGADO
: GO00026336 - THIAGO DA CUNHA MATSUURA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003762-22.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000206-93.2012.4.01.3503
RECTE
: ANERIA ROSA GUIMARAES VIEIRA
ADVOGADO
: GO00032874 - JOAO PAULO PIERONI
ADVOGADO
: SP00262665 - JOAO PAULO PIERONI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003777-88.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001297-58.2011.4.01.3503
RECTE
: RITA ALVES BARBOSA
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003788-20.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
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RECTE
: HELENA CORREIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004112-31.2011.4.01.3502

ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001278-52.2011.4.01.3503
RECTE
: WILSON MORAES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00015451 - IRAIDES FRANCO BORGES FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003899-04.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0004066-07.2009.4.01.3504 (2009.35.04.702989-5)
RECTE
: NIVALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00013009 - LEOMAR JOSE DE CASTRO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003905-32.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: GEOVANA VITORIA DE SOUSA VIEIRA
ADVOGADO
: GO00016769 - NORBERTO MACHADO DE ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003995-19.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: FLAGSSON AZEVEDO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00027546 - ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAUJO
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator". Realizada
sustentação oral pelo Dr. FÁBIO CASTRO.
RECURSO JEF Nº:0004085-27.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0000305-06.2011.4.01.3501
RECTE
: MARIA ILVA DOS REIS MENDONCA
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004105-18.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501850

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: TARICK KAUAN AFONSO GOULART
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00028164 - OLDACK ALVES DA SILVA NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004187-49.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0003906-17.2011.4.01.3502
RECTE
: DAVID ROSA DE JESUS
ADVOGADO
: GO00012230 - IVANILDO LISBOA PEREIRA
ADVOGADO
: GO00028355 - LUDMILA PINHEIRO FONTES
ADVOGADO
: GO0021935E - PEDRO HENRIQUE DE SOUSA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004208-25.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0015175-25.2012.4.01.3500
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SILVIA COSTA NAVES
RECDO
: ALINE SOUZA SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004238-60.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: HELI RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0000342-72.2013.4.01.9350
CLASSE
: 71100
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: BRUNO LOPES MADDARENA (ADVOGADO DA UNIAO)
RECDO
: NOE RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
ADVOGADO
: GO00023884 - HUGO ARAUJO GONCALVES
ADVOGADO
: GO00014087 - WELTON MARDEN DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00011293 - WILIAN FRAGA GUIMARAES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000344-42.2013.4.01.9350
CLASSE
: 71100
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: BRUNO LOPES MADDARENA (ADVOGADO DA UNIAO)
RECDO
: ANA LUCINDA CARNEIRO BONATES
RECDO
: ESTEBAN CARNEIRO CAMPANALES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000976-39.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71100
OBJETO
: CADASTRO DE INADIMPLENTES - CADIN - PROCEDIMENTOS
FISCAIS - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001233-48.2011.4.01.3503
RECTE
: NAPOLEAO FRANCISCO AZEVEDO
ADVOGADO
: GO00023797 - EDUARDO CABRAL DE PAULA
RECDO
: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0043192-42.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71100
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0005212-55.2010.4.01.3502
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: GO00021486 - ROBERTA CECILIA DE QUEIROZ RIOS
RECDO
: JESSE SILLOS DE FREITAS
ADVOGADO
: GO00028237 - DANIELE DE SOUZA BUENO
ADVOGADO
: GO00007241 - JOANILSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00029296 - LILIAN OLIVEIRA NUNES MANSO
ADVOGADO
: GO00027268 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS VIEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000355-71.2013.4.01.9350
CLASSE
: 70191
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
IMPTE
: NILDEVAL LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: PR00043587 - FERNANDA FERRON

RECURSO JEF Nº:0004411-71.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARIA APARECIDA GIMENES FILGUEIRA
ADVOGADO
: GO00020183 - FLAVIA FERNANDES GOMES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004437-82.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003108-53.2011.4.01.3503
RECTE
: VALDIR ROSA FERNANDES COSTA
ADVOGADO
: SP00262665 - JOAO PAULO PIERONI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004453-36.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: EDIMILSON DA COSTA DIAS
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000015-93.2014.4.01.9350
CLASSE
: 71100
OBJETO
: CLASSIFICAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO/EDITAL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: LUIS FERNANDO LABOISSIERE DE CARVALHO
ADVOGADO
: GO00038437 - HELLYAKIM CRYSTIAM ARAUJO VENANCIO
ADVOGADO
: GO00028253 - SANDRO DE ABREU SANTOS
RECDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000338-35.2013.4.01.9350
CLASSE
: 71100
OBJETO
: AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE SEGURADO ESPECIAL (REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR) - TEMPO DE
SERVIÇO
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: JOAQUIM DA SILVA PARREIRA
ADVOGADO
: GO00025790 - GUSTAVO DE FREITAS ESCOBAR
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501851
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

GO00035375 - GABRIEL YARED FORTE
PR00020830 - KARLA NEMES
GO00034690 - SANDRA APARECIDA ROCHA DI PROSPERO
PR00049511 - THIAGO CARAMORI CORADIN
JUIZ FEDERAL DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE
APARECIDA DE GOIANIA-GO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000358-26.2013.4.01.9350
CLASSE
: 70191
OBJETO
: REVISÃO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
IMPTE
: JOSE NUNES NETO
ADVOGADO
: PR00043587 - FERNANDA FERRON
ADVOGADO
: GO00035375 - GABRIEL YARED FORTE
ADVOGADO
: PR00020830 - KARLA NEMES
ADVOGADO
: GO00035521 - KESLYANNE LINHARES NOLETO
ADVOGADO
: PR00049511 - THIAGO CARAMORI CORADIN
IMPDO
: JUIZ FEDERAL DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE
APARECIDA DE GOIANIA-GO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000636-61.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000603-83.2011.4.01.3505
RECTE
: MARIA XAVIER PEREIRA
ADVOGADO
: GO00023887 - LEONARDO BRUNO PEREIRA VIDAL
ADVOGADO
: GO00027917 - LOURIVANIA PEREIRA PINTO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000720-62.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003200-36.2008.4.01.3503 (2008.35.03.701512-1)
RECTE
: MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GO00012950 - ADEMAR SOUZA LIMA
ADVOGADO
: GO00011559 - CICERO AMERICO COSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001015-02.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0004739-06.2009.4.01.3502 (2009.35.02.700749-4)
RECTE
: SELMI MARTINS NOVAIS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501852

ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001767-43.2012.4.01.3507
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: VITOR ROSA DO NASCIMENTO SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: GO00015543 - LEOBERTO URIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00029371 - ROSELI BORGES CARDOSO
ADVOGADO
: GO00030999 - SILVIA FREITAS FERREIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I.N.S.S.
PROCUR
: RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002130-58.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: ADELMO VIEIRA DE PAULA
ADVOGADO
: GO00015451 - IRAIDES FRANCO BORGES FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002261-33.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003202-03.2008.4.01.3504 (2008.35.04.702000-0)
RECTE
: ELGIDA DE SALES DIAS LIMA
ADVOGADO
: GO00004193 - LUIZ ALBERTO MACHADO
ADVOGADO
: GO00029981 - RENATA CAETANO MARRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002900-51.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002101-03.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701353-1)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: ERMELINDO PEREIRA DAS ALMAS
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0003046-53.2010.4.01.3501

RECURSO JEF Nº:0003751-90.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0004104-54.2011.4.01.3502
RECTE
: NAUM NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00018374 - WLADIMIR SKAF DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003787-35.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000652-33.2011.4.01.3503
RECTE
: MARIA NAZARETH CORREA
ADVOGADO
: GO00015598 - MARISTELA VICENTE MARTINS
ADVOGADO
: GO00006393 - PAULO ANTONIO DE FREITAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003909-09.2010.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
RECDO
: THAYS PEREIRA MENDES
ADVOGADO
: DF00018083 - EDUARDO BITTENCOURT BARREIROS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004699-44.2011.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: MARIA APARECIDA CORREIA MESQUITA
ADVOGADO
: GO00027265 - KATIA PEREIRA DOS SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: GO00017027 - PAULO GONCALVES DE PAIVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000347-94.2013.4.01.9350
CLASSE
: 71100
OBJETO
: APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00020413 - DAESCIO LOURENCO BERNARDES DE OLIVEIRA
RECDO
: SEBASTIAO PELIGRINI
ADVOGADO
: GO00010938 - GENTIL GOULART JUNIOR
ADVOGADO
: GO00014132 - LUIZ FERNANDO DA SILVA MACIAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
: DF00011464 - AUREA FELICIANA PINHEIRO MARTINS
ADVOGADO
: DF00014753 - PATRICIA PINHEIRO MARTINS
RECDO
: ROMULO GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00030258 - FREDERICO SOARES ARAUJO
ADVOGADO
: GO00028123 - JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS
ADVOGADO
: DF00003112 - JOAO ROCHA MARTINS
ADVOGADO
: DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
ADVOGADO
: DF00029819 - THYAGO VIEIRA CARDOSO BEZERRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003329-18.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0016642-39.2012.4.01.3500
RECTE
: FLAVIA REZENDE DA SILVA
ADVOGADO
: GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00024537 - ROMEU BARBOSA REZENDE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003341-32.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001137-33.2011.4.01.3503
RECTE
: HELOISA NOVAES SILVA
ADVOGADO
: GO00027054 - NEILAIR MAURA DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003366-45.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000562-25.2011.4.01.3503
RECTE
: ANTONIA PEREIRA DAS VIRGENS
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501853
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RECURSO JEF Nº:2011.35.00.928962-9
NUM. ÚNICA
: 0006702-84.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0006702-84.2011.4.01.3500 (2011.35.00.928962-9)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: FRANCISCA DOMINGOS CABRAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.917826-7
NUM. ÚNICA
: 0037312-69.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0037312-69.2010.4.01.3500 (2010.35.00.917826-7)
RECTE
: MANOEL ANJO DE MIRANDA
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.928975-2
NUM. ÚNICA
: 0006715-83.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0006715-83.2011.4.01.3500 (2011.35.00.928975-2)
RECTE
: MARGARETH FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: GO00029981 - RENATA CAETANO MARRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2008.35.00.918875-4
NUM. ÚNICA
: 0051661-48.2008.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0051661-48.2008.4.01.3500 (2008.35.00.918875-4)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARLENE CAETANO BARBOSA
ADVOGADO
: GO00029981 - RENATA CAETANO MARRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.916385-0
NUM. ÚNICA
: 0035874-08.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0035874-08.2010.4.01.3500 (2010.35.00.916385-0)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501854

RECTE
: CECILIA DA SILVA FRANCA
ADVOGADO
: GO00019077 - THIAGO RODRIGUES RIZZO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.928959-1
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0006699-32.2011.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0006699-32.2011.4.01.3500 (2011.35.00.928959-1)
RECTE
: MARIA LALITA PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00030038 - MARÍLIA FERREIRA MIRANDA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.929650-4
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0008610-79.2011.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0008610-79.2011.4.01.3500 (2011.35.00.929650-4)
RECTE
: THAISSA FERRARI BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.927241-6
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0003217-76.2011.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0003217-76.2011.4.01.3500 (2011.35.00.927241-6)
RECTE
: ELEIR MARIA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00027305 - DIEGO JUBE PACHECO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.923162-6
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0050881-40.2010.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0050881-40.2010.4.01.3500 (2010.35.00.923162-6)
RECTE
: LEONARDO FERREURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0001600-88.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: MARIA APARECIDA RORIZ
ADVOGADO
: GO0030241A - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000734-46.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002887-75.2008.4.01.3503 (2008.35.03.701199-1)
RECTE
: DARCI LEMES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002435-76.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002010-10.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701257-4)
RECTE
: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (AGU)
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO SOARES
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002758-47.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002106-25.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701358-0)
RECTE
: INSS
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: ANDREIA GARCIA DE LIMA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002719-84.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)

Relator 02
RECURSO JEF Nº:0003871-57.2011.4.01.3502
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
RECDO
: CATIA QUINTINO DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADO
: GO0022394E - LAURINDO GONCALVES NETO
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002738-56.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: LINDOLFINA SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DF00030008 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:2009.35.01.702105-2
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0002900-46.2009.4.01.3501
: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: FERNANDO DE AZEVEDO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DF00018083 - EDUARDO BITTENCOURT BARREIROS
PROCUR
: DF00039891 - GUILHERME GOMES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002765-39.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001296-50.2009.4.01.3501 (2009.35.01.700499-5)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: VALQUIRIA ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501855
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RECURSO JEF Nº:0002677-98.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: TEREZINHA DE FATIMA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00019843 - NILSON GOMES GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00024206 - REINALDO VITOR FURTADO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000911-97.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: ANA PEREIRA NETA
ADVOGADO
: GO00027403 - FRANCISCA SIMONE AIRES PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0003842-07.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00024778 - SILVANA DE SOUSA ALVES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002132-28.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: MARILDA CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00028345 - ROSANGELA MARTINS DE SOUZA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002622-50.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: MIGUEL CANDIDO DE MELO
ADVOGADO
: GO00022092 - THELDO DA SILVA CAMARGOS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".

PROC. ORIGEM
: 0002275-12.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701527-1)
RECTE
: MARIA APARECIDA ARAUJO
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002337-57.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002944-70.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002723-19.2008.4.01.3501 (2008.35.01.701258-4)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: JOSEFA MARCIANA DE NOVAIS
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000639-16.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002528-34.2008.4.01.3501 (2008.35.01.701062-1)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: LUZIMAR FRUTUOSO DINIZ
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001332-97.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: GRAZIELLY MONTEIRO PIRES
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501856
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RECURSO JEF Nº:0003485-06.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000617-73.2011.4.01.3503
RECTE
: RICARDO OLIVEIRA PIO
ADVOGADO
: GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002586-08.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: MARCO ANTONIO MELO CAMPOS
ADVOGADO
: GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0003110-05.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0000099-86.2011.4.01.3502
RECTE
: MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00016769 - NORBERTO MACHADO DE ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0003196-73.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: JOSE PATRICIO DA PAIXAO
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002902-21.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0004099-69.2010.4.01.3501
RECTE
: PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501857

ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001582-33.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: MARIA BENEDITA DE ARAUJO COSTA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0003531-92.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E OUTRO
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
PROCUR
: CECILIA FREITAS LEITAO DE ARANHA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: VIVALDINO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
PROCUR
: CECILIA FREITAS LEITAO DE ARANHA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002042-95.2012.4.01.3505
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: MARILDA MATIAS DA SILVA
ADVOGADO
: GO00029292 - VANDERLEY FRANCISCO DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00007788 - JOAQUIM PEDRO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0003633-17.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
ORIGEM
PROC. ORIGEM
RECTE
ADVOGADO

1857

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
: 14ª VARA
: 0016447-54.2012.4.01.3500
: JUCINEIDE MARIA DA SILVA GONCALO
: GO00021886 - RAMIRO CEZAR SILVA DE OLIVEIRA
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RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00020982 - ALEX SANDRO ALVES ALEXANDRE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001714-17.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: VALDIRO MUNIZ DA COSTA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.005888-7
NUM. ÚNICA
: 0023074-40.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0023074-40.2013.4.01.3500 (2013.35.00.005888-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: SEBASTIANA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00019801 - ROSIMERI TERESA MEURER
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.948802-2

ADVOGADO
: GO00022992 - NARA RUBIA GONCALVES ARAGAO
ADVOGADO
: GO00023985 - ANGELITA DAMANDO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.903679-5
NUM. ÚNICA
: 0006247-56.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0006247-56.2010.4.01.3500 (2010.35.00.903679-5)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ VIEIRA HENZ
ADVOGADO
: ALESSANDRA SADO (DEFENSORA PUBLICA DA UNIAO)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.967429-7
NUM. ÚNICA
: 0005935-75.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0005935-75.2013.4.01.3500 (2013.35.00.967429-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARIA LUIZA DA SILVA
ADVOGADO
: REINALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PUBLICO FEDERAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2009.35.00.903908-8
NUM. ÚNICA
: 0028599-42.2009.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0028599-42.2009.4.01.3500 (2009.35.00.903908-8)
RECTE
: ROSALIA QUEIROZ DE MIRANDA
ADVOGADO
: GO00028282 - EDNA LUCY DE SOUZA TELES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.948517-8
NUM. ÚNICA
: 0003407-05.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0003407-05.2012.4.01.3500 (2012.35.00.948517-8)
RECTE
: SILMARA MOREIRA SILVA

NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0004938-29.2012.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0004938-29.2012.4.01.3500 (2012.35.00.948802-2)
RECTE
: KEMILLY LUIZA DE MEDEIROS ROCHA
ADVOGADO
: GO00030049 - SIMONE AUGUSTA LEMES DE SOUZA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.004470-7
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
ORIGEM
PROC. ORIGEM
RECTE
RECDO

: 0019305-24.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
: 13ª VARA
: 0019305-24.2013.4.01.3500 (2013.35.00.004470-7)
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
: GERALDO NUNES DE SOUZA
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RECURSO JEF Nº:0000784-72.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001549-58.2011.4.01.3504
RECTE
: ANA MARIA MARINHO ROCHA
ADVOGADO
: GO00030543 - GIL LEANDRO CHAVES SANTOS
ADVOGADO
: GO00020356 - NAIR LEANDRO CHAVES DOS REIS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001300-92.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001867-35.2011.4.01.3506
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
RECDO
: FILOMENA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00029008 - RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0004601-91.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: REGINA CARNEIRO SOUZA SILVA
ADVOGADO
: GO00031915 - ARIANE BASTOS ARAUJO
ADVOGADO
: GO00031922 - MARIANA BARBOSA DIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001593-77.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ESEQUIAS VIRGINIO DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00028345 - ROSANGELA MARTINS DE SOUZA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0003695-18.2010.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO
: GO00014232 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.945847-5
NUM. ÚNICA
: 0050544-17.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0050544-17.2011.4.01.3500 (2011.35.00.945847-5)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: GILDECIO CARRILHO DE CASTRO
ADVOGADO
: GO00030599 - JANIO SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00031363 - MURILO ANTONIO FARIA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.939771-4
NUM. ÚNICA
: 0035242-45.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0035242-45.2011.4.01.3500 (2011.35.00.939771-4)
RECTE
: JOAO MARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00029981 - RENATA CAETANO MARRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
Relator 03
RECURSO JEF Nº:0002268-59.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: MANOEL JOSE DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001961-49.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00020413 - DAESCIO LOURENCO BERNARDES DE OLIVEIRA
RECDO
: NELSA MARIA DE MORAIS
ADVOGADO
: GO00026331 - LUCAS FREITAS CAMAPUM PERES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501859
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RECURSO JEF Nº:0005265-02.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: LUIZA FONSECA DOS REIS
ADVOGADO
: GO00032452 - VALTERLAN CARLOS DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001402-04.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
RECDO
: SINVAL RODRIGUES CHAVES
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002503-70.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: LIDIANE GOMES DE MORAES
ADVOGADO
: GO00033883 - KAROLINNE DA SILVA SANTOS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001350-21.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
RECDO
: ANTONIO GOMES DE MORAES
ADVOGADO
: GO00026561 - MARIA SILVIA FARIA DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0003179-81.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: PAULO MANOEL DA SILVA
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
RECDO
: DEBORA DE SOUZA E SILVA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002726-76.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: CRISTIANE FEGUEIREDO GUEDES
ADVOGADO
: GO00030474 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000477-21.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001796-39.2011.4.01.3504
RECTE
: CRISTHIANE LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030045 - FLAVIANY MESQUITA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00024778 - SILVANA DE SOUSA ALVES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001997-50.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: ELAINE PEREIRA DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO
: DF00022853 - LUIZ GONZAGA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002164-67.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002838-23.2011.4.01.3505
RECTE
: CLEIDIENE LUIZ RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00029627 - ROOSEVELT KRISNAMURT FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JOAQUIM PEDRO DA SILVA (PROCURADOR FEDERAL)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501860
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RECURSO JEF Nº:0002370-25.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ANTONIO SANTANA DA ROCHA MORAIS
ADVOGADO
: GO00030147 - DIVINO TEOFILO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00029292 - VANDERLEY FRANCISCO DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000553-20.2012.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00020413 - DAESCIO LOURENCO BERNARDES DE OLIVEIRA
RECDO
: CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DF00020597 - ANDREIA LIGIA DE SOUZA
ADVOGADO
: DF00027140 - MARCO AURELIO TORRES MAXIMO
ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000451-64.2013.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARIA NILVA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00029292 - VANDERLEY FRANCISCO DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002319-70.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002845-15.2011.4.01.3505
RECTE
: FLAVIA DA CRUZ OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00029627 - ROOSEVELT KRISNAMURT FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002202-79.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002788-94.2011.4.01.3505
RECTE
: ANA PAULA RIBEIRO DIAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501861

ADVOGADO
: GO00029627 - ROOSEVELT KRISNAMURT FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JOAQUIM PEDRO DA SILVA (PROCURADOR FEDERAL)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001969-48.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0000852-43.2011.4.01.3502
RECTE
: MANOEL DE JESUS
ADVOGADO
: GO00018374 - WLADIMIR SKAF DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000863-51.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0000242-75.2011.4.01.3502
RECTE
: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001521-31.2013.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: OLEGARIO TELES DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DF00039607 - JULIANA ALCANTARA DE MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003221-33.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ELI PARAIZO BARRETO
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003557-37.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ALDENIR ALVES BARBOSA
ADVOGADO
: GO00017907 - NILZO MEOTTI FORNARI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0000002-03.2013.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
RECDO
: SEBASTIANA NERIS CARDOSO
ADVOGADO
: GO00030721 - ALESSANDRA ALVES FELISBINO
ADVOGADO
: GO00031285 - FLAVIA RENATA CARDOSO SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001949-91.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: VALDIR PEREIRA LEMES
ADVOGADO
: DF00017998 - FRANCISCO DAMASCENO FERREIRA NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001622-49.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: LUCRECIA FRANCISCA DE BRITO
ADVOGADO
: GO00018374 - WLADIMIR SKAF DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002048-61.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ANTONIO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002198-08.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0002272-83.2011.4.01.3502
RECTE
: ANTONIO FERNANDES FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: SE00005221 - DIEGO MELO SOBRINHO
ADVOGADO
: GO0033152A - FABIO CORREA RIBEIRO
ADVOGADO
: SE00004487 - MARIA CONCEICAO DE MELO SOARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501862

RECURSO JEF Nº:0000629-25.2013.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: GILMEIA MARIA GOMES DE LIMA
ADVOGADO
: DF00039607 - JULIANA ALCANTARA DE MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001828-63.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
RECTE
ADVOGADO
RECDO
PROCUR

:
:
:
:
:
:
:

71200
PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
MARCOS SILVA ROSA
DARCI DE PAULA RIBEIRO
DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GO00020413 - DAESCIO LOURENCO BERNARDES DE OLIVEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002652-06.2011.4.01.3503
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: LUIZ HENRIQUE LIMA SANTIRSO
ADVOGADO
: GO00014863 - MARIA CECILIA BONVECHIO TEROSSI
ADVOGADO
: GO00038005 - TAIS CECI TEROSSI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001821-71.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARILDA VIEGAS BARBOSA
ADVOGADO
: GO00030141 - JULIO CESAR AUN DA CUNHA
ADVOGADO
: GO00029749 - LORENA SIQUEIRA SILVA SOUZA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001761-98.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: AURORA APARECIDA DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0002131-43.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0004424-07.2011.4.01.3502
RECTE
: OSMAR DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00024883 - MAURO RIBEIRO DE MELO JUNIOR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000007-31.2013.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: LAUDEMIRO PIRES FELIX
ADVOGADO
: GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
ADVOGADO
: GO00012964 - SIDENY DE JESUS MELO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004269-38.2010.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
RECDO
: VALDIRENE SANTOS DA PAIXAO
ADVOGADO
: GO00037262 - EUDOXIO DE OLIVEIRA NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001041-97.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARIA LUCIA DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00026757 - JULIANY GUERRA BARBOSA TELLES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002046-91.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: VALENTINO NERES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00033717 - NILSON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00003632 - PAULO ANTONIO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004727-84.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501863

PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
RECDO
: MARIA DE FATIMA MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030141 - JULIO CESAR AUN DA CUNHA
ADVOGADO
: GO00026336 - THIAGO DA CUNHA MATSUURA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002364-74.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003515-53.2011.4.01.3505
RECTE
: JOSELICE ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00023887 - LEONARDO BRUNO PEREIRA VIDAL
ADVOGADO
: GO00027917 - LOURIVANIA PEREIRA PINTO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.700362-2
NUM. ÚNICA
: 0012785-53.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: CLARINDO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00006499 - CECI CINTRA DOS PASSOS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002454-48.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0001626-73.2011.4.01.3502
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00028164 - OLDACK ALVES DA SILVA NETO
RECDO
: MARIA HELENA ARAUJO
ADVOGADO
: GO00029636 - ADRIELLE CRISTINA ARAUJO SILVA
ADVOGADO
: GO0019923A - ELIANE GERTRUDES DORNELES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001392-70.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ESTER INACIA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: GO00012988 - JOSE EURIPEDES ALVES DE OLIVEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002314-14.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000634-12.2011.4.01.3503
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RECTE
: LEILA CRUVINEL DA SILVA
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002064-50.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ANA PERES NUNES
ADVOGADO
: GO00029918 - LUIZ CARLOS FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001305-17.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0003634-60.2010.4.01.3501
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: SANTINA LEMES DE ASSIS
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2009.35.02.702167-3
NUM. ÚNICA
: 0006147-32.2009.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JOAO FELICIANO DE MELO E OUTROS
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002182-88.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: GERCIRA PELEGRINI DA CUNHA
ADVOGADO
: GO00021781 - ANA CAROLINA ZANINI RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00006764 - JANE LOBO GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00006768 - JOSE MARIO GOMES DE SOUSA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001029-20.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: CONCEICAO APARECIDA MOREIRA
ADVOGADO
: GO00017790 - NEIVALDO FERREIRA DE BRITO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501864

RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: LEANDRO DE CARVALHO PINTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001830-33.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JOSE ILSO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001398-14.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: RITA DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: GO00029572 - LEANDRO SARDINHA DE LISBOA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00019556 - JULIANA MALTA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001529-86.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000002-74.2011.4.01.3506
RECTE
: ELICIA ALVES MOREIRA
ADVOGADO
: GO00006865 - JOAO BATISTA DE MATOS AZEVEDO
ADVOGADO
: GO00016913 - MARCO AURELIO BASSO DE MATOS AZEVEDO
ADVOGADO
: DF00028360 - ROCHAEL VAZ DA SILVA JUNIOR
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JOAQUIM PEDRO DA SILVA (PROCURADOR FEDERAL)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002389-87.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: MARGARIDA MARIA DE SOUSA
RECDO
: JOSE INACIO DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004992-86.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
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RECTE
: RAILDES PEREIRA RAMOS DO AMARAL
ADVOGADO
: GO00029572 - LEANDRO SARDINHA DE LISBOA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000893-23.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: ARIOSVALDO XAVIER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO0028144A - GUILHERME XAVIER ALACOQUE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001677-63.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000064-23.2011.4.01.3504
RECTE
: ZULMIRA ALVES DE MELO
ADVOGADO
: GO00025764 - DUCILENE VICENTE DA SILVA ARANTES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000442-61.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JUCELENE FORMIGA DE JESUS DE SOUSA RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00030919 - FABIO ELIAS AMARILLA COSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001992-28.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: JURACI MAXIMO ALVES
ADVOGADO
: GO0026755A - LUIZ GONZAGA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001777-52.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501865

RECDO
: JOSE PIRES DE ABREU
ADVOGADO
: DF00030919 - FABIO ELIAS AMARILLA COSTA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002837-60.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: OLDEMAR ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001607-80.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: OLINDINA VIEIRA DE BRITO
ADVOGADO
: DF00022853 - LUIZ GONZAGA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001851-09.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARIA DE FATIMA MACHADO ATAIDES
ADVOGADO
: GO00029039 - LIVIA GUIMARAES RODRIGUES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004262-35.2013.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARIA JOANA PEREIRA
ADVOGADO
: GO00026506 - EVERTON BERNARDO CLEMENTE
RECDO
: UNIAO
PROCUR
: BRUNO LOPES MADDARENA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000413-11.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
ORIGEM
PROC. ORIGEM
RECTE
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RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: GO00022449 - MARCOS JOSE CHAVES
RECDO
: ANA LUCIA DA SILVA LEAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001995-61.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: LUCIO RODRIGUES TRINDADE
ADVOGADO
: GO0027503A - JOSILMA SARAIVA
RECDO
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000381-40.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARIA DO CARMO RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00027736 - ALESSANDRA DE QUEIROZ CUNHA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002741-45.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0003680-49.2010.4.01.3501
RECTE
: AMBROSIO MACEDO DA ROCHA
ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: LEANDRO DE CARVALHO PINTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001036-12.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: MARIA SANTANA PERES
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0005391-52.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA

ADVOGADO
: MG00118436 - CARLOS BERKENBROCK
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000251-82.2012.4.01.3508
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RENDA MENSAL INICIAL - REVISÃO DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ONILDA MARCELINO MACHADO
ADVOGADO
: GO00022168 - CLODOALDO SANTOS SERVATO
ADVOGADO
: GO00028822 - MARCIA HELENA MARTINS DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000418-33.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RENDA MENSAL INICIAL - REVISÃO DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0000083-38.2011.4.01.3501
RECTE
: JOAO LUCAS CAMPOS BATISTA DOS SANTOS E OUTRO
ADVOGADO
: GO0026803A - CARLOS BERKENBROCK
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001129-38.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0004557-40.2011.4.01.3505
RECTE
: MARIA GEBRI DA SILVA
ADVOGADO
: GO00023887 - LEONARDO BRUNO PEREIRA VIDAL
ADVOGADO
: GO00027917 - LOURIVANIA PEREIRA PINTO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001836-87.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: GO00023845 - VIVIAN DE FREITAS MARQUES
RECDO
: RODRIGO BRANGHIROLI
RECDO
: ADRIANO JAKELAITIS
RECDO
: WILLIAN MARQUES PIRES
RECDO
: YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS
RECDO
: VIVIANE PURCENA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00033233 - JOELMA ALICE FURTADO PERES
ADVOGADO
: GO00019713 - LILIANE CRISTINA DE PAULA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001021-93.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCUR
: NADIA ALVES PORTO
RECDO
: LOSITA DE FRANCA CAETANO
ADVOGADO
: GO00031551 - CLEIBY RODRIGUES COSTA
ADVOGADO
: GO00004193 - LUIZ ALBERTO MACHADO
ADVOGADO
: GO00029981 - RENATA CAETANO MARRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001292-18.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001301-72.2009.4.01.3501 (2009.35.01.700504-4)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: DIOLINA DE FREITAS MACHADO
ADVOGADO
: DF00024158 - KARINA PEREIRA GOUBETTI XAVIER
ADVOGADO
: DF00014402 - MARLON ALEXANDRE RABELO DE SOUZA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002433-62.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: SANTINO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00027403 - FRANCISCA SIMONE AIRES PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002457-37.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JERONIMA DIAS BRANDAO
ADVOGADO
: GO00031388 - DANILO ARANTES MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001657-50.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: ISABEL ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00009020 - FABIO JOSE LONGO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001664-11.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: THELMA LUCIA DE MELO RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00010578 - SERGIO HENRIQUE FACHINELLI

RECDO
: MARIA SOARES GOMES
ADVOGADO
: GO00004056 - MINERVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001127-24.2013.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: PEDRO VICENTE TARGINO BEZERRA DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002411-48.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: REJANE PURCINA BORGES
ADVOGADO
: GO00030474 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000087-51.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0004256-93.2011.4.01.3505
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
RECDO
: MARIA DA PENHA RIBEIRO DE ARAUJO
ADVOGADO
: GO00030147 - DIVINO TEOFILO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00026331 - LUCAS FREITAS CAMAPUM PERES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002556-48.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: PATRICIA MOREIRA GONCALVES
ADVOGADO
: GO00030147 - DIVINO TEOFILO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00029292 - VANDERLEY FRANCISCO DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00007788 - JOAQUIM PEDRO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002347-79.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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RECURSO JEF Nº:0000899-45.2010.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: GO00014504 - ROGERIO DE MATOS LACERDA
RECDO
: VAINA DE FREITAS REGO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002116-74.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000913-95.2011.4.01.3503
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: GO00013672 - VIVIANE DE PAULA E SILVA CAPARELLI
RECDO
: RUBEM TRILLES FILHO
ADVOGADO
: GO00017275 - ALEXANDRE IUNES MACHADO
ADVOGADO
: GO00026891 - BRUNO OLIVEIRA REGO GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00029437 - CARLOS MAGNO CORREIA DE SA
ADVOGADO
: GO00033252 - LARISSA MELO DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001559-24.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: DAMON CORTES
RECDO
: MARIA EDITH DO VALE CORTES
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001151-96.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002872-20.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ENI CILENE DA SILVEIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00026067 - LEANDRO SANTOS RIBEIRO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001410-35.2013.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: JOSE MENDES TEIXEIRA
ADVOGADO
: GO00019289 - NUBIA ADRIANE PIRES BRAGA E NOGUEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000112-96.2013.4.01.3508
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JOAO ANTONIO DE MACEDO
ADVOGADO
: GO00028996 - ISMAIL LUIZ GOMES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002395-94.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002902-10.2009.4.01.3503 (2009.35.03.700810-2)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
RECDO
: AILDA FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: GO00015451 - IRAIDES FRANCO BORGES FERREIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001213-39.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0000402-06.2011.4.01.3501
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: ROSALINA DA SILVA MACHADO
ADVOGADO
: GO00019795 - JEAN DE QUEIROZ BRITO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000106-89.2013.4.01.3508
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: IRENE MARIA DE JESUS
ADVOGADO
: GO00028996 - ISMAIL LUIZ GOMES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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RECURSO JEF Nº:0002404-56.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: IRENI MARQUES DA COSTA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001440-13.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ROSANI SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00034397 - FABRICIO ROCHA CAMPOS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00020815 - ROBERTA RASMUSSEN DE LIMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002465-24.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: FRANCIELLE SIQUEIRA DE AGUIAR
ADVOGADO
: GO00025656 - FRANCISCO PAULA BARBOSA JORDAO
ADVOGADO
: GO00027923 - MIRELLY MOREIRA MARTINS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002361-63.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: DEBORA CINTIA OLIVEIRA DE PAULA
ADVOGADO
: GO00029292 - VANDERLEY FRANCISCO DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001666-78.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: IRACI LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: GO00026226 - MARCELO PINHEIRO DAVI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000290-13.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501869

RECTE
: BEATRIZ PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: GO00027378 - MARCEL MARTINS COSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000006-05.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DHARLA GIFFONI SOARES
RECDO
: ERCILIA RODRIGUES DE MORAIS
ADVOGADO
: GO00030336 - IRONI ALVES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001966-30.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001065-37.2011.4.01.3506
RECTE
: SENHORINHA XAVIER DE BRITO
ADVOGADO
: GO00006865 - JOAO BATISTA DE MATOS AZEVEDO
ADVOGADO
: GO00016913 - MARCO AURELIO BASSO DE MATOS AZEVEDO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JOAQUIM PEDRO DA SILVA (PROCURADOR FEDERAL)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001746-32.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: LAZARA CRUVINEL CARDOSO
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001552-42.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JOSE JOAO LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: GO00036456 - NUBIA HONORIO DE OLIVEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001798-28.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: VANIA GUIMARAES FONSECA
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
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ADVOGADO
: GO00015451 - IRAIDES FRANCO BORGES FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000050-71.2013.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JOSE MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00032874 - JOAO PAULO PIERONI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001043-23.2013.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JOSELINA XAVIER MACEDO
ADVOGADO
: DF00039607 - JULIANA ALCANTARA DE MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001901-79.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: RAIMUNDO DE OLIVEIRA MORAIS
ADVOGADO
: GO00025790 - GUSTAVO DE FREITAS ESCOBAR
ADVOGADO
: GO00032746 - HAYANN VICTOR BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000148-77.2010.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001622-10.2009.4.01.3501 (2009.35.01.700867-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: RENY MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001574-34.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: CORCINA NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00019289 - NUBIA ADRIANE PIRES BRAGA E NOGUEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001788-81.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: MARIA LUCIA DE MELO SOUZA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000215-71.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: RODRIGO MATOS RORIZ
RECDO
: ROSALIA RIBEIRO DE SANTANA
ADVOGADO
: DF00030008 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000473-81.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001316-64.2011.4.01.3503
RECTE
: ORMEZINDA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00007075 - ANTONIO APARECIDO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00031913 - GILDA ADRIANA SOLFA MORALES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000673-88.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001009-19.2011.4.01.3501
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: MARIA DE FATIMA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000695-49.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001277-67.2011.4.01.3503
RECTE
: JOANA DARC MARTINS ALVES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501870
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RECURSO JEF Nº:0000977-87.2012.4.01.9350

ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002436-68.2013.4.01.3505

CLASSE
OBJETO

: 71200
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: MARIA DIVINA GONCALVES LEMOS
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002011-75.2012.4.01.3505

CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ROSIMAR DE SOUSA TELES
ADVOGADO
: GO00036755 - FELIPE SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00027265 - KATIA PEREIRA DOS SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: GO00017027 - PAULO GONCALVES DE PAIVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00020413 - DAESCIO LOURENCO BERNARDES DE OLIVEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001002-44.2013.4.01.3505

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00028164 - OLDACK ALVES DA SILVA NETO
RECDO
: SANDOVAL ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00026331 - LUCAS FREITAS CAMAPUM PERES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2009.35.01.701678-0

CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: SILVANO ELIAS BATISTA
ADVOGADO
: GO00025649 - CARLOS MAGNO CARDOSO BRITO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00020287 - DIVINO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00032488 - MARCELO CARDOSO BRITO PEREIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002935-98.2012.4.01.3501

NUM. ÚNICA
: 0002424-08.2009.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: ELEUZA PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002246-64.2012.4.01.9350

CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: BENEDITO VIEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: GO0030241A - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
ADVOGADO
: GO00036369 - REGINALDO PAIXAO DOS SANTOS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00009258 - JURANIA CALDEIRA
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000423-55.2012.4.01.9350

CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0005462-54.2011.4.01.3502
RECTE
: MARIA INACIA RODRIGUES DUTRA
ADVOGADO
: GO00029572 - LEANDRO SARDINHA DE LISBOA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001572-86.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
ORIGEM
PROC. ORIGEM
RECTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0003763-65.2010.4.01.3501
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: INGRACIA CARVALHO MAIA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

71200
PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
MARCOS SILVA ROSA
JEF CIVEL E CRIMINAL
0005837-43.2011.4.01.3506
ANA JOSE DA SILVA
DF00025975 - ALEXANDRE LAWRENCE DE MOURA DIAS
DF00020597 - ANDREIA LIGIA DE SOUZA
MG00115865 - JOICE FERNANDES LAGE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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RECURSO JEF Nº:0002206-82.2012.4.01.9350

RECURSO JEF Nº:0002929-48.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: UNIAO E OUTRO
PROCUR
: BRUNO LOPES MADDARENA
RECDO
: UNIAO
RECDO
: ROSA DE OLIVEIRA MORAES
ADVOGADO
: GO00026506 - EVERTON BERNARDO CLEMENTE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000172-69.2013.4.01.3508
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: SANZIA MARIA DE MELO
ADVOGADO
: GO00028996 - ISMAIL LUIZ GOMES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000442-95.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: SEBASTIAO BATISTA ALVES
RECDO
: SONIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000398-42.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0003937-74.2010.4.01.3501
RECTE
: MARTA LEITE LOPES
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001256-10.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003514-79.2008.4.01.3503 (2008.35.03.701828-1)
RECTE
: ALICE ALVES DE TOLEDO
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0000584-86.2011.4.01.3502
RECTE
: EDNA MARIA LIMA SILVA
ADVOGADO
: GO00023031 - ORLANDO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: GO00031741 - SILVANIO AMELIO MARQUES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002209-37.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: NEUSA FRANCISCA SANTANA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002145-14.2012.4.01.3502
CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: CLEUSA MENDES DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00015036 - SALMA REGINA FLORENCIO DE MORAIS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001637-96.2011.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: NEUSINA ALVES FARIAS
ADVOGADO
: GO0027503A - JOSILMA SARAIVA
RECDO
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002436-17.2012.4.01.3501
CLASSE
OBJETO

: 71200
: CONVERSÃO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
RECDO
: ADOLFO JOSE DA COSTA
ADVOGADO
: DF00038005 - CRISTOPHER ALBINO DA SILVA
ADVOGADO
: GO0030258A - FREDERICO SOARES ARAUJO
ADVOGADO
: GO0031773A - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501872
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RECURSO JEF Nº:0001052-07.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00028164 - OLDACK ALVES DA SILVA NETO
RECDO
: SUED MAYEIV PEIXOTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00032879 - ADRIANO ALVES DE PAULA E SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000967-84.2013.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: REVISÃO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: VALDELY TEIXEIRA CHAVES
ADVOGADO
: GO00021555 - ELISANGELA GOMES CARVALHO PERES
ADVOGADO
: GO00003832 - MARIANO CORREIA PERES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003791-87.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RMI PELA EQUIVALÊNCIA ENTRE SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO E
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO - RENDA MENSAL INICIAL - REVISÃO DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: VERA LUCIA DE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO
: GO00029095 - GILDEONE BALSANULFO DE BRITO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000855-12.2013.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RMI PELO ART. 202 CF/88 (MÉDIA DOS 36 ÚLTIMOS SALÁRIOSDE-CONTRIBUIÇÃO) - RENDA MENSAL INICIAL - REVISÃO DE
BENEFÍCIOS
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: EDSON GOMES CORDEIRO
ADVOGADO
: GO0030258A - FREDERICO SOARES ARAUJO
ADVOGADO
: DF00029252 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: GO00021812 - ANDRE DIAS IRIGON
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000336-46.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RMI SEM INCIDÊNCIA DE TETO LIMITADOR - RENDA MENSAL
INICIAL - REVISÃO DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: VALNEY ALVARO DE SYLOS
ADVOGADO
: DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
ADVOGADO
: GO00030258 - FREDERICO SOARES ARAUJO
ADVOGADO
: GO00031773 - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501873

RECURSO JEF Nº:0002854-96.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
RECDO
: DIVINA MARIA DE CASTRO
ADVOGADO
: GO00031029 - ERITA DE CASTRO COSTA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004335-47.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RENDA MENSAL INICIAL - REVISÃO DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MEIRE CRISTINA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DF00037905 - DIEGO MONTEIRO CHERULLI
ADVOGADO
: GO00030258 - FREDERICO SOARES ARAUJO
ADVOGADO
: GO0031773A - PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002436-27.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0001052-50.2011.4.01.3502
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
: GO00022559 - JOAQUIM CORREA DE LIMA
RECDO
: JAIR BORGES TAVARES
ADVOGADO
: GO00023808 - KELLEN HELOISA RODRIGUES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001990-58.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARIA IZABEL MORAIS SILVA
ADVOGADO
: GO00030474 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000109-12.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001079-21.2011.4.01.3506
RECTE
: ROSILMA FONSECA DE ARAUJO
ADVOGADO
: GO00006865 - JOAO BATISTA DE MATOS AZEVEDO
ADVOGADO
: GO00016913 - MARCO AURELIO BASSO DE MATOS AZEVEDO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0001642-55.2010.4.01.3504

ADVOGADO
: GO00033717 - NILSON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00003632 - PAULO ANTONIO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001316-33.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RENÚNCIA AO BENEFÍCIO - DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: OSMAR MACIEL
ADVOGADO
: GO00023808 - KELLEN HELOISA RODRIGUES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000625-66.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: FERNANDA PEREIRA GOMES
ADVOGADO
: DF00018841 - LINO DE CARVALHO CAVALCANTE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001342-44.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001057-75.2011.4.01.3501
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001825-11.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00019556 - JULIANA MALTA
RECDO
: BELMIRA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000086-66.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0004726-24.2011.4.01.3506
RECTE
: JOSE SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00006865 - JOAO BATISTA DE MATOS AZEVEDO

CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JORGE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00031915 - ARIANE BASTOS ARAUJO
ADVOGADO
: GO00031922 - MARIANA BARBOSA DIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004942-60.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00022559 - JOAQUIM CORREA DE LIMA
RECDO
: FELI SANTANA PEREIRA
ADVOGADO
: GO00029572 - LEANDRO SARDINHA DE LISBOA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004920-02.2012.4.01.3502
CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00028164 - OLDACK ALVES DA SILVA NETO
RECDO
: FRANCISCA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00029982 - PAULINE RAPHAELA SIMAO GOMES TAVEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001623-34.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0004348-51.2009.4.01.3502 (2009.35.02.700352-4)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DHARLA GIFFONI SOARES
PROCUR
: JOSE MARIA RICARDO (PROCURADOR FEDERAL)
RECDO
: TEODOLINA DE ASSIS OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000748-64.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
RECTE
PROCUR
RECDO

: 71200
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
: MARCOS SILVA ROSA
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
: IRENE ARAUJO CORREIA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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RECURSO JEF Nº:0001997-03.2012.4.01.3502

ADVOGADO
: GO00016913 - MARCO AURELIO BASSO DE MATOS AZEVEDO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001555-84.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: EURIDES GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000411-41.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0003761-95.2010.4.01.3501
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: MARIA GALDINA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2009.35.00.702986-5
NUM. ÚNICA
: 0062547-72.2009.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0004084-02.2007.4.01.3503 (2007.35.03.701936-5)
RECTE
: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00017843 - ANA CLAUDIA GOMES BALDUINO
ADVOGADO
: GO00012246 - ANDREA TEREZINHA MAIA PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017646 - CARLOS JUNIOR DE MAGALHAES
ADVOGADO
: GO00002652 - FELICISSIMO JOSE DE SENA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001609-50.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALEX DA COSTA GRACANO
RECDO
: TERTULIANO BUENA RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501875

CLASSE
OBJETO

: 71200
: RENÚNCIA AO BENEFÍCIO - DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JONAS UBIRAJARA HUSNI
ADVOGADO
: GO00021541 - HALLAN DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO
: GO0026356A - RONAM ANTONIO AZZI FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002425-76.2012.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RENÚNCIA AO BENEFÍCIO - DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: GERONIMO BENEDITO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00019734 - GLEITER VIEIRA ALVES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0005071-02.2011.4.01.3502
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RENÚNCIA AO BENEFÍCIO - DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: AMARO CUSTODIO RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00026605 - GUILHERME EVANDRO DI OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: GO00010433 - OSORIO EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002715-47.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0004112-68.2010.4.01.3501
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: JONINA CAMPOS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00118237 - WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002703-14.2011.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARCELO AVELINO GONCALVES
ADVOGADO
: GO00025307 - CLEUSA BORBA ARAUJO MORAES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0002105-79.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ARGEMIRO ROSA DA PAIXAO
ADVOGADO
: GO00006375 - MERCIA MENDONCA RODARTE FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002395-60.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
RECDO
: DAVI CASSIANO DE MELO
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003643-61.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0015902-81.2012.4.01.3500
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SILVIA COSTA NAVES
RECDO
: KENIA MARIA DA COSTA
ADVOGADO
: GO00032336 - LEONARDO DOS SANTOS MONTEIRO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000922-73.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: CARLOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003115-71.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: LEIA CARVALHO SMITH
ADVOGADO
: GO00032749 - LEISA MUTAO CIPRIANO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator". Realizada
sustentação oral pela Dra. LEISA MUTAO CIPRIANO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501876

RECURSO JEF Nº:0001015-36.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: FIRMINA ALVES RAMOS
ADVOGADO
: GO00033717 - NILSON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00003632 - PAULO ANTONIO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000391-84.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002634-59.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701890-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: VAND LUCIA SOARES ALVES
ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002707-70.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0000165-69.2011.4.01.3501
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: GLEICIANE ALVES DUARTE
ADVOGADO
: DF00017998 - FRANCISCO DAMASCENO FERREIRA NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002168-70.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002875-56.2011.4.01.3503
RECTE
: ISABEL MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00012988 - JOSE EURIPEDES ALVES DE OLIVEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001267-39.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: MARIA IVANIRA CAVALCANTE GUEDES
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ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002392-42.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: MARIA JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000440-91.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001280-22.2011.4.01.3503
RECTE
: NEUSA MARQUES FERREIRA E SOUSA
ADVOGADO
: GO00015451 - IRAIDES FRANCO BORGES FERREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, ANULAR a sentença, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000630-54.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
RECDO
: ALDO VICENTE BORGES
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, ANULAR a sentença, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0025931-59.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARIA ALBINA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00022886 - MARCUS PAULO RODRIGUES TORRES
ADVOGADO
: GO00031840 - TIAGO DO VALE PIO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, ANULAR a sentença, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001993-13.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: ADELICE SOARES DE MELO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501877

ADVOGADO
: GO0026755A - LUIZ GONZAGA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, ANULAR a sentença, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0027856-90.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: DARCILINO FIRMINO DA CUNHA
ADVOGADO
: GO00028583 - MARLY ALVES MARCAL DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00021512 - HENRIQUE GOUVEIA DE MELO GOULART
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002423-28.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00019556 - JULIANA MALTA
RECDO
: ALTAMIRO PEREIRA FARINHA
ADVOGADO
: GO00014719 - JOSE RAMOS DE SOUSA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000450-38.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ODAIR DE SOUSA E SILVA
ADVOGADO
: GO00027378 - MARCEL MARTINS COSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, RECONHECER a incompetência da Justiça Federal, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000457-30.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: BENEDITO FRANCISCO DE LIMA
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000337-84.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: MARIA DA CONCEICAO SILVA
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0000336-02.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001205-57.2009.4.01.3501 (2009.35.01.700408-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: CLEONICE DE OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000280-66.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003577-70.2009.4.01.3503 (2009.35.03.701486-7)
RECTE
: LAZARA GABRIELA ROSA DO PRADO
ADVOGADO
: GO00017646 - CARLOS JUNIOR DE MAGALHAES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000478-06.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002128-77.2009.4.01.3503 (2009.35.03.700013-9)
RECTE
: MARIA FRANCISCA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00021091 - ERIC TEOTONIO TAVARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000281-51.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002157-30.2009.4.01.3503 (2009.35.03.700042-3)
RECTE
: CLEONICE ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001946-05.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501878

PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: JOAO CORREA LIMA
ADVOGADO
: GO00010008 - EDSON ROSEMAR OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: DF00030919 - FABIO ELIAS AMARILLA COSTA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000184-85.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001361-45.2009.4.01.3501 (2009.35.01.700564-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: MARIA PINTO CALACA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000189-73.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: MARIA AMANCIA COELHO
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001925-29.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
RECDO
: JOSE PINHEIRO MARROCOS
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000769-06.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INEZ RIBEIRO OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00029493 - IURE DE CASTRO SILVA
ADVOGADO
: GO00030073 - VITOR OLIVEIRA DE ALARCAO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0000489-35.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: SEBASTIAO DE FREITAS ALVES
ADVOGADO
: go9499 - ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000894-08.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002622-45.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701878-4)
RECTE
: BENEDITO RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: GO00010008 - EDSON ROSEMAR OLIVEIRA COSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000310-04.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001196-86.2009.4.01.3504 (2009.35.04.700118-6)
RECTE
: CLARICE DE SOUSA RAMOS
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000182-81.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ROSA MARIA ALMEIDA DE BRITO
ADVOGADO
: GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001854-27.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: LINDAMAR DE CARVALHO MAIA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501879

ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002153-04.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ALZIRA DE OLIVEIRA MOTA
ADVOGADO
: go9499 - ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000419-18.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: NEUSA GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00012950 - ADEMAR SOUZA LIMA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002183-39.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000101-53.2011.4.01.3503
RECTE
: ANA CLARA VAZ DE LIMA
ADVOGADO
: GO00012950 - ADEMAR SOUZA LIMA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002386-35.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
ORIGEM
PROC. ORIGEM
RECTE
PROCUR
RECDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
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: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
: MARCOS SILVA ROSA
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
: 0001886-95.2007.4.01.3501 (2007.35.01.700504-7)
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
: ALINE ALVES DOS SANTOS
: ADELINA FERNANDES DE ALMEIDA VIEIRA
: DF00020597 - ANDREIA LIGIA DE SOUZA
: MG00085625 - ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA
: MG00095931 - JANDER JOSE TOMAZ
: DF00029693 - LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES
: DF00022853 - LUIZ GONZAGA DE ARAUJO
: DF00024444 - ROCHELLE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
o
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ADVOGADO
: DF00012991 - ROSA MARIA BARBOSA
ADVOGADO
: DF00026885 - ROSIMEIRE BARRETO ALVES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000129-03.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: TATIANE CONCEICAO SANTOS
ADVOGADO
: GO00025656 - FRANCISCO PAULA BARBOSA JORDAO
ADVOGADO
: GO00027923 - MIRELLY MOREIRA MARTINS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001293-03.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002672-08.2008.4.01.3501 (2008.35.01.701207-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00030044 - LEANDRO DE CARVALHO PINTO
RECDO
: MARILENE GALDINO
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002118-44.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003461-98.2008.4.01.3503 (2008.35.03.701775-2)
RECTE
: SILVANEY FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: GO00030610 - RODOLFO GUIMARAES NUNES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000488-50.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ANTONIO CARLOS PIRES DE BARROS
ADVOGADO
: GO00012950 - ADEMAR SOUZA LIMA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001020-24.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501880

RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO
: GO00018374 - WLADIMIR SKAF DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000452-08.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: LUIS CARLOS DAMASIO CAVENAGHI - REPRESENTADO POR
MARIA HELENA RIBEIRO DAMASIO
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000097-39.2013.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: VANIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00026331 - LUCAS FREITAS CAMAPUM PERES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002586-92.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ALEIR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00021512 - HENRIQUE GOUVEIA DE MELO GOULART
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000380-21.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002145-16.2009.4.01.3503 (2009.35.03.700030-3)
RECTE
: TEREZINHA CRUVINEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0001948-72.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001592-86.2011.4.01.3506
RECTE
: JOAO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00021039 - SHEILA JACINTO DE ALMEIDA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000414-93.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: TERESA FRANCISCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: go9499 - ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001674-45.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: VALDIVINO SALVIANO NOGUEIRA
ADVOGADO
: GO00025790 - GUSTAVO DE FREITAS ESCOBAR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001294-85.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002349-03.2008.4.01.3501 (2008.35.01.700882-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000447-83.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002871-24.2008.4.01.3503 (2008.35.03.701183-7)
RECTE
: JAIR FELICIANO
ADVOGADO
: GO00021091 - ERIC TEOTONIO TAVARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501881

RECURSO JEF Nº:0002280-73.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002702-43.2008.4.01.3501 (2008.35.01.701237-5)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: ALDENI DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001339-89.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: WILDER ANTONIO DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00021039 - SHEILA JACINTO DE ALMEIDA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000761-63.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001776-96.2007.4.01.3501 (2007.35.01.700393-4)
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: MAURICIO INACIO DA SILVA
ADVOGADO
: GO0022072A - ELDER DE ARAUJO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001047-07.2012.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002448-36.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701703-5)
RECTE
: INSS
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: VALDECI PEIXOTO TAVARES
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0001952-12.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF CIVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0004324-43.2011.4.01.3505
RECTE
: MARIA BORGES COELHO
ADVOGADO
: GO00014886 - LANA LUCIENE RODRIGUES MELO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002484-83.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00019556 - JULIANA MALTA
RECDO
: DEUZINHA APARECIDA DE JESUS
ADVOGADO
: GO00019289 - NUBIA ADRIANE PIRES BRAGA E NOGUEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002156-90.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003857-12.2007.4.01.3503 (2007.35.03.701706-3)
RECTE
: OIAMITA MARTINS DE ANDRADE
ADVOGADO
: GO00012246 - ANDREA TEREZINHA MAIA PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017646 - CARLOS JUNIOR DE MAGALHAES
ADVOGADO
: GO00002652 - FELICISSIMO JOSE DE SENA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000832-31.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ROMILDO PERES COSTA
ADVOGADO
: GO00012950 - ADEMAR SOUZA LIMA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001635-48.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501882

RECDO
: DULCE MARY SALES AGUIAR
ADVOGADO
: GO00028595 - ADILTON DIONISIO CARVALHO
ADVOGADO
: GO00011728 - VALDIVINA BARBOSA FREITAS CARVALHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0001557-54.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001965-06.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701212-5)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: ISMAEL RAMOS CONCEICAO
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000384-58.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002292-42.2009.4.01.3503 (2009.35.03.700178-5)
RECTE
: RUBENS PERES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00026493 - ANGELA RODRIGUES CABRAL
ADVOGADO
: GO00023733 - FLÁVIO ROBERTO PETLA LOGSTADT
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0002831-53.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00012114 - EULINA DE SOUSA BRITO DORNELLES BERNI
RECDO
: ANTONIA RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADO
: GO00010008 - EDSON ROSEMAR OLIVEIRA COSTA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:0000885-46.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0004632-59.2009.4.01.3502 (2009.35.02.700642-7)
RECTE
: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
PROCUR
: DHARLA GIFFONI SOARES
RECDO
: NATAL JOAQUIM BIE
ADVOGADO
: GO00024494 - WESLEY NEIVA TEIXEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0000614-37.2011.4.01.9350

RECURSO JEF Nº:0002901-70.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0007496-36.2010.4.01.3502
RECTE
: RAMOS DE FARIA E SILVA
ADVOGADO
: GO00019875 - RITA MARGARETE RODRIGUES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0042927-40.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0008430-28.2009.4.01.3502 (2009.35.02.704487-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00020413 - DAESCIO LOURENCO BERNARDES DE OLIVEIRA
RECDO
: GLORIA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto
do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000686-24.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001762-44.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701007-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: EDUARDO ARAUJO
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do
Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000069-98.2010.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0008809-66.2009.4.01.3502 (2009.35.02.704867-8)
RECTE
: AUDO JOSE NOGUEIRA E OUTRO
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
PROCUR
: GO00004383 - JOAO ELIAS TEIXEIRA E SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: AUDO JOSE NOGUEIRA
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
PROCUR
: GO00004383 - JOAO ELIAS TEIXEIRA E SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos
termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501883

CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0000878-15.2009.4.01.3501 (2009.35.01.700081-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: SEVERINA FELIX DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.014111-8
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0039421-51.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0039421-51.2013.4.01.3500 (2013.35.00.014111-8)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: BENEDITO DAMASIO FILHO
ADVOGADO
: GO00006499 - CECI CINTRA DOS PASSOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.009674-0
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0032701-68.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0032701-68.2013.4.01.3500 (2013.35.00.009674-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: OLIMPIO GARCIA DE FARIA
ADVOGADO
: GO00027027 - ALINE DE ASSIS RAMOS SIQUEIRA
ADVOGADO
: GO00028309 - AGOSTINHO DE SIQUEIRA NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.008546-6
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0031509-03.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0031509-03.2013.4.01.3500 (2013.35.00.008546-6)
RECTE
: MARCIA PINTO DE ARRUDA
ADVOGADO
: MG00139183 - WSTANNY ARRUDA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator". Realizada
sustentação oral pela Dra. WSTANNY ARRUDA.
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RECURSO JEF Nº:2013.35.00.012204-6
NUM. ÚNICA
: 0037021-64.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0037021-64.2013.4.01.3500 (2013.35.00.012204-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: JUVENIL FRANCISCO DE MIRANDA
ADVOGADO
: GO00018594 - YARA MACEDO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.010751-6
NUM. ÚNICA
: 0033782-52.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0033782-52.2013.4.01.3500 (2013.35.00.010751-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: DORVALINA SOUSA DE CARVALHO
ADVOGADO
: GO00028816 - DIOGO GONCALVES DE OLIVEIRA MOTA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.002345-3
NUM. ÚNICA
: 0015599-33.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0015599-33.2013.4.01.3500 (2013.35.00.002345-3)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: ARILDA DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00036273 - NATHANY VIANA MURCA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.000166-7
NUM. ÚNICA
: 0011897-79.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6) BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0011897-79.2013.4.01.3500 (2013.35.00.000166-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARIA DE LOURDES NEVES
ADVOGADO
: GO00023031 - ORLANDO DOS SANTOS FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.903136-4
NUM. ÚNICA
: 0005263-72.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 16ª VARA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501884

PROC. ORIGEM
RECTE

: 0005263-72.2010.4.01.3500 (2010.35.00.903136-4)
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: LEILA MARIA PAZ BARBOSA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.921341-9
NUM. ÚNICA
: 0049092-06.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0049092-06.2010.4.01.3500 (2010.35.00.921341-9)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARIA ALICE SOARES LIRA
ADVOGADO
: GO00011720 - FRANCISCO GOMES NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.912220-0
NUM. ÚNICA
: 0025288-09.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: FÉRIAS - SISTEMA REMUNERATÓRIO - SERVIDORPÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0025288-09.2010.4.01.3500 (2010.35.00.912220-0)
RECTE
: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECDO
: EUDES BORGES DOS ANJOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.903250-0
NUM. ÚNICA
: 0005521-82.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0005521-82.2010.4.01.3500 (2010.35.00.903250-0)
RECTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
ADVOGADO
: GO00006141 - MARIZETE MARTINS NUNES DO NASCIMENTO
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
: GO00027394 - MARCIO JOSE FEITOZA ESTEVES
RECDO
: CLEONY QUEIROZ DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.902683-5
NUM. ÚNICA
: 0004604-63.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 16ª VARA
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RECURSO JEF Nº:2013.35.00.001197-0
NUM. ÚNICA
: 0012982-03.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0012982-03.2013.4.01.3500 (2013.35.00.001197-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARIA GONCALVES DE MACEDO
ADVOGADO
: GO00026564 - MYLSS MARIA VILELA GUIMARAES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.009597-4
NUM. ÚNICA
: 0032610-75.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0032610-75.2013.4.01.3500 (2013.35.00.009597-4)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: SEBASTIAO DIVINO SOARES
ADVOGADO
: GO00015859 - ROBERTO VAZ GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.001685-9
NUM. ÚNICA
: 0014909-04.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0014909-04.2013.4.01.3500 (2013.35.00.001685-9)
RECTE
: KASSIA DE OLIVEIRA ALVES E SILVA
ADVOGADO
: GO00014785 - EDLAMAR ALVES RODRIGUES DIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.962202-4
NUM. ÚNICA
: 0040933-06.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0040933-06.2012.4.01.3500 (2012.35.00.962202-4)
RECTE
: AGUINALDO GOMES RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00017371 - LEIDMAR APARECIDA ARANTES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.956629-7
NUM. ÚNICA
: 0025620-05.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 15ª VARA

PROC. ORIGEM
: 0004604-63.2010.4.01.3500 (2010.35.00.902683-5)
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
: GO00023559 - ANDREIA ROSA DA SILVA
RECDO
: MICHELLE CRISTINA SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz
Relator".
RECURSO JEF Nº:2009.35.00.933439-8
NUM. ÚNICA
: 0058065-81.2009.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0058065-81.2009.4.01.3500 (2009.35.00.933439-8)
RECTE
: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00031364 - PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.940570-8
NUM. ÚNICA
: 0036532-95.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0036532-95.2011.4.01.3500 (2011.35.00.940570-8)
RECTE
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
RECDO
: AIR GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00032342 - THIAGO ROMER DE OLIVEIRA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.947002-3
NUM. ÚNICA
: 0052324-89.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0052324-89.2011.4.01.3500 (2011.35.00.947002-3)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: GABRIEL FILGUEIRA SILVA
ADVOGADO
: GO00015202 - JUNIA DA SILVA REZENDE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.938242-0
NUM. ÚNICA
: 0031121-71.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0031121-71.2011.4.01.3500 (2011.35.00.938242-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: EDER GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00013161 - MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501885
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RECURSO JEF Nº:2009.35.00.932374-8
NUM. ÚNICA
: 0057004-88.2009.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE DO
CONSUMIDOR - DIREITO DO CONSUMIDOR
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0057004-88.2009.4.01.3500 (2009.35.00.932374-8)
RECTE
: LIVIA DE PAULA FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GO00024580 - RUI FERREIRA BARBOSA JUNIOR
RECDO
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00012837 - JAIRO FALEIRO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.961320-3
NUM. ÚNICA
: 0040005-55.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0040005-55.2012.4.01.3500 (2012.35.00.961320-3)
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
RECDO
: MARIA JOSE PIRES PINTO
ADVOGADO
: GO00006435 - HELIANE RODRIGUES PÓVOA LEMES
ADVOGADO
: GO00026837 - RAFAEL HERNANDEZ SOARES
RECDO
: HELENITA PIRES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00006435 - HELIANE RODRIGUES PÓVOA LEMES
ADVOGADO
: GO00026837 - RAFAEL HERNANDEZ SOARES
RECDO
: MARIA CRISTINA PIRES DE FARIA
ADVOGADO
: GO00006435 - HELIANE RODRIGUES PÓVOA LEMES
ADVOGADO
: GO00026837 - RAFAEL HERNANDEZ SOARES
RECDO
: MARIA ANGELICA PIRES
ADVOGADO
: GO00006435 - HELIANE RODRIGUES PÓVOA LEMES
ADVOGADO
: GO00026837 - RAFAEL HERNANDEZ SOARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.963423-8
NUM. ÚNICA
: 0042300-65.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0042300-65.2012.4.01.3500 (2012.35.00.963423-8)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: JOSE GOMES DE CAMARGO
ADVOGADO
: GO00014582 - SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.949669-1
NUM. ÚNICA
: 0006899-05.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0006899-05.2012.4.01.3500 (2012.35.00.949669-1)

PROC. ORIGEM
: 0025620-05.2012.4.01.3500 (2012.35.00.956629-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: DORVALINA FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00022859 - MARCOS BARBOSA DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.954136-8
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0018386-69.2012.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6) BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0018386-69.2012.4.01.3500 (2012.35.00.954136-8)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: NILSON ALVES DAS NEVES
ADVOGADO
: GO00033029 - NATHÁLIA PERCILLA NEVES
ADVOGADO
: GO00012139 - ODILON JORGE DAS NEVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Juiz Relator".
INTIMAÇÃO NOS PROCESSOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS JULGADOS NA SESSÃO DO
DIA 21 DE AGOSTO DE 2014, CUJOS ADVOGADOS NÃO SE ENCONTRAM CADASTRADOS NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO - E-CINT
RELATOR 01:
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.953584-0
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0017732-82.2012.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0017732-82.2012.4.01.3500 (2012.35.00.953584-0)
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECTE
: IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
RECDO
: CARLOS AUGUSTO CANEDO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.006984-5
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0028476-05.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0028476-05.2013.4.01.3500 (2013.35.00.006984-5)
RECTE
: CLAUDINEI MARCIANO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00017692 - MARCIANO AGUIAR CARNEIRO
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: CLAUDINEI MARCIANO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00017692 - MARCIANO AGUIAR CARNEIRO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501886
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RECTE
: CELINA PINTO DE MELLO
ADVOGADO
: GO00028243 - BONNY MELLO
RECDO
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00012943 - CARMEM LUCIA DOURADO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.957701-5
NUM. ÚNICA
: 0028130-88.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0028130-88.2012.4.01.3500 (2012.35.00.957701-5)
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: MARLON ORNELAS FERREIRA
ADVOGADO
: GO00024329 - FREDERICO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA VALTUILLE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.937877-6
NUM. ÚNICA
: 0030759-69.2011.4.01
.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0030759-69.2011.4.01.3500 (2011.35.00.937877-6)
RECTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
RECTE
: CAIXA SEGURADORA S.A.
RECDO
: VALDEMIR RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADO
: GO00021308 - MARCIA HELENA DA SILVA FREITAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.929912-6
NUM. ÚNICA
: 0009377-20.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0009377-20.2011.4.01.3500 (2011.35.00.929912-6)
RECTE
: SIDNEY DA SILVA MACHADO
ADVOGADO
: GO00015309 - ADRIANA CHADUD DE A.RESENDE
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.943556-7
NUM. ÚNICA
: 0044486-95.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - RESPONSABILIDADE DO
CONSUMIDOR - DIREITO DO CONSUMIDOR
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501887

ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0044486-95.2011.4.01.3500 (2011.35.00.943556-7)
RECTE
: DORIVALDO DE JESUS GOMES
ADVOGADO
: GO00017179 - MARCOS FERNANDES DE FARIA
RECDO
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00006595 - JOAO BRAZ BORGES
ADVOGADO
: GO00021362 - MARGARETH DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: GO00013679 - DEGMAR AUGUSTO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.969798-0
NUM. ÚNICA
: 0011437-92.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0011437-92.2013.4.01.3500 (2013.35.00.969798-0)
RECTE
: LENI ALVES DE LIMA MIRANDA
ADVOGADO
: ALESSANDRA SADO (DEFENSORA PUBLICA DA UNIAO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - GOIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.938666-7
NUM. ÚNICA
: 0032145-37.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0032145-37.2011.4.01.3500 (2011.35.00.938666-7)
RECTE
: FLAVIO BIANCHESI
ADVOGADO
: GO00025721 - ALESSANDRO RODRIGUES DA CUNHA PINHEIRO
RECDO
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00020906 - KARINE CESTARI
ADVOGADO
: GO00034016 - FERNANDO LUIS JACOMINI MININEL
ADVOGADO
: GO00020098 - MARCELO MEINBERG GERAIGE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.947093-1
NUM. ÚNICA
: 0052619-29.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0052619-29.2011.4.01.3500 (2011.35.00.947093-1)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: REINILDE DIAS SANTOS
ADVOGADO
: GO00028389 - ANDREIA GUIMARAES NUNES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004796-32.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
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RECTE
: DERALDINO MISSIAS DE SOUZA
ADVOGADO
: SE00005221 - DIEGO MELO SOBRINHO
ADVOGADO
: GO00033152 - FABIO CORREA RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
ADVOGADO
: SE00004487 - MARIA CONCEICAO DE MELO SOARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00022559 - JOAQUIM CORREA DE LIMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.916666-3
NUM. ÚNICA
: 0036155-61.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0036155-61.2010.4.01.3500 (2010.35.00.916666-3)
RECTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: GO00022586 - DENISE BRITO BARBOSA
RECDO
: JOSE DE SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: GO00021815 - ALINE RIBEIRO DE FREITAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.946116-1
NUM. ÚNICA
: 0050812-71.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0050812-71.2011.4.01.3500 (2011.35.00.946116-1)
RECTE
: KARINA GONCALVES MACHADO
ADVOGADO
: GO00026112 - CAMILA KEILA SOUTHIER
ADVOGADO
: GO00028275 - DIANA PAULA SOUTHIER
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.958004-4
NUM. ÚNICA
: 0028448-71.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0028448-71.2012.4.01.3500 (2012.35.00.958004-4)
RECTE
: SAULO OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: GO00031408 - GENEIANNE BERTUNES DE ALMEIDA FREIRE
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
PROCESSOS FÍSICOS:
RECURSO JEF Nº:0002967-60.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: VALDEMAR RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00031408 - GENEIANNE BERTUNES DE ALMEIDA FREIRE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501888

ADVOGADO
: GO00035197 - GUILHERME WELINGTON BORGES DE LIMA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000019-19.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: TEREZA DA SILVA RAMOS
ADVOGADO
: GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000497-96.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: PAULO AGUIAR DO ROSARIO
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000852-80.2010.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: SALVIO FERNANDES DO COUTO
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000456-35.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: ORLANDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000533-78.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: OSVALDA ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
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RECURSO JEF Nº:0002668-23.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: NEURACI DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: GO00023183 - EDUARDO DO PRADO LOBO
ADVOGADO
: GO00023128 - GUSTAVO PIGNATTI DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00030310 - TATIANA RIBEIRO TOSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00023662 - SOENI DE SOUZA MACHADO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004027-24.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001799-91.2011.4.01.3504
RECTE
: RUY BARBOSA CASIMIRO ALVES
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002012-97.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: ROSAIR PEDRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00025790 - GUSTAVO DE FREITAS ESCOBAR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001752-92.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
RECDO
: JOAO CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004597-54.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: AZUGUIR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00030543 - GIL LEANDRO CHAVES SANTOS
ADVOGADO
: GO00020356 - NAIR LEANDRO CHAVES DOS REIS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002094-97.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: JOAO CECILIO DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00032874 - JOAO PAULO PIERONI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000457-20.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: WAGNER MEIRELES
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003989-12.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002637-34.2011.4.01.3504
RECTE
: FERNANDO MANZI DE ANDRADE
ADVOGADO
: GO00012162 - WASHINGTON MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000156-10.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: ANA PAULA DOS REIS LOPES
ADVOGADO
: DF00030919 - FABIO ELIAS AMARILLA COSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00037072 - MARIA DORCILIA LIRA MOREIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002404-06.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006855 - WILMAR PEREIRA GONCALVES
RECDO
: MOACIR MACHADO DE MORAES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501889
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RECURSO JEF Nº:0001840-27.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: JOVANILDO LOPES NAZARIO
ADVOGADO
: GO00032874 - JOAO PAULO PIERONI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004067-06.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000345-76.2011.4.01.3504
RECTE
: GENECY ALVES DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: GO00015340 - SANDRA MARA DA SILVEIRA COSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000278-23.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: CLEIDE MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003367-79.2010.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: REINALDO FRANCO DE CARVALHO NETO
ADVOGADO
: GO00033738 - ANDREA ROSA DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001472-18.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
RECDO
: RAIMUNDA MONICA PEREIRA DOS SANTOS DOMICIANO
ADVOGADO
: GO00015550 - MARCIA VICENTE MARTINS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000711-90.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501890

RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
RECDO
: OSVALDO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: GO0030474A - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000595-78.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: CLEITON CRUVINEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00036108 - GABRIELA MAIA GOMIDE
ADVOGADO
: GO00014863 - MARIA CECILIA BONVECHIO TEROSSI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003589-82.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
RECDO
: APARECIDA DO CARMO AMORIM
ADVOGADO
: GO00029611 - CARLA DE OLIVEIRA FARIA MARCAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002334-92.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: GO00027403 - FRANCISCA SIMONE AIRES PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JOSE MARIA RICARDO (PROCURADOR DO INSS)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Relator 02
RECURSO JEF Nº:0001669-33.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: TANIA MARIA RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: GO00027546 - ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: GO00034543 - FABIO CASTRO ARAUJO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000140-22.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA DAS GRACAS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GO00010008 - EDSON ROSEMAR OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: DF00030919 - FABIO ELIAS AMARILLA COSTA
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RECURSO JEF Nº:0000386-09.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: LINDALVA DAS GRACAS DE ASSIS
ADVOGADO
: GO00025448 - ALCIDES ALVES CASTILHO JUNIOR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000420-72.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MAURIZELENA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00028507 - DENILSA RODRIGUES TAVARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00009931 - FRANCISCO ANTONIO NUNES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000505-58.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00012364 - DEIVES ROBERTO RODRIGUES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000515-39.2011.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: SEBASTIANA SEVERINA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00019290 - DIVINA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00013618 - ZAIDA ANTONIA DE OLIVEIRA TOME
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000591-72.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOSE CARDOSO FILHO
ADVOGADO
: GO00030038 - MARÍLIA FERREIRA MIRANDA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000614-90.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO
: GO0015681A - LOURIVAL SILVESTRE SOBRINHO
ADVOGADO
: DF00037072 - MARIA DORCILIA LIRA MOREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000151-51.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA LUCIA GONCALVES DE AQUINO
ADVOGADO
: DF00030919 - FABIO ELIAS AMARILLA COSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000204-32.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOSE EVANGELISTA DE JESUS
ADVOGADO
: GO0022072A - ELDER DE ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000277-86.2012.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ANA MIRANDA CASTRO LOPES
ADVOGADO
: DF00009821 - HAMILTON SANTANA DE LIMA
ADVOGADO
: DF00038822 - MONYELLE ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO
: DF00034208 - THATIANA GARCIA BUENO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000310-76.2012.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00021039 - SHEILA JACINTO DE ALMEIDA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000369-73.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: EVANDRO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00029490 - LEVERTON EDUARDO DOURADO DIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501891
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RECTE
: EDIVANDO GONCALVES DAMASCENA
ADVOGADO
: DF00037072 - MARIA DORCILIA LIRA MOREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000634-66.2012.4.01.3506

RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: DAMIANA MONTEIRO DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000761-16.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ALINE CAVALCANTE MELO
ADVOGADO
: GO00028373 - NEVES TEODORO REZENDE DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00030172 - WENDER TEIXEIRA DE ANDRADE
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000764-18.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001700-04.2009.4.01.3501 (2009.35.01.700945-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: JOSE SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000847-49.2010.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: HELIO JOSE DA COSTA
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000880-59.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: CREOVALDO PEREIRA JUSTINO
ADVOGADO
: GO00019290 - DIVINA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00013618 - ZAIDA ANTONIA DE OLIVEIRA TOME
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000891-06.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: EVERALDO MOREIRA DA ROCHA

CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA FERREIRA ARAUJO
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000655-57.2012.4.01.3501
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: LUCIMAR TEOFILO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000669-38.2012.4.01.3502
CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOSE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000691-81.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: APARECIDA DE FATIMA MELO MORAES
ADVOGADO
: TO00003508 - ELIANE DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: GO00016145 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: GO00021812 - ANDRE DIAS IRIGON
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000746-94.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
ORIGEM
PROC. ORIGEM

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
: 0001885-42.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701132-9)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501892
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RECURSO JEF Nº:0001170-86.2012.4.01.3503

ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000900-56.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DALVA MARQUES BARRETO
ADVOGADO
: GO00009020 - FABIO JOSE LONGO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000910-94.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ANILTON LAZARO MARTINS
ADVOGADO
: GO00021914 - JUSSARA BALTA FERREIRA RASZL
ADVOGADO
: GO00035778 - LEIDE LAURA LOPES SANDRI
ADVOGADO
: GO00016114 - SIRLENE MOREIRA FIDELES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: GO00023662 - SOENI DE SOUZA MACHADO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000943-39.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ADAO IVALTON DE ALVARENGA
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001063-79.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ALAIDE GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00014613 - WALERIO MAGALHAES BANDEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001156-90.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MISAEL BENTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00026493 - ANGELA RODRIGUES CABRAL
ADVOGADO
: GO00023733 - FLÁVIO ROBERTO PETLA LOGSTADT
ADVOGADO
: GO00036026 - KARINE GOMES BORGES ATAÍDE
ADVOGADO
: GO00031955 - LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501893

CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00027238 - NARA RUBIA MENDES MOREIRA
ADVOGADO
: GO00027054 - NEILAIR MAURA DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00021812 - ANDRE DIAS IRIGON
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001181-18.2012.4.01.3503
CLASSE
OBJETO

: 71200
: CONVERSÃO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: BRAZ BARROMEU PERES
ADVOGADO
: GO00036108 - GABRIELA MAIA GOMIDE
ADVOGADO
: GO00014863 - MARIA CECILIA BONVECHIO TEROSSI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001189-92.2012.4.01.3503
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: LUCENILDA NUNES DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: GO00019290 - DIVINA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00013618 - ZAIDA ANTONIA DE OLIVEIRA TOME
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001190-65.2012.4.01.3507
CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ROMAS MORAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00033756 - FERNANDO DESTACIO BUONO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001303-96.2010.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DALCI FERREIRA LUCAS
ADVOGADO
: GO00032068 - ISADORA DE OLIVEIRA AMORIM
ADVOGADO
: GO00029493 - IURE DE CASTRO SILVA
ADVOGADO
: GO00030073 - VITOR OLIVEIRA DE ALARCAO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

1893

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
RECURSO JEF Nº:0001313-72.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: IDELFONSO DIAS ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001455-79.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: SILVANIA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: GO00014863 - MARIA CECILIA BONVECHIO TEROSSI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001461-86.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: CICERO DAMIAO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00009499 - ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001468-12.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: EURIPIDES MACHADO PIRES
ADVOGADO
: GO00027546 - ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001500-17.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ALZIRA ALVES SANTANA
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001590-25.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: NAIR ROMEIRO DE SOUZA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501894

ADVOGADO
: GO00028345 - ROSANGELA MARTINS DE SOUZA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001611-20.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002344-44.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701597-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: GUIOMAR ALVES RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001631-55.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: OLDAIR DOS REIS SILVA
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001663-63.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: LUCIVANIA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00023183 - EDUARDO DO PRADO LOBO
ADVOGADO
: GO00023128 - GUSTAVO PIGNATTI DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00030310 - TATIANA RIBEIRO TOSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001791-83.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ONERIO CRUVINEL SOUZA
ADVOGADO
: GO00023183 - EDUARDO DO PRADO LOBO
ADVOGADO
: GO00023128 - GUSTAVO PIGNATTI DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GO00030310 - TATIANA RIBEIRO TOSTA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001969-26.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: NILTON FERREIRA DOS SANTOS
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RECURSO JEF Nº:0002126-45.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: TERESINHA DE JESUS RORIZ BORGES
ADVOGADO
: GO0022072A - ELDER DE ARAUJO
ADVOGADO
: DF00006435 - MOANE CRISTINE R. C. GUERRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00029111 - VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002161-65.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: GEOVANE MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00026336 - THIAGO DA CUNHA MATSUURA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002169-42.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DAVI PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00021541 - HALLAN DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO
: GO00026356 - RONAM ANTONIO AZZI FILHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002313-53.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JAIR PEREIRA GOMES
ADVOGADO
: GO0022072A - ELDER DE ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002380-69.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JULIO CIPRIANO GOMES
ADVOGADO
: GO00026937 - EDNALDO RIBEIRO PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002475-45.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: IVANILDE LIMA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO
: GO00019289 - NUBIA ADRIANE PIRES BRAGA E NOGUEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00007788 - JOAQUIM PEDRO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001996-12.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: GRACE DE FATIMA MARQUES
ADVOGADO
: GO00027546 - ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001860-06.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: VANDERLEI LUIZ LIMBERGER
ADVOGADO
: GO00029515 - JAQUESON DOS SANTOS CASTRO
ADVOGADO
: GO00029987 - KERLY JOANA CARBONERA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.02.700927-5
NUM. ÚNICA
: 0001098-73.2010.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ANGELA MARIA RODRIGUES ROSA
ADVOGADO
: GO00016769 - NORBERTO MACHADO DE ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002049-21.2011.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JURANDIR FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00021039 - SHEILA JACINTO DE ALMEIDA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002079-31.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ELIZABETE MARIA DE JESUS
ADVOGADO
: GO00032874 - JOAO PAULO PIERONI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00006624 - MARIA DE LOURDES THEES PERILLO DA VEIGA
JARDIM
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501895
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RECURSO JEF Nº:0003701-25.2010.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: FRANCISCA PEIXOTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003927-84.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ZENEIDE SOUSA MARTINS
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004793-98.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MILTON TEIXEIRA DE MELO
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004885-67.2011.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: CARLOS RABELO
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00007788 - JOAQUIM PEDRO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004898-63.2011.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ANA ALMEIDA MOURA
ADVOGADO
: GO00021039 - SHEILA JACINTO DE ALMEIDA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: CECILIA FREITAS LEITAO DE ARANHA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004909-92.2011.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ZILMA DIAS DE SOUSA

ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002589-75.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ELIANE REIS MACEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002843-57.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ELIANE DE SOUZA MAIA
ADVOGADO
: DF00039607 - JULIANA ALCANTARA DE MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002856-84.2010.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARINEZ FLORES DOS SANTOS VALLE
ADVOGADO
: GO00020508 - ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUO NETO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003034-90.2011.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DIVINO MESSIAS DOS REIS
ADVOGADO
: GO00021818 - DEBORAH CRISTINA NEVES CORDEIRO
ADVOGADO
: GO00017100 - MARCOS ROSA OSTROWSKYI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003287-53.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ROSALINA CHAVES MARTINS
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501896
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RECURSO JEF Nº:0002224-15.2011.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: HELIO FERREIRA LIMA
ADVOGADO
: GO00021039 - SHEILA JACINTO DE ALMEIDA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001587-64.2011.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DANIEL NAPOLEAO TEIXEIRA
ADVOGADO
: GO00025086 - OSMAR FERREIRA DE PAIVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000733-95.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002194-28.2007.4.01.3503 (2007.35.03.700029-6)
RECTE
: VANDERLAN PEREIRA FRAGA
ADVOGADO
: GO00007075 - ANTONIO APARECIDO PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator, ressalvados os
entendimentos dos Juízes PAULO ERNANE MOREIRA BARROS e JOSÉ GODINHO FILHO, sobre a
exclusão no cálculo da renda familiar, de benefício previdenciário de pessoas de menos de sessenta e
cinco anos".
RECURSO JEF Nº:0000578-42.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ROSELI APARECIDA SATELES DE MORAES
ADVOGADO
: GO00015550 - MARCIA VICENTE MARTINS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001113-21.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0001860-57.2008.4.01.3503 (2008.35.03.700170-2)
RECTE
: ELIZABETE RODRIGUES BATISTA
ADVOGADO
: GO00012246 - ANDREA TEREZINHA MAIA PEREIRA
ADVOGADO
: GO00017646 - CARLOS JUNIOR DE MAGALHAES

ADVOGADO
: GO0020472E - NILSON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00003632 - PAULO ANTONIO DA SILVA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004920-24.2011.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: BRAZ MENDES DE CAMARGO
ADVOGADO
: GO00033717 - NILSON RIBEIRO DOS SANTOS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: CECILIA FREITAS LEITAO DE ARANHA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0005456-35.2011.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOAO VANDIR GONCALVES DA COSTA
ADVOGADO
: GO00025086 - OSMAR FERREIRA DE PAIVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0037420-30.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DERIVALDO DE JESUS
ADVOGADO
: GO00022886 - MARCUS PAULO RODRIGUES TORRES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0038143-49.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: SEBASTIANA CASTILHO
ADVOGADO
: GO00031364 - PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0033328-09.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: NADIR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00032336 - LEONARDO DOS SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: GO00031840 - TIAGO DO VALE PIO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501897
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RECURSO JEF Nº:0000254-68.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0002696-30.2008.4.01.3503 (2008.35.03.701008-1)
RECTE
: ISABEL GUIMARAES ALVES
ADVOGADO
: GO00007075 - ANTONIO APARECIDO PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000413-80.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DONIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00019290 - DIVINA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00013618 - ZAIDA ANTONIA DE OLIVEIRA TOME
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001564-36.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA
ADVOGADO
: GO00027098 - PEDRO QUEIROZ ROCHA
ADVOGADO
: GO00031607 - UARA DE FREITAS DIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001751-54.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: TEREZINHA BELENTANI DE PAULA
ADVOGADO
: GO00026847 - PAULO LUSTOSA GONDIM VAZ
ADVOGADO
: GO00027274 - SYLLAS DILETO JUNIOR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001819-51.2012.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: LUIS ANTONIO GOMES FERREIRA
ADVOGADO
: SP00262665 - JOAO PAULO PIERONI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ANDRE DIAS IRIGON
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

ADVOGADO
: GO00002652 - FELICISSIMO JOSE DE SENA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001282-08.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002526-30.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701781-0)
RECTE
: INSS
PROCUR
: JULIANA CAMPOS MENELAU DE ALMEIDA
RECDO
: NERI BENTO TALINI
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001942-02.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003657-05.2007.4.01.3503 (2007.35.03.701506-0)
RECTE
: MARIA LUCIA DE SOUZA BORGES
ADVOGADO
: go9499 - ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002633-79.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOAO EVANGELISTA MARTINS
ADVOGADO
: SE00005221 - DIEGO MELO SOBRINHO
ADVOGADO
: GO00033152 - FABIO CORREA RIBEIRO
ADVOGADO
: SE00004487 - MARIA CONCEICAO DE MELO SOARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DHARLA GIFFONI SOARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000306-39.2012.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: GERVINO BISPO DE LIMA
ADVOGADO
: DF00018083 - EDUARDO BITTENCOURT BARREIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501898
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RECURSO JEF Nº:0002440-98.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: SIVALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
ADVOGADO
: GO00024020 - GISELE ALVES FERNANDES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAYONARA PINHEIRO CARIZZI
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002502-07.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DORALICE ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DF00030008 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002589-60.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: IRANIDES ROSA FERREIRA
ADVOGADO
: go9499 - ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004104-33.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: FELIPE ANDRADE GOUVÊA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002423-52.2011.4.01.3501
RECTE
: SIMONE ALVES VIEIRA
ADVOGADO
: GO00030241 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000352-77.2011.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOSE ROBERTO BIZERRA
ADVOGADO
: DF00037072 - MARIA DORCILIA LIRA MOREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501899

RECURSO JEF Nº:0000825-88.2010.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: VALDIMIRO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00027546 - ARLETE CASTRO DE OLIVEIRA ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00009931 - FRANCISCO ANTONIO NUNES
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001565-12.2011.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ZULMERINDA CESAR DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002436-51.2011.4.01.3501
CLASSE
OBJETO

: 71200
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: VALDIVINO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DF00039607 - JULIANA ALCANTARA DE MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002917-39.2010.4.01.3504
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: LUZIA MARIA RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00028345 - ROSANGELA MARTINS DE SOUZA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004858-78.2011.4.01.3507
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ROGERIO ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00028507 - DENILSA RODRIGUES TAVARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0000891-94.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: OLGA CANDIDA BELARMINO
ADVOGADO
: GO00009020 - FABIO JOSE LONGO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000891-94.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: OLGA CANDIDA BELARMINO
ADVOGADO
: GO00009020 - FABIO JOSE LONGO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002851-28.2011.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: CLEUNICE DA SILVA MOURA
ADVOGADO
: GO00032874 - JOAO PAULO PIERONI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003601-33.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: NATALINA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000695-93.2013.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA ETELVINA DE ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000911-79.2012.4.01.3507
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ALANCARDEC BATISTA SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00035170 - BENICIO ANTONIO ELIAS DE FREITAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501900

ADVOGADO
: GO00021091 - ERIC TEOTONIO TAVARES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: GO00021812 - ANDRE DIAS IRIGON
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000956-29.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: VERA LUCIA PIRES
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001063-14.2013.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JAILDA MALTA DOS SANTOS BRUNO
ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001124-31.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: GENERI DE SOUZA POVOA
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001273-27.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ARISTOTELES PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: GO00025790 - GUSTAVO DE FREITAS ESCOBAR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001316-27.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: GILDA NEVES FERREIRA REGO
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
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ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003171-75.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA ROSA CAMILO
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0007653-09.2010.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOAO ANTONIO MARTINEZ
ADVOGADO
: GO00025656 - FRANCISCO PAULA BARBOSA JORDAO
ADVOGADO
: GO00027923 - MIRELLY MOREIRA MARTINS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001787-37.2012.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: LEUSIMARIA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00014116 - EDIVAN GOMES LIMA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator, e por maioria,
fixar a DIB na data da citação, vencido nesse ponto o Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002505-59.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DF00033070 - ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00011943 - JOAQUIM MOURA PIMENTA
ADVOGADO
: DF00031942 - JULIANA ATAIDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00008405 - PAULO CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DF00031356 - POLYANA ATAIDES DE OLIVEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000468-49.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOSE AILTON DE MELO

ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001423-51.2010.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: VICENTE CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DF00037072 - MARIA DORCILIA LIRA MOREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: BA00020126 - SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001618-31.2013.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: FRANCISCO ZELIO PINTO
ADVOGADO
: GO00038858 - JULIANA ALCANTARA DE MEDEIROS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001781-96.2013.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARLUCIA MOREIRA DOS SANTOS ASSIS
ADVOGADO
: GO00029611 - CARLA DE OLIVEIRA FARIA MARCAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00007788 - JOAQUIM PEDRO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002106-79.2010.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOANA SOUZA DIAMANTINA
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
ADVOGADO
: GO00025415 - RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003034-93.2011.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: NILMA ALVES DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: GO00025431 - MARIA ANGELICA DIAS DE MATOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501901
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RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: ALINE ALVES DOS SANTOS
RECDO
: IEDA TEREZINHA DRESCH
ADVOGADO
: GO00023463 - CELSO GROSSKOPF RIBAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000045-49.2013.4.01.3503
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ANDRE ANDRADE SILVA
ADVOGADO
: GO00009499 - ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00021812 - ANDRE DIAS IRIGON
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000182-56.2012.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: LOMANTO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00021039 - SHEILA JACINTO DE ALMEIDA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00029111 - VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000453-77.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ROBERTO FREIRE DAMASCENO
ADVOGADO
: GO00033152 - FABIO CORREA RIBEIRO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00022559 - JOAQUIM CORREA DE LIMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000458-02.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ANESIO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO0022394E - LAURINDO GONCALVES NETO
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00028164 - OLDACK ALVES DA SILVA NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000504-88.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DELAICE CANDIDA DE ABREU

ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000798-31.2012.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARLENE FERREIRA DA SILVA MENDES
ADVOGADO
: GO00014116 - EDIVAN GOMES LIMA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator, e por maioria,
fixou a DIB na juntada do laudo médico, vencido nesse o Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001204-86.2011.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RESTABELECIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOSE CARLOS ALVES APRIGIO
ADVOGADO
: GO00016913 - MARCO AURELIO BASSO DE MATOS AZEVEDO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000143-74.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DEUSDETE FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: DF00037072 - MARIA DORCILIA LIRA MOREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator. Vencido o Juiz
Federal JOSÉ GODINHO FILHO quanto ao dever de devolução dos valores recebidos a título de tutela
antecipada".
RECURSO JEF Nº:0004274-05.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
RECDO
: NIVA MIRANDA DOMINGOS
ADVOGADO
: GO00009358 - JOSE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00015657 - RICARDO GONCALVES GIL
ADVOGADO
: GO00030116 - SARA HANGUI SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator. Vencido o Juiz
Federal JOSÉ GODINHO FILHO quanto ao dever de devolução dos valores recebidos a título de tutela
antecipada".
RECURSO JEF Nº:0002575-13.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002110-33.2007.4.01.3501 (2007.35.01.700729-4)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501902
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ADVOGADO
: BA00026449 - DIEGO BONFIM FERNANDES
ADVOGADO
: DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00028164 - OLDACK ALVES DA SILVA NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002570-41.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOAQUIM GAMBARRA DE LACERDA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002580-85.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: IRACI LOPES MONTEL DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00026336 - THIAGO DA CUNHA MATSUURA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0003594-41.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA IMACULADA VIEIRA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004221-24.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0003722-61.2011.4.01.3502
RECTE
: JOSE LINO DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004230-83.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARCELO LOURENCO DE MELO
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00004383 - JOAO ELIAS TEIXEIRA E SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

ADVOGADO
: GO00024778 - SILVANA DE SOUSA ALVES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000781-07.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ANTONIA LAUDENI MENDES MOREIRA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001534-61.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: IVONE CORREIA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00024883 - MAURO RIBEIRO DE MELO JUNIOR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001536-31.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: AMINA YASIN ALI
ADVOGADO
: GO00024883 - MAURO RIBEIRO DE MELO JUNIOR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001636-83.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ELENEUZA RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00026336 - THIAGO DA CUNHA MATSUURA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001834-57.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA DA CONCEICAO CANDIDA
ADVOGADO
: GO00026757 - JULIANY GUERRA BARBOSA TELLES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0002172-94.2012.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOSEFA LACERDA LEITE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501903
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RECURSO JEF Nº:0004244-67.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0002277-08.2011.4.01.3502
RECTE
: NEUSA ARAUJO DE PAIVA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004247-22.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0000812-61.2011.4.01.3502
RECTE
: JOAO HENRIQUE DE JESUS
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00015695 - JOSE MARIA RICARDO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004442-28.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: TEREZINHA DA SILVA ABADIA
ADVOGADO
: GO00024883 - MAURO RIBEIRO DE MELO JUNIOR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004492-88.2010.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: VALTINHO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DHARLA GIFFONI SOARES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004648-42.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DEUZELITA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00024883 - MAURO RIBEIRO DE MELO JUNIOR
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501904

RECURSO JEF Nº:0004737-44.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ABADIO PEREIRA BRAGA
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00022559 - JOAQUIM CORREA DE LIMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004751-28.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ILIDIO DE PAULO
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004760-87.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ERENALDO DOS SANTOS PINTO
ADVOGADO
: GO00033152 - FABIO CORREA RIBEIRO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004762-57.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARLENE ALVES DE MORAIS
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
ADVOGADO
: GO00020841 - NILZA GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0004766-94.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: VALBE AMARAL ROSENO
ADVOGADO
: GO00026336 - THIAGO DA CUNHA MATSUURA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00008047 - NADIA ALVES PORTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:0004796-32.2012.4.01.9350

RECURSO JEF Nº:0001310-26.2012.4.01.3502

CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: DERALDINO MISSIAS DE SOUZA
ADVOGADO
: SE00005221 - DIEGO MELO SOBRINHO
ADVOGADO
: GO00033152 - FABIO CORREA RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00030525 - GILBERTO CONCEICAO DO AMARAL
ADVOGADO
: SE00004487 - MARIA CONCEICAO DE MELO SOARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00022559 - JOAQUIM CORREA DE LIMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0005232-12.2011.4.01.3502

CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00022559 - JOAQUIM CORREA DE LIMA
RECDO
: WELLINGTON ALVES AZEREDO
ADVOGADO
: GO00028376 - EDUARDO SILVA ALVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator. Vencido o Juiz
Federal HUGO OTÁVIO TAVARES VILELA quanto ao dever de devolução dos valores recebidos a
título de tutela antecipada".
RECURSO JEF Nº:0001581-69.2011.4.01.3502
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00034208 - CAROLINA ARANTES NEUBER LIMA
RECDO
: LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00026757 - JULIANY GUERRA BARBOSA TELLES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000055-12.2013.4.01.9350

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: RAIMUNDA CARDOSO DA CRUZ
ADVOGADO
: GO00017792 - DOGIMAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0005488-52.2011.4.01.3502

CLASSE
OBJETO

: 71100
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ELIANE DO CARMO RIBEIRO GODOY
ADVOGADO
: GO00020445 - HELMA FARIA CORREA
ADVOGADO
: GO0016832E - HUGO ARAUJO GONCALVES
ADVOGADO
: GO00021804 - NELIANA FRAGA DE SOUSA
ADVOGADO
: GO0016450E - NUBIANA HELENA PEREIRA
ADVOGADO
: GO00014087 - WELTON MARDEN DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00011293 - WILIAN FRAGA GUIMARAES
RECDO
: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000350-49.2013.4.01.9350

CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: IRISMAR GALDINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00024778 - SILVANA DE SOUSA ALVES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0005502-36.2011.4.01.3502
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: MARIA ROSA DE SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0005518-87.2011.4.01.3502

CLASSE
OBJETO

: 71100
: ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994 - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS - IFG
PROCUR
: GO00007404 - SEBASTIAO CIPRIANO DE SOUSA FILHO
RECDO
: SAMUEL CESAR MOTA DE PAULA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000353-04.2013.4.01.9350

CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: JOSE VARELA RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00026452 - MICHELY GOMES CARNEIRO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501905

CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
IMPTE
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ADVOGADO
: GO00028741 - LEONARDO FRANCO BASTOS SOARES
ADVOGADO
: GO00026182 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por maioria, ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator. Vencido o Juiz
Federal JOSÉ GODINHO FILHO".
RECURSO JEF Nº:0001623-97.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0007663-53.2010.4.01.3502
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: GO00005705 - MAURA CAMPOS DOMICIANA
RECDO
: ENILCE SOARES SILVA
ADVOGADO
: GO00027503 - JOSILMA BATISTA SARAIVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, ACOLHER os embargos de declaração opostos pela UNIÃO e NÃO CONHECER
dos embargos opostos pela parte autora, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.945372-6
NUM. ÚNICA
: 0049190-54.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0049190-54.2011.4.01.3500 (2011.35.00.945372-6)
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECDO
: WALTER GONCALVES DE OLIVEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.941795-6
NUM. ÚNICA
: 0042753-94.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0042753-94.2011.4.01.3500 (2011.35.00.941795-6)
RECTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
GOIANO (INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS URUTAI)
RECDO
: DONIZETE FERREIRA FRANCA
ADVOGADO
: DF00029525 - CLAUDIANA DE SOUSA ROCHA
RECDO
: NIVEA DE SOUZA MOREIRA MENEGASSI
ADVOGADO
: DF00029525 - CLAUDIANA DE SOUSA ROCHA
RECDO
: SILVIA BORGES SILVA
ADVOGADO
: DF00029525 - CLAUDIANA DE SOUSA ROCHA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.010951-0
NUM. ÚNICA
: 0035698-24.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0035698-24.2013.4.01.3500 (2013.35.00.010951-0)
RECTE
: DIVINA TEODORA DA SILVA

ADVOGADO
IMPDO

: GO00035375 - GABRIEL YARED FORTE
: JUIZ FEDERAL DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE
APARECIDA DE GOIANIA-GO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DECLARAR A AÇÃO EXTINTA sem julgamento do mérito, nos termos do voto do
Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000357-41.2013.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 70191
: REVISÃO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
IMPTE
: REINALDO XAVIER DE MIRANDA
ADVOGADO
: PR00043587 - FERNANDA FERRON
ADVOGADO
: GO00035375 - GABRIEL YARED FORTE
ADVOGADO
: PR00020830 - KARLA NEMES
ADVOGADO
: GO00035521 - KESLYANNE LINHARES NOLETO
ADVOGADO
: PR00049511 - THIAGO CARAMORI CORADIN
PROCUR
: GO00010392 - MARIO GERMANO BORGES FILHO
IMPDO
: JUIZ FEDERAL DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE
APARECIDA DE GOIANIA-GO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DECLARAR A AÇÃO EXTINTA sem julgamento do mérito, nos termos do voto do
Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000768-55.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: MARIA GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00033717 - NILSON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00003632 - PAULO ANTONIO DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0000601-38.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0001028-93.2009.4.01.3501 (2009.35.01.700231-6)
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: RO00001800 - SANDRA LUZIA PESSOA
RECDO
: CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00008277 - ROBERTO RODRIGUES MORAES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:0001214-58.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
RECTE
PROCUR
RECDO

:
:
:
:
:
:

71200
AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
SANDRA VIEIRA DE CARVALHO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501906
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RECURSO JEF Nº:2009.35.00.932108-0
NUM. ÚNICA
: 0056739-86.2009.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDORPÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0056739-86.2009.4.01.3500 (2009.35.00.932108-0)
RECTE
: UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
RECDO
: MARTHA GONCALVES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.008721-6
NUM. ÚNICA
: 0031690-04.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0031690-04.2013.4.01.3500 (2013.35.00.008721-6)
RECTE
: ELDA RODRIGUES DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: GO00031364 - PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.957436-6
NUM. ÚNICA
: 0027839-88.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0027839-88.2012.4.01.3500 (2012.35.00.957436-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: EUNICE FRANCISCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00025530 - ANDRE LUIS CORTES DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00028275 - DIANA PAULA SOUTHIER
ADVOGADO
: GO00026112 - CAMILA KEILA SOUTHIER
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.944940-0
NUM. ÚNICA
: 0048765-27.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0048765-27.2011.4.01.3500 (2011.35.00.944940-0)
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
ADVOGADO
: GO00026054 - CLEITON KENNIDY AIRES RODRIGUES
RECDO
: ALFRINIA BARROS FERRAZ
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.942801-0
NUM. ÚNICA
: 0043736-93.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO
: GO00033851 - EDYLA SUZANE ROCHA MARTINS
ADVOGADO
: GO00037362 - MONICA DE CASTRO ARAÚJO BORGES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.905240-9
NUM. ÚNICA
: 0008992-09.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: INCIDÊNCIA SOBRE 1/3 DE FÉRIAS (ART. 7º, XVII DA CF) IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IMPOSTOS TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0008992-09.2010.4.01.3500 (2010.35.00.905240-9)
RECTE
: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: WANDERLEI NERY DA GAMA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.009437-6
NUM. ÚNICA
: 0032446-13.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0032446-13.2013.4.01.3500 (2013.35.00.009437-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: CLAUTILDE SANTANA RODRIGUES DA MATA
ADVOGADO
: GO00006499 - CECI CINTRA DOS PASSOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.954599-2
NUM. ÚNICA
: 0020524-09.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0020524-09.2012.4.01.3500 (2012.35.00.954599-2)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: RANDIS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00012587 - JOSE MAURICIO DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.959386-0
NUM. ÚNICA
: 0032896-87.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0032896-87.2012.4.01.3500 (2012.35.00.959386-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MANOEL MESSIAS RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00031198 - STELLA GRACE FIMA LEAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501907
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RECDO
: DIVINO AFONSO DE CARVALHO
ADVOGADO
: GO00013165 - CLAUDMAR LOPES JUSTO
ADVOGADO
: GO00028296 - RODRIGO PINHEIRO SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.004562-3

ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0043736-93.2011.4.01.3500 (2011.35.00.942801-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00032880 - CARMEM LILIAN NUNES DE SA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.004285-4

NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0019414-38.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0019414-38.2013.4.01.3500 (2013.35.00.004562-3)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: ILMA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00026484 - TREICY MARTINS SILVA MARINHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.001468-0

NUM. ÚNICA
: 0019114-76.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0019114-76.2013.4.01.3500 (2013.35.00.004285-4)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: FLADY AURELIO MATIAS SIQUEIRA
ADVOGADO
: GO00024838 - MARCELINO ASSIS GALINDO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.000674-1

NUM. ÚNICA
: 0014675-22.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0014675-22.2013.4.01.3500 (2013.35.00.001468-0)
RECTE
: MARIA APARECIDA XAVIER
ADVOGADO
: GO00031364 - PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.008731-9

NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0012430-38.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0012430-38.2013.4.01.3500 (2013.35.00.000674-1)
RECTE
: GUARDINA BUENO DE CAMARGO MORAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM GOIAS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: GUARDINA BUENO DE CAMARGO MORAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM GOIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.955679-0

NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0031700-48.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0031700-48.2013.4.01.3500 (2013.35.00.008731-9)
RECTE
: EDER MARCOS DA SILVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM GOIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.934689-0

NUM. ÚNICA
: 0024541-88.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0024541-88.2012.4.01.3500 (2012.35.00.955679-0)
RECTE
: BENILZA RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00028296 - RODRIGO PINHEIRO SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.004875-2
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
ORIGEM
PROC. ORIGEM
RECTE

NUM. ÚNICA
: 0021364-53.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0021364-53.2011.4.01.3500 (2011.35.00.934689-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: LAZARA FAGUNDES VIEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".

: 0019731-36.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
: 16ª VARA
: 0019731-36.2013.4.01.3500 (2013.35.00.004875-2)
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501908
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RECURSO JEF Nº:2014.35.00.000481-3

RECURSO JEF Nº:2011.35.00.945280-0
NUM. ÚNICA
: 0049100-46.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0049100-46.2011.4.01.3500 (2011.35.00.945280-0)
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
ADVOGADO
: BRUNO LOPES MADDARENA (ADVOGADO DA UNIAO)
RECDO
: JOSE DIAS DOS REIS
ADVOGADO
: GO00008602 - ALARICO FERNANDES JUNIOR
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.004618-3
NUM. ÚNICA
: 0019471-56.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0019471-56.2013.4.01.3500 (2013.35.00.004618-3)
RECTE
: MARIA IZABEL DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO EM GOIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.969884-4
NUM. ÚNICA
: 0011528-85.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0011528-85.2013.4.01.3500 (2013.35.00.969884-4)
RECTE
: EUSA MARIA TAVARES PINHEIRO
ADVOGADO
: GO00022992 - NARA RUBIA GONCALVES ARAGAO
ADVOGADO
: GO00023985 - ANGELITA DAMANDO DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.925231-8
NUM. ÚNICA
: 0055086-15.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDORPÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0055086-15.2010.4.01.3500 (2010.35.00.925231-8)
RECTE
: RENATHA KATHRINNI FERNANDES GODOI
ADVOGADO
: GO00026660 - CECILIA NEVES DA SILVA
ADVOGADO
: GO00028160 - ROSANA MENDES BORGES
RECDO
: UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, CONHECER EM PARTE e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do
voto do Juiz Relator"
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501909

NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0002101-30.2014.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0002101-30.2014.4.01.3500 (2014.35.00.000481-3)
RECTE
: BERNADETE DE JESUS DA SILVA
ADVOGADO
: GO00010869 - BENEDITO JOSE MENDES
ADVOGADO
: GO00037429 - FLÁVIA RAFAELA ALMEIDA MENDES PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.008665-0
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0031634-68.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0031634-68.2013.4.01.3500 (2013.35.00.008665-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: DIVINO FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA
ADVOGADO
: GO00012139 - ODILON JORGE DAS NEVES
ADVOGADO
: GO00033029 - NATHÁLIA PERCILLA NEVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.001682-8
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0014906-49.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0014906-49.2013.4.01.3500 (2013.35.00.001682-8)
RECTE
: ELISVANDO JOSE RIBEIRO
ADVOGADO
: GO00017371 - LEIDMAR APARECIDA ARANTES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2009.35.00.934560-6
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0059758-03.2009.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0059758-03.2009.4.01.3500 (2009.35.00.934560-6)
RECTE
: IVONE MARIA CARDOSO DO AMARAL
ADVOGADO
: GO00031364 - PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto
do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:2013.35.00.005657-1

RECURSO JEF Nº:2013.35.00.008385-0
NUM. ÚNICA
: 0031347-08.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: RENÚNCIA AO BENEFÍCIO - DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0031347-08.2013.4.01.3500 (2013.35.00.008385-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: JOAO RODRIGUES DE MORAIS
ADVOGADO
: GO00031364 - PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.939742-0
NUM. ÚNICA
: 0035213-92.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0035213-92.2011.4.01.3500 (2011.35.00.939742-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARIA BUENO ARAUJO
ADVOGADO
: GO00031369 - DALILLA PEREIRA DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.007276-8
NUM. ÚNICA
: 0028804-32.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SISTEMA REMUNERATÓRIO - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0028804-32.2013.4.01.3500 (2013.35.00.007276-8)
RECTE
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA
ADVOGADO
: GO00026483 - WILCIMEIRE SEVERO EVANGELISTA FERREIRA
RECDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2014.35.00.007918-5
NUM. ÚNICA
: 0013812-32.2014.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: RENÚNCIA AO BENEFÍCIO - DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0013812-32.2014.4.01.3500 (2014.35.00.007918-5)
RECTE
: MANOEL FRANCISCO
ADVOGADO
: SP00284549 - ANDERSON MACOHIN
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.966798-7
NUM. ÚNICA
: 0004256-40.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SISTEMA REMUNERATÓRIO - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO

NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0020806-13.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0020806-13.2013.4.01.3500 (2013.35.00.005657-1)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00025826 - MABEL LUIZA DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.007950-3
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0030883-81.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0030883-81.2013.4.01.3500 (2013.35.00.007950-3)
RECTE
: EDNAL MANOEL DA SILVA
ADVOGADO
: GO00012600 - EDINO MANOEL DA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.011710-2
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0036495-97.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0036495-97.2013.4.01.3500 (2013.35.00.011710-2)
RECTE
: VALDECI SIRQUEIRA AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO EM GOIAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Relator 03
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.955334-5
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0021310-53.2012.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0021310-53.2012.4.01.3500 (2012.35.00.955334-5)
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: LUZIA FRANCO REZENDE PACHECO
ADVOGADO
: GO00003959 - GUMERCINO MARTINS FERRO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator". Vencido o Juiz
Carlos Roberto Alves dos Santos, nos termos da fundamentação constante do voto exarado no processo n. 0042696-76.2011, da sua relatoria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501910
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PROC. ORIGEM
: 0025434-50.2010.4.01.3500 (2010.35.00.912366-4)
RECTE
: ANTAQ - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECDO
: ITAIR PEREIRA DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.003728-7

ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0004256-40.2013.4.01.3500 (2013.35.00.966798-7)
RECTE
: BRENNER CHAVES DE MELO
ADVOGADO
: GO00030493 - WANESSA MENDES CARVALHO
RECDO
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.950314-5
NUM. ÚNICA
: 0007526-09.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: FÉRIAS - SISTEMA REMUNERATÓRIO - SERVIDORPÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0007526-09.2012.4.01.3500 (2012.35.00.950314-5)
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: JOSE NETO DA SILVEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.927250-5
NUM. ÚNICA
: 0003225-53.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0003225-53.2011.4.01.3500 (2011.35.00.927250-5)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: CELSO ASSIS RODRIGUES
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
RECDO
: RONALDO SOUZA CAMPOS
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
RECDO
: SANDRA MARIA BASTOS
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
RECDO
: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE MENEZES
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
RECDO
: ADINEL DE ASSIS GONCALVES
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
RECDO
: RIBAMAR LEITE DE AMORIM
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
RECDO
: BRASILINO JULIO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
RECDO
: ADAO GONCALVES DE ASSIS
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
RECDO
: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
RECDO
: WESSON GONCALVES MEIRELES
ADVOGADO
: GO00018632 - ISAC CARDOSO DAS NEVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos da União e órgão empregador, nos
termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.912366-4
NUM. ÚNICA
: 0025434-50.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 16ª VARA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501911

NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0017001-52.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0017001-52.2013.4.01.3500 (2013.35.00.003728-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: VANDA ALVES VIEIRA
ADVOGADO
: GO00036273 - NATHANY VIANA MURCA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.002392-6
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0015653-96.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: PARCELAS DE BENEFÍCIO NÃO PAGAS - PEDIDOS GENÉRICOS
RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0015653-96.2013.4.01.3500 (2013.35.00.002392-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARIA ANGELICA LOPES MACIEL
ADVOGADO
: GO00035804 - LUDMILA DAS GRAÇAS ARAUJO ZARDINE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.946905-0
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0052228-74.2011.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0052228-74.2011.4.01.3500 (2011.35.00.946905-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: ISMAEL FRANCA
ADVOGADO
: GO00024885 - EDUARDO CARNEIRO NEVES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.912382-5
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
ORIGEM
PROC. ORIGEM
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: 0025450-04.2010.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
: JOSÉ GODINHO FILHO
: 16ª VARA
: 0025450-04.2010.4.01.3500 (2010.35.00.912382-5)
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.949495-1

RECTE
RECTE

: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DE GOIAS
RECDO
: JOSE FRANCISCO GALVAO AIRES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos da União e órgão empregador, nos
termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.956428-0
NUM. ÚNICA
: 0025312-66.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0025312-66.2012.4.01.3500 (2012.35.00.956428-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: APARECIDA DE FATIMA PIRES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.953305-9
NUM. ÚNICA
: 0017397-63.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0017397-63.2012.4.01.3500 (2012.35.00.953305-9)
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA-IBGE
RECDO
: ANTONIO VICENTE DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.937770-9
NUM. ÚNICA
: 0030657-47.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDORPÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0030657-47.2011.4.01.3500 (2011.35.00.937770-9)
RECTE
: MARIA HELENA BORGES SILVA
ADVOGADO
: ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA AFONSO
RECDO
: UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.936571-8
NUM. ÚNICA
: 0027879-07.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: PARCELAS DE BENEFÍCIO NÃO PAGAS - PEDIDOS GENÉRICOS
RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0027879-07.2011.4.01.3500 (2011.35.00.936571-8)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: CARLOS ROBERTO SCOT
ADVOGADO
: GO00021720 - LOURIVAL PARESOTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501912

NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO
RELATOR(A)
ORIGEM
PROC. ORIGEM
RECTE
RECDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

0006728-48.2012.4.01.3500
71200 - RECURSO INOMINADO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
JOSÉ GODINHO FILHO
15ª VARA
0006728-48.2012.4.01.3500 (2012.35.00.949495-1)
UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
BRUNO PEREIRA CAMPOS
GO00024329 - FREDERICO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA VALTUILLE
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.931107-9
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0012975-79.2011.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: PROMOÇÃO - REGIME ESTATUTÁRIO - SERVIDORPÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0012975-79.2011.4.01.3500 (2011.35.00.931107-9)
RECTE
: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES
RECDO
: ADEMIR BATISTA CASTORINO
ADVOGADO
: GO00031369 - DALILLA PEREIRA DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.950482-9
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0009702-58.2012.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0009702-58.2012.4.01.3500 (2012.35.00.950482-9)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: JOSE LOURENCO DE SOUZA
ADVOGADO
: GO00026112 - CAMILA KEILA SOUTHIER
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.949154-1
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0005265-71.2012.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE SEGURADO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 9.876/99 - RENDA MENSAL INICIAL - REVISÃO
DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0005265-71.2012.4.01.3500 (2012.35.00.949154-1)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: GERALDO DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: GO00014285 - WEDNER DIVINO MARTINS DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
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RECURSO JEF Nº:2010.35.00.907777-3
NUM. ÚNICA
: 0013898-42.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0013898-42.2010.4.01.3500 (2010.35.00.907777-3)
RECTE
: UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: ANTONIO GILSON PIRES DA SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.969371-1
NUM. ÚNICA
: 0010971-98.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: FUNRURAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0010971-98.2013.4.01.3500 (2013.35.00.969371-1)
RECTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
RECDO
: VICENTE PINTO SOUTO
ADVOGADO
: GO00013245 - JOSE IVAN OLIVEIRA PINTO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator". Vencido o Juiz
Carlos Roberto Alves dos Santos, nos termos da fundamentação constante do voto exarado no processo n. 0042696-76.2011, da sua relatoria.
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.957626-7
NUM. ÚNICA
: 0028043-35.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0028043-35.2012.4.01.3500 (2012.35.00.957626-7)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: CLEONICE ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: GO00016769 - NORBERTO MACHADO DE ARAUJO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.944144-0
NUM. ÚNICA
: 0047979-80.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0047979-80.2011.4.01.3500 (2011.35.00.944144-0)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: HELIO JOSE DOS SANTOS
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.000452-5
NUM. ÚNICA
: 0012196-56.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: PARCELAS DE BENEFÍCIO NÃO PAGAS - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501913

RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0012196-56.2013.4.01.3500 (2013.35.00.000452-5)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: ALTECY MARIA DA COSTA FONSCECA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.001499-2
NUM. ÚNICA
: 0014706-42.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SISTEMA REMUNERATÓRIO - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0014706-42.2013.4.01.3500 (2013.35.00.001499-2)
RECTE
: SAMUEL MATOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00006716 - ELAINE RIBEIRO MACHADO
ADVOGADO
: GO00031132 - PAULA WANESSA DI SANTOS ARAUJO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.963893-4
NUM. ÚNICA
: 0044174-85.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0044174-85.2012.4.01.3500 (2012.35.00.963893-4)
RECTE
: FRANCISCO MARTINS MEDEIROS
ADVOGADO
: GO00006499 - CECI CINTRA DOS PASSOS
ADVOGADO
: GO00030150 - LEONARDO MIQUEIAS DOS PASSOS RAMOS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: FRANCISCO MARTINS MEDEIROS
ADVOGADO
: GO00006499 - CECI CINTRA DOS PASSOS
ADVOGADO
: GO00030150 - LEONARDO MIQUEIAS DOS PASSOS RAMOS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.946875-7
NUM. ÚNICA
: 0052199-24.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0052199-24.2011.4.01.3500 (2011.35.00.946875-7)
RECTE
: WALTINHO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00006499 - CECI CINTRA DOS PASSOS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto
do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.903677-8
NUM. ÚNICA
: 0006245-86.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
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ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0003550-57.2013.4.01.3500 (2013.35.00.966155-4)
RECTE
: FAZENDA NACIONAL
RECDO
: ANA MARIA DE CASTRO VILLAS BOAS
ADVOGADO
: GO00013575 - EDJAM BRITO DE SA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.968860-3
NUM. ÚNICA
: 0008325-18.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: FÉRIAS - SISTEMA REMUNERATÓRIO - SERVIDORPÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0008325-18.2013.4.01.3500 (2013.35.00.968860-3)
RECTE
: IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: VALTER ALBERTO DRAGO
ADVOGADO
: GO00013575 - EDJAM BRITO DE SA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.961013-6
NUM. ÚNICA
: 0039678-13.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0039678-13.2012.4.01.3500 (2012.35.00.961013-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: IDELMARA GUIMARAES SANTIAGA
ADVOGADO
: REINALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PUBLICO FEDERAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.000480-6
NUM. ÚNICA
: 0012225-09.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: PIS/PASEP - ENTIDADES ADMINISTRATIVAS/ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0012225-09.2013.4.01.3500 (2013.35.00.000480-6)
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00013329 - ANA PAULA FELIX DE SOUZA CARMO
RECDO
: MARCIO SCALIA
ADVOGADO
: FERNANDA THEODORO BENFICA (DEFENSORIA PUBLICA DA
UNIAO)
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.960185-3
NUM. ÚNICA
: 0034288-62.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO

ORIGEM
PROC. ORIGEM
RECTE

: 15ª VARA
: 0006245-86.2010.4.01.3500 (2010.35.00.903677-8)
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECDO
: SONIA HELENA SANTESSO TEIXEIRA DE MENDONCA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do
Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.967580-2
NUM. ÚNICA
: 0006107-17.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0006107-17.2013.4.01.3500 (2013.35.00.967580-2)
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: PAULO JORGE FAGUNDES
ADVOGADO
: GO00013575 - EDJAM BRITO DE SA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.969313-2
NUM. ÚNICA
: 0010908-73.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0010908-73.2013.4.01.3500 (2013.35.00.969313-2)
RECTE
: IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: SEBASTIAO JEOVANI DA SILVA
ADVOGADO
: GO00013575 - EDJAM BRITO DE SA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2010.35.00.909266-0
NUM. ÚNICA
: 0017678-87.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 16ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0017678-87.2010.4.01.3500 (2010.35.00.909266-0)
RECTE
: RAIMUNDA GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00028345 - ROSANGELA MARTINS DE SOUZA
RECDO
: CRISTINA ETERNA LOPES DE BARROS
ADVOGADO
: GO00026816 - MONICA PONCIANO BEZERRA
ADVOGADO
: GO00023134 - MARIA JANDUY LOPES NUNES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.966155-4
NUM. ÚNICA
: 0003550-57.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501914
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RECURSO JEF Nº:2012.35.00.963174-0
NUM. ÚNICA
: 0042000-06.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0042000-06.2012.4.01.3500 (2012.35.00.963174-0)
RECTE
: CRISTIANA FATIMA DE PAULA
ADVOGADO
: GO00013907 - CARLOS HUMBERTO PEDROSA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00026037 - WEBER RODRIGUES DO PRADO
RECDO
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00017642 - RENATA MACHADO E SILVA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.963554-1
NUM. ÚNICA
: 0042449-61.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0042449-61.2012.4.01.3500 (2012.35.00.963554-1)
RECTE
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
RECDO
: OTAVIO TAVARES DE MORAES NETO
ADVOGADO
: GO00019528 - OTAVIO TAVARES DE MORAES NETO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.953475-0
NUM. ÚNICA
: 0017607-17.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0017607-17.2012.4.01.3500 (2012.35.00.953475-0)
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECDO
: MARINA LUIZA ROSA LUDEGERO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.002207-8
NUM. ÚNICA
: 0015456-44.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0015456-44.2013.4.01.3500 (2013.35.00.002207-8)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: MARLICE APARECIDA PEREIRA DA SILVA MENEZES
ADVOGADO
: GO00036119 - LEANDRO BATISTA DE MENEZES
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.966797-3
NUM. ÚNICA
: 0004252-03.2013.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO

ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0034288-62.2012.4.01.3500 (2012.35.00.960185-3)
RECTE
: BRUNO BATISTA SILVA
ADVOGADO
: GO00024331 - FLAVIO FERREIRA PASSOS
RECDO
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018483 - LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA
ADVOGADO
: GO00020712 - KERMANYA SILVA VALENTE MAIA GOULART
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.953939-2
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0018144-13.2012.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0018144-13.2012.4.01.3500 (2012.35.00.953939-2)
RECTE
: EVELLYN BERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00024284 - ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA AFONSO
RECDO
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018424 - RODRIGO VASCONCELLOS DE MORAES E SILVA
ADVOGADO
: GO00018170 - LASARO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00011699 - CLARISSA DIAS DE MELO ALVES
RECDO
: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
ADVOGADO
: MG00057680 - JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES
ADVOGADO
: GO00025521 - LORENA COSTA MONINI
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.002254-0
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0015503-18.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 15ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0015503-18.2013.4.01.3500 (2013.35.00.002254-0)
RECTE
: VENINA DE PAULA E SILVA
ADVOGADO
: GO00031369 - DALILLA PEREIRA DA SILVA
RECDO
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.963402-9
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0042279-89.2012.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0042279-89.2012.4.01.3500 (2012.35.00.963402-9)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECDO
: ANA CLARA DE MELO VIEIRA
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501915
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No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF nº: 0030417-58.2011.4.01.3500
OBJETO
: RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
CLASSE
: RECURSO INOMINADO
RELATOR
: FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: JANDIRA LUIZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GO00032265 - IGOR FABRINE ALVES PEREIRA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a
pretensão vestibular (aposentadoria por idade de trabalhador rural).
Como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela é medida processual extrema, sendo
cabível nos casos em que a existência de prova inequívoca e o juízo de verossimilhança da
alegação se fazem acompanhar de uma das situações contempladas nos incisos I e II, artigo
273, do CPC, quais sejam: a) fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação; ou,
b) caracterização de abuso do direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório do réu.
Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária, tenho por não estar devidamente
materializados os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida. A sentença impugnada
constatou que a autora perdera a qualidade de segurada especial há 10 anos.
Não estando demonstrada a presença dos requisitos legais indispensáveis à antecipação dos
efeitos da tutela (art. 272, do CPC) ou à adoção de medida acautelatória (art. 4º da Lei
10.259/2001), revela-se incabível a medida requerida.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intimem-se.
Após, os autos deverão retornar conclusos, para inclusão em pauta de julgamento.
Goiânia, 28/08/2014.
Juiz Federal FAUSTO MENDANHA GONZAGA
Relator
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF nº: 0000313-22.2013.4.01.9350
OBJETO
: TEMPESTIVIDADE - RECURSO - DIREITO PROCESSUAL
CLASSE
: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CIVEL
RELATOR
: DR.FAUSTO MENDANHA GONZAGA
RECTE
: LAIDE DORNELES DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00036335 - MAURO ARANTES DE SOUZA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela parte autora, contra decisão que
não recebeu o recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência nos autos
de ação previdenciária.
Alega, em síntese, que o recurso não é intempestivo, pois o art. 8º da Lei 10.259/01 determina
que, nos casos em que a parte esteja representada por advogado na audiência, a intimação
será por aviso de recebimento em mão própria.
É o breve relato. Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos
requisitos indispensáveis ao deferimento da medida pretendida.
A análise dos documentos constantes dos autos revela que a sentença proferida na ação previdenciária
foi publicada no E-DJF-1, em 13/06/2013. Desta forma, o prazo recursal começou a correr em
14/06/2013, findando-se em 24/06/2013. O recurso, por sua vez, só foi protocolado em 28/06/2013.
Saliente-se, por outro lado, que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada,
inexistindo qualquer indicativo de violação da lei ou intelecção teratológica, não se mostrando
legítima a sua desconstituição sumária, sem qualquer lastro probatório.

ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0004252-03.2013.4.01.3500 (2013.35.00.966797-3)
RECTE
: GERALDA LEITE GOULART
ADVOGADO
: GO00029455 - AMELINA MORAES DO PRADO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.005304-1
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0020209-44.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SISTEMA REMUNERATÓRIO - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0020209-44.2013.4.01.3500 (2013.35.00.005304-1)
RECTE
: HERCULES RODRIGUES CABRAL
ADVOGADO
: GO00030493 - WANESSA MENDES CARVALHO
RECDO
: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
RECURSO JEF Nº:2013.35.00.006271-9
NUM. ÚNICA
CLASSE
OBJETO

: 0023499-67.2013.4.01.3500
: 71200 - RECURSO INOMINADO
: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SISTEMA REMUNERATÓRIO - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0023499-67.2013.4.01.3500 (2013.35.00.006271-9)
RECTE
: LUIZ CARLOS MAGALHAES GUERRA
ADVOGADO
: DF00033873 - ANTONIO FERNANDES NETO
ADVOGADO
: DF00035587 - MARCEL VARELLA ALBUQUERQUE MAGALHÃES
GUERRA
RECDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
"Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator".
EXPEDIENTE DO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2014
Autos com decisão:
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:2012.35.00.957336-4
RECURSO JEF
0027731-59.2012.4.01.3500
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO
:
RECDO
: RAIMUNDO NUNES DA SILVA
PROCUR
: GO00013161 - MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (qinze) dias, sob as penas da lei, manifestar-se,
comprovadamente, sobre:
(a) se é servidor público, como alega o INSS na petição recursal e se possui outro vínculo no RGPS;
(b) a sua capacidade atual de exercer as atribuições desses cargos.
Goiânia, 03/09/2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Relator
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501916
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O incidente de uniformização de interpretação de lei federal funda-se em suposta divergência
entre o julgado desta Corte Recursal e acórdãos de Turmas Recursais de Minas Gerais e da
TNU, que consideram as condições sócio-culturais do segurado, ainda que o laudo médico
indique a incapacidade temporária.
É o relatório. Decido.
Dispõe o art. 14, caput e § 2º da Lei nº 10.259/2001 que caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
O pedido de uniformização nacional, contudo, deve estar escorado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do e. Superior Tribunal de Justiça.
Quanto aos arestos paradigmas, observa-se não haver divergência com o julgado da Corte
goiana. Os julgadores partiram da mesma interpretação da lei federal, apenas chegando a
conclusões diversas em face da prova produzida no caso concreto.
O que se verifica é que a pretensão da parte recorrente - comprovar a incapacidade definitiva,
a despeito das conclusões do laudo pericial em sentido diverso - envolve reexame de provas,
o que não é admitido pela Turma Nacional de Uniformização, consoante enunciado taxativo da
Súmula/TNU nº 42, assim redigida:
"Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato".
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente incidente.
Intimem-se.
Após a preclusão, remetam-se os autos à origem.
Goiânia, 30 de maio de 2014
Juiz Federal PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
Coordenador das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº: 0016823-40.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
RECTE
: ALBINO FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00024066 - CIRO ALEXANDRE SOUBHIA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Pretendendo ver reformada a sentença julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, a
parte autora, invocando o disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil,
interpôs recurso de apelação, dirigindo as razões a uma das câmaras do Tribunal.
É cediço que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Federais desafiam
recurso inominado - e não apelação - a ser julgado pela Turma Recursal dos JEF's da Seção
Judiciária do Estado de Goiás e não pelo TRF/1ª Região, nos precisos termos do art. 41, caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
Sendo assim, é flagrante a inadequação da via recursal eleita pela parte recorrente, restando
caracterizado erro grosseiro, circunstância que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, por ser manifestamente inadmissível,
com fulcro no art. 557 do Código de Processo Civil.
Publique-se, para fins de intimação da parte autora.
Oportunamente, devolvam-se os autos ao Juizado de origem.
Goiânia, 1º de setembro de 2014.
Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO
Relator
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0000039-73.2012.4.01.3504
CLASSE
: 71200
OBJETO
: GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE - SISTEMA REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: UNIAO

Estando ausente a plausibilidade do direito invocado, tenho por prejudicada a análise do
periculum in mora.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se.
Em seguida, os autos deverão retornar conclusos, para inclusão em pauta de julgamento.
Goiânia, 29/08/2014.
Juiz Federal FAUSTO MENDANHA GONZAGA
Relator
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF
0032922-51.2013.4.01.3500
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RECTE
: ZELIA ALCANTARA DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: GO00033922 - HELVECIO MOREIA DOS SANTOS E OUTRO(S)
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
:
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de recurso inominado interposto por ZELIA ALCANTARA DOS SANTOS FERREIRA
contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, auxílio-doença.
É o breve relato. Decido.
Analisando os autos verifico o seguinte encadeamento de atos processuais.
A sentença foi publicada no dia 10.04.2014. Consta nos autos certidão de suspensão dos
prazos processuais em decorrência da Inspeção/2014, de 31/03/2014 a 11/04/2014, motivo
pelo qual o prazo recursal teve início somente na segunda-feira, dia 14.04.2014, atingindo o
termo final na data de 23.04.2014, quarta-feira.
Como o recurso foi interposto somente em 24.04.2014, resta clara a inobservância do prazo
legal. Assim, ausente pressuposto essencial, qual seja, a tempestividade do Recurso Inominado, indevido é o conhecimento da irresignação.
Ressalte-se que a inadmissão pode ser feita por decisão monocrática, considerando a disposição constante do art. 557 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso inominado em face da ausência de requisito
legal.
Após o trânsito em julgado, remeta-se ao juízo de origem para as providências pertinentes.
Goiânia, 03/09/2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Relator
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:2011.35.00.941333-5
NUM. ÚNICA
: 0042291-40.2011.4.01.3500
CLASSE
: 71200 - RECURSO INOMINADO
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: 13ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0042291-40.2011.4.01.3500 (2011.35.00.941333-5)
RECTE
: REGINA DE OLIVEIRA BARROS SILVA
ADVOGADO
: GO00033905 - VALDIR FREITAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00037161 - HENRIQUE MIRANDA SILVA FREITAS
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Incidente de Uniformização Nacional suscitado em face de acórdão desta Turma
Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e, assim, manteve a
sentença proferida na instância singela que julgou parcialmente procedente o pedido para
conceder o benefício de auxílio doença, afastando a aposentadoria por invalidez por não
comprovação de que definitiva a incapacidade.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501917
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Por outro lado, deixo de conhecer do pedido de devolução dos valores recebidos pela parte
autora a título de antecipação de tutela, porquanto o momento processual cinge-se ao exame
de admissibilidade do recurso interposto. Ademais, o acórdão hostilizado (fls. 73/74) não
contemplou tal determinação, o que, olvidada a oposição de embargos, impede seja ressuscitada tal discussão.
Ante o exposto, INADMITO o Recurso Extraordinário.
Intimem-se.
Após a preclusão, remetam-se os autos à origem.
Goiânia, 29 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0001141-30.2012.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: FUNRURAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: CHARLES RUCE OLIVEIRA SILVA (PROCURADOR DA FAZENDA
NACIONAL)
RECDO
: CLEUBER MARCOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TO00000053 - HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO0001351B - WELTON CHARLES BRITO MACEDO
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora em face de acórdão da Turma
Recursal de Goiás que, à unanimidade, deu provimento ao inominado para julgar improcedente
o pedido de suspensão da exigibilidade da contribuição social incidente sobre a receita bruta
oriunda da comercialização da produção rural do autor na condição de empregador rural.
O recurso é interposto com fundamento no art. 102, III, 'a', da Constituição Federal, por suposta
inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e II da Lei n. 8212/91, na redação dada pela Lei nº
10.256/2001, ressaltando, também, que o tema em debate já restou enfrentado pela Excelsa
Corte em sede de repercussão geral.
É o suficiente relatório.
Decido.
Sem delongas, vale gizar que a matéria em debate está sob apreciação do Supremo Tribunal
Federal no RE nº 718.874 / RS com repercussão geral já reconhecida (Tema nº 669) e a
seguinte descrição:
"Recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição federal,
em que se discute a constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo
art. 1º da Lei 10.256/2001, que reintroduziu, após a Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção, mantendo a alíquota e a base de cálculo instituídas por
leis ordinárias declaradas inconstitucionais em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal.http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4320595&numeroProcesso=718874&classeProcesso=RE&numeroTema=669"
No tocante ao Recurso extraordinário, não se deve olvidar o comando normativo inserto no art.
55, § 3º, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução/Presi/Cojef nº 16), assim
redigido:
"§ 3º Quando houver multiplicidade de recursos extraordinários, com fundamento em idêntica
controvérsia, caberá ao presidente da Turma Recursal selecionar até três feitos representativos
da matéria sob discussão e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os
demais até o pronunciamento definitivo deste (CPC, art. 543-B)."
Demonstrado que o Supremo Tribunal Federal já examina a matéria, dispensável, por razões
óbvias, encaminhar-lhe outros feitos representativos da controvérsia, pelo que a retenção do
recurso excepcional se faz necessária.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do Recurso Extraordinário, a fim de aguardar
pronunciamento definitivo da Excelsa Corte.
Diligencie a Secretaria a guarda agrupada e o controle dos processos que se encontram
suspensos por esse mesmo fundamento (FUNRURAL).
Intimem-se.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais

PROCUR
: GO00026731 - FRANCOIS DA SILVA
RECDO
: RANULFO DE PAULA
ADVOGADO
: GO00030146 - EUBERLUCIO ALVES DE ATAIDES
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Cuida-se de Incidente de Uniformização Nacional interposto pela UNIÃO em face de acórdão
desta Turma Recursal que reformou, em parte, a sentença para determinar que o pagamento
da GDPST deve retroagir a data de publicação da Portaria nº 3.627/2010 (22/11/2010), devendo as parcelas vencidas ser corrigidas e acrescidas de juros de 1º ao mês, não se
aplicando o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
O incidente é suscitado com base no art. 14, § 2º, da Lei 10.259/2001, sob o argumento de que
o acórdão hostilizado é nulo, uma vez que o pedido da parte autora versa apenas sobre a
GDASST, nada se referindo à GDPST, razão por que não pode subsistir. Ressalta, também, a
divergência de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à interpretação do art.
1º - F da Lei nº. 9.494/97.
É o sucinto relatório.
Decido.
Dispõe o art. 14, caput e § 2º da Lei nº 10.259/2001 que caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
O pedido de uniformização nacional, contudo, deve estar escorado em divergência entre
decisões de turmas de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência
dominante do e. Superior Tribunal de Justiça.
Compulsando os autos, tenho por demonstrada a divergência autorizadora do processamento
do incidente.
Ante o exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização.
Intimem-se.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0001117-58.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) - BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
RECDO
: AMALIA NUNES CORREIA
ADVOGADO
: go9499 - ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Declarado prejudicado o Recurso Extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral (fls. 101/102), o INSS atravessa petição (fls. 105/113) pugnando pelo chamamento do feito à ordem, informando haver interposto indevidamente o apelo extremo, porquanto restou vencedor no acórdão impugnado (fls. 73/74).
Defende seja reputado sem efeito os atos praticados em razão da equivocada interposição do
recurso extraordinário, e que se determine a devolução dos valores recebidos indevidamente
por força da tutela antecipada na sentença.
É o suficiente relatório.
Decido.
Sem delongas, observa-se que o recurso extraordinário foi erroneamente interposto pelo INSS,
uma vez que o acórdão atacado (fls. 73/74) lhe foi favorável, ou seja, restou provido para julgar
improcedente o pedido de benefício assistencial.
Desse modo, torno sem efeito a decisão de fls. 101/102 e, em sede de juízo de prelibação,
reconheço a ausência de interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade, o que
obsta o processo do presente recurso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501918
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No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:2009.35.01.702230-4
NUM. ÚNICA
: 0002870-11.2009.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
RECTE
: MARLI PLACIDA ALVES
ADVOGADO
: DF00016414 - CESAR ODAIR WELZEL
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte.
É o breve relato. Decido.
Analisando os autos verifico o seguinte encadeamento de atos processuais.
A intimação da recorrente ocorreu em 18.11.2013. O prazo recursal teve início na terça-feira,
dia 19.11.2013, e atingiria o termo final na data de 28.11.2013, quinta-feira.
Ocorre que a Autora opôs Embargo de Declaração, tempestivamente, no dia 23.11.2013, suspendendo
o prazo para o recurso inominado, restando seis dias para a interposição do recurso.
É cediço que, nos temos do art. 50 da supracitada Lei, os Embargos de Declaração apenas
suspendem o prazo para recurso.
A Autora foi intimada da decisão dos embargos de declaração em 26.03.14. O prazo para a
interposição do inominado iniciou-se dia 27.03.2014 e findou em 01.04.2014. Como foi interposto somente em 06.04.2014, ausente pressuposto essencial, qual seja, a tempestividade
do Recurso Inominado, indevido é o conhecimento da irresignação.
Ressalte-se que a inadmissão pode ser feita por decisão monocrática, considerando a disposição constante do art. 557 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso inominado em face da ausência de requisito legal.
Após o trânsito em julgado, remeta-se ao juízo de origem para as providências pertinentes.
Juiz JOSÉ GODINHO FILHO
Relator
Em 01/09/2014.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0002369-62.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: EXPURGOS INFLACIONÁRIOS/PLANOS ECONÔMICOS - INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
RECTE
: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GO00018273 - ENIO RESENDE MACHADO
ADVOGADO
: GO00020271 - LEANDRO JACOB NETO
RECDO
: MARGARIDA ABADIA PERES DA COSTA
ADVOGADO
: GO00027206 - ELIANA ASSIS MENDONCA
ADVOGADO
: GO00007086 - JAMAR URIAS MENDONCA
ADVOGADO
: GO00021701 - JAMAR URIAS MENDONCA JUNIOR
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Converto o julgamento em diligência.
O STF, em decisões proferidas nos Recursos Extraordinários n. 626.307, 591.797 e RE
632.212, que versam sobre expurgos inflacionários incidentes em cadernetas de poupança
referentes, respectivamente, aos planos Bresser e Verão; Collor I e Collor II, determinou
expressamente o sobrestamento de todos os feitos que tenham por objeto referidas matérias,
com exceção somente daqueles que se encontram em fase de execução.
Compulsando os autos, verifica-se que o objeto da presente ação se inclui dentro da matéria
objeto da ordem de sobrestamento emanada do STF.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até ulterior decisão do STF.
Intimem-se.
Goiânia, 01º de setembro de 2014.
Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO
Relator

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº: 0017086-72.2012.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
RECTE
: VANILDA ALVES SOBRINHO
ADVOGADO
: GO00024066 - CIRO ALEXANDRE SOUBHIA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Pretendendo ver reformada a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial, a
parte autora, invocando o disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil,
interpôs recurso de apelação, dirigindo as razões a uma das câmaras do Tribunal.
É cediço que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Federais desafiam
recurso inominado - e não apelação - a ser julgado pela Turma Recursal dos JEF's da Seção
Judiciária do Estado de Goiás e não pelo TRF/1ª Região, nos precisos termos do art. 41, caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
Sendo assim, é flagrante a inadequação da via recursal eleita pela recorrente, restando caracterizado
erro grosseiro, circunstância que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, por ser manifestamente inadmissível,
com fulcro no art. 557 do Código de Processo Civil.
Publique-se, para fins de intimação da parte autora.
Oportunamente, devolvam-se os autos ao Juizado de origem.
Goiânia, 28 de agosto de 2014.
Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO
Relator
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0001742-58.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71100
OBJETO
: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6) BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 14ª VARA
PROC. ORIGEM
: 0035545-69.2005.4.01.3500 (2005.35.00.712276-4)
RECTE
: JOSE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO
: GO00019875 - RITA MARGARETE RODRIGUES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Incidente de Uniformização Nacional suscitado pela parte autora em face do
acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao agravo e, assim,
manteve a decisão que determinou a expedição de precatório, para pagamento da importância
apurada pela contadoria judicial, levando-se em consideração o limite de alçada dos Juizados
Especiais Federais por ocasião do ajuizamento da demanda.
O incidente funda-se em suposta divergência entre o julgado desta Corte Recursal e acórdãos
da TNU, que reconhecem a possibilidade, após o transito em julgado, de se exceder o limite de
competência previsto no art. 3º, caput da Lei nº 10.259/01, sem que se possa falar em renuncia
tácita, consoante súmula nº 17 da TNU.
É o relatório. Decido.
Dispõe o art. 14, caput e § 2º da Lei nº 10.259/2001 que caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
O pedido de uniformização nacional, contudo, deve estar escorado em divergência entre
decisões de turmas de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência
dominante do e. Superior Tribunal de Justiça.
Compulsando os autos, tenho por demonstrada a divergência autorizadora do processamento
do incidente, uma vez que há dissenso quanto à interpretação e aplicação do limite de alçada
de 60 (sessenta) salários mínimos nos Juizados Especiais Federais.
Ante o exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização.
Intimem-se.
Após a preclusão, remetam-se os autos à TNU.
Goiânia, 29 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501919
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No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0001934-88.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0000363-06.2011.4.01.3502
RECTE
: WALDECINA PEREIRA FERREIRA
ADVOGADO
: SE00005221 - DIEGO MELO SOBRINHO
ADVOGADO
: GO00033152 - FABIO CORREA RIBEIRO
ADVOGADO
: SE00004487 - MARIA CONCEICAO DE MELO SOARES
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECURSO JEF Nº:0000633-43.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002447-51.2009.4.01.3501 (2009.35.01.701702-1)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECDO
: COSME GERALDO DA SILVA
ADVOGADO
: GO0022072A - ELDER DE ARAUJO
ADVOGADO
: DF0006435E - MOANE CRISTINE ROCHA CORREA GUERRA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário manejado em face de acórdão da Turma Recursal de Goiás
que, no tocante aos juros e correção monetária, afastou a aplicação do art. 1º-F, da Lei
9.494/97.
O recurso é interposto com fundamento do art. 102, III, "a", da Constituição da República,
ressaltando que conquanto o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 4.357/DF, tenha
declarado a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, não houve
publicação do acórdão, pendendo ainda manifestação da Excelsa Corte quanto ao alcance de
sua decisão.
Defende, por fim, a aplicação do referido dispositivo legal, porquanto insustentável a interpretação em que se baseou o acórdão recorrido.
É o sucinto relatório.
Decido.
Sem delongas, vale gizar que a matéria em debate está sob apreciação do Supremo Tribunal
Federal nos autos da ADI n. 4.357/DF. Em que pese já declarada a inconstitucionalidade do art.
1º-F, supra mencionado, o acórdão pende de publicação, uma vez que a Suprema Corte ainda
analisa proposta de modulação dos efeitos da decisão apresentada pelo eminente Ministro Luiz
Fux.
Demonstrado que o Supremo Tribunal Federal já examina a matéria, em ação apta a irradiar
efeito vinculante e eficácia erga omnes, o sobrestamento do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso excepcional, a fim de aguardar
pronunciamento definitivo da Excelsa Corte.
Diligencie a Secretaria a guarda agrupada e o controle dos processos que se encontram
suspensos por esse mesmo fundamento (Juros - Art. 1º-F).
Intimem-se.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0000388-39.2013.4.01.3505
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RENÚNCIA AO BENEFÍCIO - DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES - PREVIDENCIÁRIO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: JOAO FRANCISCO FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501920

ADVOGADO
: GO00026605 - GUILHERME EVANDRO DI OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: GO00010433 - OSORIO EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário suscitado pelo INSS em face de acórdão da Turma Recursal de Goiás que encampou o entendimento quanto a possibilidade de desaposentação sem
devolução dos proventos já recebidos.
O recurso é manejado com fundamento no art. 102, III, "a" da Constituição Federal, por suposta
ofensa aos seus artigos 5º, XXXVI, 40, 194 e 195. A parte recorrente apresenta extenso
arrazoado em que sustenta a decadência do direito postulado, além da constitucionalidade e
imperatividade da vedação de contribuições posteriores à aposentadoria, consoante disposto
no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Ressalta a autorização constitucional para seleção das
prestações oferecidas aos segurados, lembrando que o contribuinte em gozo de aposentadoria
pertence a uma espécie que apenas contribui para o custeio do sistema, não para a obtenção
de aposentadoria.
Acrescenta que o ato jurídico perfeito não pode ser alterado unilateralmente, pugnando, ao
final, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.
É o sucinto relatório.
Decido.
A matéria em debate está sob apreciação do Supremo Tribunal Federal no RE 661.256/SC,
(Tema nº 503) com repercussão geral já reconhecida e assim ementado:
"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput e XXXVI, 40, 194, 195,
caput e §5º, e 201, §1º, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de reconhecer
validade jurídica ao instituto da desaposentação, por meio do qual seria permitida a conversão
da aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, pela renúncia ao primeiro benefício e
cômputo das contribuições recolhidas posteriormente à primeira jubilação."
Dessarte, não se deve olvidar o comando normativo inserto no art. 55, § 3º, do Regimento
Interno das Turmas Recursais (Resolução/Presi/Cojef nº 16) que, tratando do Recurso Extraordinário, assim dispõe, textualmente:
"§ 3º Quando houver multiplicidade de recursos extraordinários, com fundamento em idêntica
controvérsia, caberá ao presidente da Turma Recursal selecionar até três feitos representativos
da matéria sob discussão e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os
demais até o pronunciamento definitivo deste (CPC, art. 543-B)."
Demonstrado que o Supremo Tribunal Federal já examina a matéria, dispensável, por razões
óbvias, encaminhar-lhe outros feitos representativos da controvérsia.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso excepcional, a fim de aguardar
pronunciamento definitivo da Excelsa Corte.
Diligencie a Secretaria a guarda agrupada e o controle dos processos que se encontram
suspensos por esse mesmo fundamento.
Intimem-se.
Goiânia, 27 de agosto de 2014.
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0002405-07.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0001625-88.2011.4.01.3502
RECTE
: JURANDYR VIEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: GO00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
RECDO
: UNIAO/FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: GO00021486 - ROBERTA CECILIA DE QUEIROZ RIOS
RECURSO JEF Nº:0002008-45.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 2º JEF ADJUNTO
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RECURSO JEF Nº:0001805-20.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: 1/3 DE FÉRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: VALTER VENTURA VASCONCELOS NETO
RECDO
: JOSE CARLOS DE SOUZA
RECURSO JEF Nº:0002611-21.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU E OUTRO
PROCUR
: GO00013672 - VIVIANE DE PAULA E SILVA CAPARELLI
RECDO
: CORIVALDO SILVA LIMA
ADVOGADO
: GO00010722 - WOLMY BARBOSA DE FREITAS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário manejado em face de acórdão da Turma Recursal de Goiás
que, por unanimidade, acolheu a tese da não incidência de contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias.
O recurso está alicerçado no art. 102, III, 'a', da Constituição da República, por suposta ofensa
ao seu artigo 40, oportunidade em que a União pugna pelo sobrestamento do extraordinário em
face do reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal.
É o sucinto relatório.
Decido.
Sem delongas, vale gizar que a matéria em debate está sob apreciação do Supremo Tribunal
Federal no RE nº 593.068 / SC com repercussão geral já reconhecida (Tema nº 163) e a
seguinte descrição:
"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 40, §§ 2º e 12; 150, IV; 195, § 5º;
e 201, § 11, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o
adicional noturno e o adicional de insalubridade, tendo em vista a natureza jurídica de tais
verbas."
No tocante aos Recursos extraordinários, não se deve olvidar o comando normativo inserto no
art. 55, § 3º, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução/Presi/Cojef nº 16), assim
redigido:
"§ 3º Quando houver multiplicidade de recursos extraordinários, com fundamento em idêntica
controvérsia, caberá ao presidente da Turma Recursal selecionar até três feitos representativos
da matéria sob discussão e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os
demais até o pronunciamento definitivo deste (CPC, art. 543-B)."
Demonstrado que o Supremo Tribunal Federal já examina a matéria, dispensável, por razões
óbvias, encaminhar-lhe outros feitos representativos da controvérsia, pelo que a retenção dos
recursos excepcionais se faz necessária.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do Recurso Extraordinário, a fim de aguardar
pronunciamento definitivo da Excelsa Corte.
Diligencie a Secretaria a guarda agrupada e o controle dos processos que se encontram
suspensos por esse mesmo fundamento.
Intimem-se.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0040263-36.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO (CÍVEL E CRIMINAL)
PROC. ORIGEM
: 0002922-07.2009.4.01.3501 (2009.35.01.702233-5)
RECTE
: UNIAO FEDERAL

PROC. ORIGEM
: 0001622-36.2011.4.01.3502
RECTE
: EDSON ADALBERTO SANTAROSA E OUTRO
ADVOGADO
: GO00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
RECDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECURSO JEF Nº:0002181-69.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0001624-06.2011.4.01.3502
RECTE
: BERNARDO DA SILVA BARREIROS E OUTRO
ADVOGADO
: GO00018958 - ELIACY CORREA ALBINO DA SILVA
RECDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: GO00021486 - ROBERTA CECILIA DE QUEIROZ RIOS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Goiás
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença proferida na instância singela que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos a
título de contribuição para o custeio de pensão militar no período compreendido pela Emenda
Constitucional n. 20/98 até a Emenda Constitucional n. 41/2003.
O recurso da parte autora é interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição
Federal.
É o sucinto relatório.
Decido.
Sem delongas, vale gizar que a matéria em debate está sob apreciação do Supremo Tribunal
Federal no RE nº 596.701 / MG (Tema n. 160), com repercussão geral já reconhecida, e a
seguinte descrição:
"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 2º, X,
e § 3º; 149, § 1º; e 195, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da cobrança de
contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda
Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003."
Dessarte, não se deve olvidar o comando normativo inserto no art. 55, § 3º, do Regimento
Interno das Turmas Recursais (Resolução/Presi/Cojef nº 16) que, tratando do Recurso Extraordinário, assim dispõe, textualmente:
"§ 3º Quando houver multiplicidade de recursos extraordinários, com fundamento em idêntica
controvérsia, caberá ao presidente da Turma Recursal selecionar até três feitos representativos
da matéria sob discussão e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os
demais até o pronunciamento definitivo deste (CPC, art. 543-B)."
Demonstrado que o Supremo Tribunal Federal já examina a matéria, dispensável, por razões
óbvias, encaminhar-lhe outros feitos representativos da controvérsia.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do Recurso Excepcional, a fim de aguardar pronunciamento definitivo da Excelsa Corte.
Intimem-se.
Diligencie a Secretaria a guarda agrupada e o controle dos processos que se encontram
suspensos por esse mesmo fundamento (Militares inativos - contribuição previdenciária).
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0004534-82.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: GO00023559 - ANDREIA ROSA DA SILVA
RECDO
: WALDEMAR FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00034201 - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501921
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por CELIA EVANGELISTA MARQUES, em face
do acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, negou seguimento ao recurso interposto e, assim, manteve a sentença proferida na instância singela que extinguiu o processo
com resolução do mérito nos moldes do disposto no art. 269, I, do CPC.
O recurso é manejado com fundamento no art. 102, III, 'a', da Constituição Federal, por suposta
ofensa aos seus artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, XXXVIII, alínea a, LXXVIII; ao art. 7º,
inciso XXIV; ao art. 40, §3º; e ao art. 201, §11.
É o suficiente relatório.
Decido.
O manejo do recurso extraordinário exige, como cediço, o atendimento de requisitos específicos de admissibilidade, entre eles o prequestionamento explícito da questão constitucional
debatida, conforme se extrai do seguinte julgado:
"[...].O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de
recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o
óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. [...]. (STF, Primeira Turma, AgR no
AI nº 799.650 / RR, Rel, Min. Luiz Fux, DJe 03/05/2012).
No caso em exame, a tese da ofensa aos artigos supracitados não foram apreciados no julgado
da Corte Recursal, deixando a parte recorrente de opor os necessários embargos de declaração, nos termos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II DA CF/88.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. AGRAVO
IMPROVIDO. I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o
recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável
o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. [...]." (STF, Segunda Turma, ARE 663166 AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/03/2012).
A Súmula 356, do STF, reforça este entendimento, senão vejamos:
"O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode
ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento"
Ademais, no tocante ao recurso excepcional, há também a exigência de que a afronta ao texto
constitucional seja direta, não sendo suficiente a mera ofensa indireta, oblíqua ou reflexa.
In casu, a alegação de ofensa aos princípios da legalidade; da inafastabilidade do Poder
Judiciário; direito adquirido; ato jurídico perfeito; coisa julgada; ampla defesa; e da celeridade
processual consubstancia, à luz do entendimento da Suprema Corte, ofensa indireta à Carta da
República, o que não autoriza o manejo do recurso extremo.
Nessa linha, em recentes decisões o Supremo Tribunal Federal tem considerado, com base no
ARE 639.228 (Tema: 424) e ARE 748.371 (Tema: 660), prejudicados os recursos interpostos
com tais fundamentos, uma vez que ausente a repercussão geral.
Ante o exposto, consoante dispõe o art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil, INADMITO
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Intimem-se.
Após a preclusão, remetam-se os autos à origem.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0004570-27.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: RETIDO NA FONTE - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IMPOSTOS - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0000361-30.2011.4.01.3504
RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: GO00013672 - VIVIANE DE PAULA E SILVA CAPARELLI
RECDO
: MARCOS VINICIUS SERAFIM DO CARMO
ADVOGADO
: GO00028303 - PEDRO HENRIQUE MILHOMEM DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00021877 - WELITON DA SILVA MARQUES

PROCUR
: GO00011174 - MARIA BETANIA DIVINA GUIMARAES SILVEIRA
RECDO
: RICARDO GURGEL CORDEIRO
ADVOGADO
: DF00030008 - FABRICIO DE CARVALHO HONORIO
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Incidente de Uniformização Nacional suscitado pela União em face do acórdão
desta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e, assim,
manteve a sentença proferida na instância singela.
O acórdão censurado, em apertada síntese, encampou entendimento no sentido de ser devido
o pagamento de ajuda de custo ao servidor participante de processo seletivo de remoção,
como verba indenizatória decorrente da mudança de sede.
O incidente de uniformização de interpretação de lei federal funda-se em suposta divergência
entre o julgado desta Corte Recursal e acórdãos do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório. Decido.
Dispõe o art. 14, caput e § 2º da Lei nº 10.259/2001 que caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
O pedido de uniformização nacional, contudo, deve estar escorado em divergência entre
decisões de turmas de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência
dominante do e. Superior Tribunal de Justiça.
Sem delongas, vale registrar que a matéria em discussão está sob exame do Superior Tribunal
de Justiça em sede de Pedido de Uniformização de Jurisprudência (Pet nº 8.345 - SC), cujos
autos foram com vista ao Min. Napoleão Nunes Maia Filho em 21/02/2014.
Em consonância com o disposto no art. 7º, inciso VII, alínea "b", do Regimento Interno da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução n. 22/2008 do CJF, antes mesmo da distribuição, compete ao Presidente
da TNU devolver às Turmas de origem os feitos que estiverem sob exame do Superior Tribunal
de Justiça em incidente de uniformização ou recurso repetitivo.
A propósito:
"Art. 7º Compete ao Presidente da Turma Nacional de Uniformização:
...
VII- antes da distribuição:
...
c) devolver às Turmas de origem para sobrestamento os feitos sobre o mesmo tema que
estiverem pendentes de apreciação na Turma Nacional de Uniformização, no Supremo Tribunal
Federal, em regime de repercussão geral, ou no Superior Tribunal de Justiça, em incidente de
uniformização ou recurso repetitivo, de forma que promovam a posterior confirmação do acórdão recorrido ou sua adaptação à decisão que vier a ser proferida nos recursos indicados;
(grifei)
Considerando que ao Presidente da Turma Recursal cabe decidir preliminarmente sobre a
admissibilidade do incidente de uniformização, a teor do que reza o art. 15, caput, do mesmo
regimento, não se pode perder de vista a diretriz fixada pelo dispositivo acima transcrito.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito, a fim de aguardar pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Diligencie a Secretaria a guarda agrupada e o controle dos processos que se encontram
suspensos por esse mesmo fundamento (Servidor Público Federal / Remoção / Ajuda de Custo
/ Interesse Público / Interesse Particular).
Intimem-se.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0004153-74.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
RECTE
: CELIA EVANGELISTA MARQUES
ADVOGADO
: GO00022212 - IL CLEMENTINO MARQUES FILHO
RECDO
: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU
PROCUR
: FRANCOIS DA SILVA
PROCUR
: GO00011174 - MARIA BETANIA DIVINA GUIMARAES SILVEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501922
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário manejado em face de acórdão da Turma Recursal de Goiás
que, por unanimidade, encampou o entendimento de que no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos.
O recurso é interposto pelo art. 102, III, "b" da CF/88, oportunidade em que a União pugna pelo
sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral do tema pelo
Supremo Tribunal Federal (RE 614.406 / RS - Tema nº 368)).
É o sucinto relatório.
Decido.
Sem delongas, vale gizar que a matéria em debate está sob apreciação do Supremo Tribunal
Federal no RE 614.232 AgR-QO-RG / RS (vinculado ao tema nº 368 - RE 614.406 / RS), com
repercussão geral já reconhecida e assim ementado:
"TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI 7.713/88.
ANTERIOR NEGATIVA DE REPERCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO EM FACE DA
SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL POR
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. 1. A questão relativa ao modo de cálculo do imposto de
renda sobre pagamentos acumulados - se por regime de caixa ou de competência - vinha
sendo considerada por esta Corte como matéria infraconstitucional, tendo sido negada a sua
repercussão geral. 2. A interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III,
b, da Constituição Federal, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art.
12 da Lei 7.713/88 por Tribunal Regional Federal, constitui circunstância nova suficiente para
justificar, agora, seu caráter constitucional e o reconhecimento da repercussão geral da matéria. 3. Reconhecida a relevância jurídica da questão, tendo em conta os princípios constitucionais tributários da isonomia e da uniformidade geográfica. 4. Questão de ordem acolhida
para: a) tornar sem efeito a decisão monocrática da relatora que negava seguimento ao recurso
extraordinário com suporte no entendimento anterior desta Corte; b) reconhecer a repercussão
geral da questão constitucional; e c) determinar o sobrestamento, na origem, dos recursos
extraordinários sobre a matéria, bem como dos respectivos agravos de instrumento, nos termos
do art. 543-B, § 1º, do CPC (STF, Plenário, RE 614.232 AgR-QO-RG / RS, Rel.ª Min.ª Ellen
Gracie, DJe 04/03/2011).
Dessarte, não se deve olvidar o comando normativo inserto no art. 55, § 3º, do Regimento
Interno das Turmas Recursais (Resolução/Presi/Cojef nº 16) que, tratando do Recurso Extraordinário, assim dispõe, textualmente:
"§ 3º Quando houver multiplicidade de recursos extraordinários, com fundamento em idêntica
controvérsia, caberá ao presidente da Turma Recursal selecionar até três feitos representativos
da matéria sob discussão e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os
demais até o pronunciamento definitivo deste (CPC, art. 543-B)."
Demonstrado que o Supremo Tribunal Federal já examina a matéria, dispensável, por razões
óbvias, encaminhar-lhe outros feitos representativos da controvérsia.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do Recurso Excepcional, a fim de aguardar pronunciamento definitivo da Excelsa Corte.
Intimem-se.
Diligencie a Secretaria a guarda agrupada e o controle dos processos que se encontram
suspensos por esse mesmo fundamento.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0000652-49.2011.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES - TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: VINICIUS CESAR DIAS DE CASTRO
ADVOGADO
: GO00021844 - MARCOS CESAR ROCHA DA CONCEICAO
RECDO
: UNIAO
ADVOGADO
: GO00021486 - ROBERTA CECILIA DE QUEIROZ RIOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501923

RECURSO JEF Nº:0000140-32.2012.4.01.9350
CLASSE
: 71200
OBJETO
: IMUNIDADE - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: ROMEU DE LIMA
ADVOGADO
: GO00021844 - MARCOS CESAR ROCHA DA CONCEICAO
RECDO
: UNIAO
RECURSO JEF Nº:0000651-64.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: IMUNIDADE - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: RUBENIEL DOS ANJOS ALMEIDA
ADVOGADO
: GO00021844 - MARCOS CESAR ROCHA DA CONCEICAO
RECDO
: UNIAO
ADVOGADO
: GO00021486 - ROBERTA CECILIA DE QUEIROZ RIOS
RECURSO JEF Nº:0000671-55.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: IMUNIDADE - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR - TRIBUTÁRIO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: UYRASSU MOURA DE ASSIS
ADVOGADO
: GO00021844 - MARCOS CESAR ROCHA DA CONCEICAO
RECDO
: UNIAO
ADVOGADO
: GO00028138 - CLARA DIAS SOARES
PROCUR
: GO00021486 - ROBERTA CECILIA DE QUEIROZ RIOS
RECURSO JEF Nº:0001508-13.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
ORIGEM
: 1º JEF ADJUNTO
PROC. ORIGEM
: 0003168-63.2010.4.01.3502
RECTE
: MARCOS CESAR ROCHA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: GO00021844 - MARCOS CESAR ROCHA DA CONCEICAO
RECDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: GO00022449 - MARCOS JOSE CHAVES
RECURSO JEF Nº:0001083-83.2011.4.01.9350
CLASSE
OBJETO

: 71200
: SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - ADMINISTRATIVO
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: JOSE VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GO00021844 - MARCOS CESAR ROCHA DA CONCEICAO
RECDO
: UNIAO
PROCUR
: GO00022449 - MARCOS JOSE CHAVES
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Goiás
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença proferida na instância singela que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos a
título de contribuição para o custeio de pensão militar no período compreendido pela Emenda
Constitucional n. 20/98 até a Emenda Constitucional n. 41/2003.
O recurso da parte autora é interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, por
suposta ofensa aos seus artigos 5º, caput, art. 150, II, art. 195, inciso II, e artigo 40, §18.
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A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II DA CF/88.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. AGRAVO
IMPROVIDO. I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o
recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável
o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. [...]." (STF, Segunda Turma, ARE 663166 AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/03/2012).
Ante o exposto, INADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Intimem-se.
Após a preclusão, remetam-se os autos à origem.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0000731-28.2011.4.01.9350

É o sucinto relatório.
Decido.
Sem delongas, vale gizar que a matéria em debate está sob apreciação do Supremo Tribunal
Federal no RE nº 596.701 / MG (Tema n. 160), com repercussão geral já reconhecida, e a
seguinte descrição:
"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 2º, X,
e § 3º; 149, § 1º; e 195, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da cobrança de
contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda
Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003."
Dessarte, não se deve olvidar o comando normativo inserto no art. 55, § 3º, do Regimento
Interno das Turmas Recursais (Resolução/Presi/Cojef nº 16) que, tratando do Recurso Extraordinário, assim dispõe, textualmente:
"§ 3º Quando houver multiplicidade de recursos extraordinários, com fundamento em idêntica
controvérsia, caberá ao presidente da Turma Recursal selecionar até três feitos representativos
da matéria sob discussão e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os
demais até o pronunciamento definitivo deste (CPC, art. 543-B)."
Demonstrado que o Supremo Tribunal Federal já examina a matéria, dispensável, por razões
óbvias, encaminhar-lhe outros feitos representativos da controvérsia.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do Recurso Excepcional, a fim de aguardar pronunciamento definitivo da Excelsa Corte.
Intimem-se.
Diligencie a Secretaria a guarda agrupada e o controle dos processos que se encontram
suspensos por esse mesmo fundamento (Militares inativos - contribuição previdenciária).
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0000727-44.2012.4.01.3501
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ART.42/7) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: MARCOS SILVA ROSA
RECTE
: EDIVALDO DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: DF00039468 - MARIONICE EUGENIA BORGES
ADVOGADO
: DF00022393 - WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
RECDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EDIVALDO DA SILVA RIBEIRO, em face do
acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao inominado por ele
interposto e, assim, manteve a sentença proferida na instância singela que julgou improcedente
o pedido de aposentadoria por invalidez / auxilio-doença.
O recurso é manejado com fundamento no art. 102, III, 'a', da Constituição Federal, por suposta
ofensa aos artigos 1º, inciso III, bem como, art. 5º, caput e inciso XXXVI.
É o suficiente relatório.
Decido.
O manejo do recurso extraordinário exige, como cediço, o atendimento de requisitos específicos de admissibilidade, entre eles o prequestionamento explícito da questão constitucional
debatida, conforme se extrai do seguinte julgado:
"[...].O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de
recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o
óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. [...]. (STF, Primeira Turma, AgR no
AI nº 799.650 / RR, Rel, Min. Luiz Fux, DJe 03/05/2012).
No caso em exame, a tese da ofensa aos artigos 1º, inciso III, bem como, art. 5º, caput e inciso XXXVI
não foram apreciados no julgado da Corte Recursal, deixando a parte recorrente de opor os necessários
embargos de declaração, nos termos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501924

CLASSE
OBJETO

: 71200
: APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE
RELATOR(A)
: CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
ORIGEM
: JEF ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
PROC. ORIGEM
: 0003258-05.2009.4.01.3503 (2009.35.03.701166-6)
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: WILMAR PEREIRA GONCALVES (PROCURADOR DO INSS)
RECDO
: GERCI DE SOUSA PERES
ADVOGADO
: GO00012950 - ADEMAR SOUZA LIMA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Gerci de Souza Peres em face de acórdão da
Turma Recursal de Goiás que, por unanimidade, deu provimento ao inominado para reformar
a sentença proferida na instância singela e, assim, julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural.
O recurso é interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, por suposta
ofensa aos seus artigos 6º e 7º. Alega, a recorrente, que a reforma da sentença viola o principio
da dignidade da pessoa humana.
É o suficiente relatório.
Decido.
O manejo do recurso extraordinário exige, como cediço, o atendimento de requisitos específicos de admissibilidade, entre eles o prequestionamento explícito da questão constitucional
debatida, conforme se extrai do seguinte julgado:
"[...].O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em
sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de
origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do
recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. [...]. (STF, Primeira Turma, AgR no AI nº 799.650 / RR, Rel, Min. Luiz
Fux, DJe 03/05/2012).
No caso em exame, a tese da ofensa aos dispositivos constitucionais relatados (CF, artigos 6º
e 7º), não restou apreciada no julgado desta Corte Recursal, deixando a recorrente de opor os
necessários embargos de declaração, nos termos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal.
A propósito, a Súmula 356, do STF, reforça este entendimento:
"O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode
ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento"
Ademais, no tocante ao recurso excepcional, há também a exigência de que a afronta ao texto
constitucional seja direta, não sendo suficiente a mera ofensa indireta, oblíqua ou reflexa.
In casu, a alegação de ofensa ao principio da dignidade da pessoa humana, consubstancia, à
luz do entendimento da Suprema Corte, ofensa indireta à Carta da República, o que não
autoriza o manejo do recurso extremo.
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Indefiro o pedido de reconsideração formulado, seja por absoluta ausência de previsão legal,
seja porque o decisum que negou seguimento ao recurso restou suficientemente fundamentado
em suas razões.
Cumpra a Secretaria a parte final da decisão, arquivando-se os autos, eis que já transcorrido
eventual prazo recursal.
Goiânia, 26 / 08 /2014.
Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO
Relator
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0002176-56.2011.4.01.3506
CLASSE
: 71200
OBJETO
: PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: JOSÉ GODINHO FILHO
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: DF00029111 - VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO
RECDO
: LUZIMAR ALVES CLEMENTE
ADVOGADO
: GO00029559 - ELCY MENDES BORGES
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Converto o julgamento em diligência.
Analisando os autos, verifico que consta do extrato de consulta ao CNIS do pretenso instituidor
do benefício, Valdenir Alves de Souza (fl. 46), vínculo laboral, sob o regime da CLT, tendo como
empregador Américo Duarte, iniciado em 03/05/2010, sem registro da rescisão do contrato de
trabalho. Na consulta detalhada do vínculo, juntada na fl. seguinte, consta que a admissão teria
sido naquela data, mas indica início da atividade em 01/07/2008. No referido documento,
consta, ainda, a ocupação como não cadastrada.
Na inicial, ou em qualquer outro momento, não houve qualquer menção a esse vínculo laboral.
Sendo assim, intime-se a autora, ora recorrida, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça
a este Juízo sobre a efetiva existência daquela relação de emprego, em que moldes ela teria
se dado, bem como por qual período teria perdurado. Deverá instruir a sua manifestação com
todo e qualquer documento que disponha acerca do evento.
Cumprida a diligência, dê-se vista dos autos ao INSS, para pronunciamento, em idêntico
prazo.
Na sequência, retornem-se os autos conclusos.
Goiânia, 29 de agosto de 2014.
Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO
Relator
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF Nº:0030807-62.2010.4.01.3500
CLASSE
: 71200
OBJETO
: APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8) - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
RELATOR(A)
: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
RECTE
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: GO00025977 - MARCYENE LEMOS FAGUNDES FURTADO
RECDO
: SEBASTIAO VALENCIO DA SILVA
ADVOGADO
: GO00020183 - FLAVIA FERNANDES GOMES
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Admitido o Recurso Extraordinário, foram os autos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal
que, em face do reconhecimento de repercussão geral no ARE nº 664.335 (Fornecimento de
equipamento de proteção individual - EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço
especial - Tema 555), determinou o retorno do feito (fl. 328-v) a esta Turma Recursal (STF,
Portaria GP 138 de 23/7/2009, DJe 140/2009).
Pendente, pois, o julgamento do mérito da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida,
determino o sobrestamento do presente recurso excepcional, a fim de aguardar pronunciamento definitivo da Excelsa Corte.
Diligencie a Secretaria a guarda agrupada e o controle dos processos que se encontram
suspensos por esse mesmo fundamento.
Intimem-se.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador Secretaria Única das Turmas Recursais

Nessa linha é o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo
regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada. 2. RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa
humana. Violação dependente de reexame prévio de normas inferiores. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. É pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de
não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República. (STF - AI: 495865 MG , Relator: Min. CEZAR PELUSO,
Data de Julgamento: 16/08/2005, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 16-09-2005 PP00014 EMENT VOL-02205-08 PP-01680) (grifei)
Por fim, vale registrar que a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada é pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário que deve ser abordada em
preliminar formal nas razões recursais e com suficiente fundamentação, sob pena de não
admissão do excepcional.
Nesse sentido:
"[...]. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral é
requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não
for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07). 2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento
no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos
termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n.
664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: II. Recurso extraordinário:
repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de
admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em
preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para
a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, §
2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se
desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita "à
apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal" (Art. 543-A, § 2º). [...]." (STF, Primeira
Turma, AI 767.141 AgR / SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/04/2012).
Verificada a ausência de prequestionamento da matéria suscitada; a ofensa indireta ao texto
constitucional; e que a parte recorrente não demonstrou, em preliminar própria, a presença da
repercussão geral e/ou não a fundamentou adequadamente, a inadmissão do excepcional é
medida que se impõe.
Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário.
Intimem-se.
Após a preclusão, remetam-se os autos à origem.
Goiânia, 27 de agosto de 2014
Juiz Federal CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Coordenador da Secretaria Única das Turmas Recursais
Autos com despacho:
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
RECURSO JEF nº: 0000294-16.2013.4.01.9350
OBJETO
CLASSE
RELATOR
RECTE
ADVOGADO
RECDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

RECURSO - DIREITO PROCESSUAL
RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CIVEL
Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO
DELERITO MENDES FERREIRA
GO00031793 - WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501925
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Seção Judiciária do Estado do Maranhão
PÁGINA
1ª Vara Federal - Criminal.......................................................................................................1926
2ª Vara Federal - Criminal.......................................................................................................1927
5ª Vara Federal........................................................................................................................1930
Subseção Judiciária de Caxias ...............................................................................................1937
Subseção Judiciária de Imperatriz ..........................................................................................1946

1ª VARA FEDERAL - CRIMINAL
BOLETIM N.º 486/2014
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: DR. RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA/ JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO NO MARANHÃO, RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL: DR.
DIEGO LEONARDO ANDRADE DE OLIVEIRA / DIRETORA DE SECRETARIA: TEREZA
CRISTINA SOARES DA FONSECA CARVALHO / DETERMINAÇÃO DO EXMº. SENHOR DR.
DIEGO LEONARDO ANDRADE DE OLIVEIRA/ JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO NO MARANHÃO, RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL.
PROCESSO N. 2010.0475-1 / CLASSE 13101 - PROCESSO COMUM / JUIZ SINGULAR AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL / RÉUS: FRANCISCA DE JESUS
SILVA BARROS E OUTROS / ADVOGADOS: Dr. ZILDO RODRIGUES UCHÔA NETO OAB/MA 7636/ Dr. ERIVELTON LAGO - OAB/MA 4690/ Dr. JOCUNDO F. FRANCO
FILHO - OAB/MA 2322-E/ Dr. FRANCISCO FLORISMAR DE ALMEIDA - OAB/MA
4603/ Drª. RENATA BESSA DA SILVA CASTRO - OAB/MA 6241/ Dr. AUGUSTO
ARISTÓTELES MATÕES BRANDÃO - OAB/MA 7306-A/ Dr. ÂNGELO GOMES MATOS
NETO - OAB/MA 7508/ Dr. JOÃO RICARDO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA OAB/MA 5656/ Drª. LILIANA VIEIRA LIMA DOS SANTOS - OAB/MA 9074 / Drª.
CLÁUDIA MACIEL DE ALMEIDA DA SILVA - OAB/MA 5998/ Dr. WADY TEIXEIRA DE
JESUS - 4358./ DETERMINAÇÃO DE FL. 1000: "(...). De ordem, fica determinado o dia
15 DE OUTUBRO DE 2014, ÀS 16 HORAS, para realização da referida audiência
(interrogatório dos acusados Rubenilson José Barros Campos, Francisca de Jesus Silva
Barros, Doracy Sodré Ribeiro e Kelianne do Socorro Ribeiro Mendonça), bem como
fossem providenciados os expedientes para as devidas intimações e carga ao MPF.
(...)." São Luís (MA), 29/07/2014. Sala de Audiência da 1ª Vara Criminal.
BOLETIM N.º 529/2014
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: DR. RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA.
/ JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA CRIMINAL: DR. ROBERTO CARVALHO VELOSO/
DIRETORA DE SECRETARIA: TEREZA CRISTINA SOARES DA FONSECA CARVALHO./ DESPACHO PROLATADO PELO EXMº SR. DR. ROBERTO CARVALHO VELOSO. JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA CRIMINAL.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501926
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PROCESSO Nº. 2005.3339-1 / CLASSE 13.101 / PROCESSO COMUM - JUIZ SINGULAR/ AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL / RÉUS: MÁRIO FRANCISCO
LOPES FILHO E OUTRO / ADVOGADOS: Dr. MARCELO DE CARVALHO BARROS OAB/MA 4.223./ DESPACHO DE FL. 629: "Redesigno a audiência de fls. 624, para o
dia 02 de outubro de 2014, às 16 horas e 30 minutos (audiência admonitória com o
sentenciado Mário Francisco Lopes Filho). Cumpra-se na íntegra a decisão de fls.
623/624. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Federal." São Luis (MA),
04/08/2014. ROBERTO CARVALHO VELOSO. Juiz Federal no Maranhão. 1ª Vara Criminal. DECISÃO DE FLS. 623/624: "Pela prática do crime descrito no art. 289, § 1º, do
Código Penal, MÁRIO FRANCISCO LOPES FILHO foi condenado à pena privativa de
liberdade de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, convertida em
duas penas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo o dia-multa (fls. 495/497 e 505/506), enquanto que ROGÉRIO SILVA
DE ALMEIDA foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 50 (cinqüenta) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 414/427),
com trânsito em julgado (fls. 511 e 473, respectivamente). ROGÉRIO SILVA DE ALMEIDA e MÁRIO FRANCISCO LOPES FILHO foram presos em 05/04/2005 (fls. 08/16).
ROGÉRIO SILVA DE ALMEIDA, empreendeu fuga do estabelecimento penal em
14/03/2011, encontrando-se foragido (fl. 531), frustrando o cumprimento da pena imposta. MÁRIO FRANCISCO LOPES FILHO, por sua vez, foi solto em 05/04/2006 (fls.
434), totalizando um (1) ano e um (1) dia de prisão preventiva. Estando os autos em
momento processual de início do cumprimento da pena, aplicável ao caso o §2º do art.
387 do CPP (incluído pela Lei 12.736/2012), devendo, portanto, ser descontado da pena
privativa de liberdade aplicada (três anos), o tempo em que o réu ficou preso preventivamente (um ano e um dia). Dessa forma, com fundamento no art. 42 do Código
Penal, CONCEDO a DETRAÇAO de 01 (um) ano e 01 (um) dia a MÁRIO FRANCISCO LOPES FILHO. Portanto, a pena a ser cumprida será de 02 (DOIS) ANOS, 11
(ONZE) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS , em REGIME ABERTO. Considerando
que o juízo "ad quem" substituiu a pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas)
restritivas de direitos, a ser fixada por este juízo (fl. 497), estabeleço, como penas
substitutivas, as modalidades de prestação pecuniária e de prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 43, I e IV, do Código Penal.
Fixo o valor da prestação pecuniária em um (01) salário mínimo, valor mínimo
estabelecido no art. 45, § 1º do Código Penal. O Setor de Penas Alternativas desta
Seção Judiciária designará a entidade beneficiária da prestação pecuniária ora
imposta, bem como a entidade junto a qual MÁRIO FRANCISCO LOPES FILHO
deverá prestar serviços gratuitos, de acordo com as suas aptidões, durante 07
(sete) horas semanais, pelo prazo da condenação, bem como os dias e horários
em que deverão cumprir a pena (art. 46, § 3º, do Código Penal). Caso ocorra o
descumprimento injustificado, as penas restritivas de direitos serão convertidas
em privativa de liberdade. Encaminhem-se os autos ao setor de cálculos para
aferição do valor das custas e das multas impostas. Designo o dia 06/10/2014
,às16:00h, na Sala de Audiências deste Juízo, para realização da audiência admonitória
com o sentenciado MÁRIO FRANCISCO LOPES FILHO. Comunique-se o Setor de
Penas Alternativas desta Seção Judiciária. Lancem-se os nomes dos réus no rol
dos culpados. Diante da fuga noticiada nos autos (fls. 531), fato que compromete
a aplicação da lei penal, expeça-se Mandado de Prisão em desfavor de ROGÉRIO
SILVA DE ALMEIDA. (...). Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Federal. São
Luís (MA), 1º/04/2014. IVO ANSELMO HÖHN JUNIOR. Juiz Federal no Maranhão. 1ª
Vara Criminal.
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Numeração única: 35023-09.2014.4.01.3700
35023-09.2014.4.01.3700 LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
REQTE
: RAIMUNDO DA CRUZ SOUSA
ADVOGADO
: MA00008144 - EDUARDO GOMES PEREIRA
ADVOGADO
: MA00011437 - ISAAC FEITOSA DA SILVA
REQDO
: JUSTICA PUBLICA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DECISÃO DE FL. 93: "Tendo em conta que, nos autos do processo n. 3496943.2014.4.01.3700, a prisão em flagrante do requerente foi convertida em outras medidas
cautelares, tenho por prejudicado o pedido de fls. 3/21. Intimem-se." São Luís/MA,
1º/08/2014.
DIEGO LEONARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
Juiz Federal Substituto da 9ª Vara
respondendo pela 2ª Vara Criminal
Numeração única: 833-98.2006.4.01.3700
2006.37.00.000860-7 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: SHYDNEY JORGE ROSA
REU
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00007581 - CARLA GRACIETE SILVA VALE
ADVOGADO
: MA00006600 - GUSTAVO SAUAIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MA00005078 - HAROLDO GUIMARAES SOARES FILHO
ADVOGADO
: PA00009229 - KEILLA SOUSA DE SOUZA
ADVOGADO
: MA00007525 - MARCELLA ABDALLA COSTA
ADVOGADO
: MA00007691 - RICARDO SAUAIA MARAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DECISÃO DE FL. 667: "O Ministério Público Federal requer a remessa dos autos ao Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, sob o argumento de que o réu SHIDNEY JORGE ROSA possui
foro privilegiado por prerrogativa de função, uma vez que exerce o cargo de Deputado Estadual
no Pará (fls. 658/658-v). De fato, conforme documentação de fls. 659/665, o acusado, eleito no
pleito de 2010, exerce atualmente o cargo de Deputado Estadual. Desse modo, a competência
penal para o exame da matéria, pelo princípio da simetria, é do Tribunal Regional Federal da
1ª Região. E o mesmo vale em relação ao acusado JOSÉ PEREIRA DA SILVA, por força da
continência (art. 77, I, CPP). Frise-se o teor da Súmula 704 do STF: "Não viola as garantias do
juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão
do processo do có-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados". Ante o
exposto, ACOLHO o pedido ministerial, DECLARO a incompetência deste Juízo e DETERMINO o envio destes autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intimem-se." São
Luís/MA, 29/07/2014.
JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal Substituto
respondendo pela 2ª Vara
Juiz Substit.
: DR. JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
Dir. Secret.
: DRA. CERES PINHEIRO CORREA PEREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4517-31.2006.4.01.3700
2006.37.00.004746-5 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: CLEIDE DE FATIMA MATOS BASTOS
REU
: ANTONIO RESENDE BASTOS
ADVOGADO
: MA00007907 - ABDORAL VIEIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO
: MA00004022 - BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO
ADVOGADO
: MA00007953 - CALLINA MACIEL BERTRAND

2ª VARA FEDERAL - CRIMINAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
: DRA. CERES PINHEIRO CORREA PEREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014
Atos dos Exmos. : DR. JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
DRA. CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE ÂNGELO
DR. IVO ANSELMO HÖHN JUNIOR
DR. DIEGO LEONARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8831-44.2011.4.01.3700
8831-44.2011.4.01.3700 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PA00015250 - DIOGO DA SILVA CARDOSO
A Exma. Sra. Juíza exarou :
FINAL DA DECISÃO DE FLS. 295/297: "Com essas considerações, MANTENHO INTEGRALMENTE
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 397
do Código de Processo Penal. Designo o dia 06/10/2014, às 09:30 horas, para oitiva da informante
ANÁLIA DE MEDEIROS, indicada pela defesa à fl. 282, pelo sistema de videoconferência com a Subseção Judiciária de Maringá, Paraná. Expeça-se Precatória para intimação. Ainda, indefiro os pedidos
de realização de perícia nos sistemas informatizados da Previdência Social e de apresentação integral
do procedimento administrativo alusivo à aposentadoria em comento, visto que tal concessão se deu,
sobretudo, por suposta inserção de ordem judicial fictícia, sendo que os documentos de fls. 54 e seguintes, pelo menos em princípio, atendem as vindicações acima mencionadas. De todo modo, ressalto
que ao final da instrução processual tais pleitos poderão ser melhores analisados, acaso as partes
apresentem manifestações razoáveis, demonstrando a necessidade de realização das referidas diligências para o deslinde da causa. Intimem-se. Cumpra-se." São Luís/MA, 10/7/2014.
CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE ÂNGELO
Juíza Federal Titular da 4ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara
Numeração única: 36591-60.2014.4.01.3700
36591-60.2014.4.01.3700 LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
REQTE
: BRUNO SOUSA ANDRADE
ADVOGADO
: MA00007822 - MARCELO OLIVEIRA LIMA
REQDO
: JUSTICA PUBLICA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DECISÃO DE FL. 44: "Tendo em conta que, nos autos do processo n. 3658990.2014.4.01.3700, a prisão em flagrante do requerente BRUNO SOUSA ANDRADE foi convertida em outras medidas cautelares, tenho por prejudicado o pedido de fl. 4/12. Junte-se aos
presentes autos cópia da decisão supramencionada. Após, arquivem-se, com baixa na Distribuição. Intimem-se." São Luís/MA, 08/08/2014.
IVO ANSELMO HÖHN JUNIOR
Juiz Federal Substituto da 8ª Vara
respondendo pela 2ª Vara Criminal
Numeração única: 36424-77.2013.4.01.3700
36424-77.2013.4.01.3700 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: CARMERINDO CUTRIM DINIZ
ADVOGADO
: MA00007913 - ANTONIO WILLIAM BRITO DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
FINAL DA DECISÃO DE FLS. 70/70-V: "Desse modo, ausentes as hipóteses elencadas no art. 397,
incisos I a IV, do CPP, MANTENHO integralmente o recebimento da denúncia oferecida em face de
CARMERINDO CUTRIM DINIZ. Intime-se a defesa do acusado CARMERINDO CUTRIM DINIZ para,
no prazo de 05 (cinco) dias, informar devidamente as qualificações das testemunhas por si arroladas
(fls. 67), sob pena de indeferimento da prova. Intimem-se." São Luís/MA, 08/08/2014.
IVO ANSELMO HÖHN JUNIOR
Juiz Federal no Maranhão
respondendo pela 2ª Vara
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501927
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entendimento de que só poderá o magistrado fixar valor para reparação civil mínima se houver
pedido expresso formulado na denúncia, haja vista a necessidade de se oportunizar aos
acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução . In casu, considerando a inexistência do pedido na denúncia, deixo de fixá-lo. Condeno o réu, ainda, ao
pagamento das custas judiciais (art. 6º, da Lei nº. 9.289/96). Sobrevindo condenação definitiva,
aplica-se ao réu o disposto no art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 201/67. Sem honorários de
Defensor Dativo. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos
culpados e façam-se as comunicações de praxe. Passada em julgado a sentença condenatória
para o Ministério Público Federal, voltem os autos conclusos para análise da possível incidência da prescrição, na modalidade retroativa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." São
Luís/MA, 07/01/2014. JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES. Juiz Federal Titular da 2ª Vara. //
FINAL DA SENTENÇA DE FLS. 908/908-V: "Tais as razões, com fundamento nos arts. 107, IV,
109, IV e 110, § 1º, com a redação da época dos fatos, todos do Código Penal, declaro a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de RAIMUNDO NONATO LOPES DE FARIAS, pela ocorrência
da prescrição, na modalidade retroativa. Transitada em julgado a presente sentença, procedase às comunicações e anotações devidas. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Registrese. Intimem-se." São Luís/MA, 09/05/2014.
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
Juiz Federal Titular da 2ª Vara
Numeração única: 39727-41.2009.4.01.3700
2009.37.00.009025-9 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: JOAO BATISTA EVANGELISTA DE SA
ADVOGADO
: MA00004736 - WALDEMAR LINHARES CARNEIRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE FLS. 427/431-V: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia
para CONDENAR o acusado JOÃO BATISTA EVANGELISTA DE SÁ pela prática do crime previsto no
art. 171, § 3°, c/c art. 71 do CP. Culpabilidade: não merece maior reprovação que a resultante do tipo
penal, uma vez que não era o protagonista da fraude perpetrada. Antecedentes criminais: sem registros. Conduta social: presume-se boa, em face da ausência de fatos que a desabonem. Personalidade: não existem nos autos elementos que permitam valorá-la. Motivos: o normal da espécie delitiva, não autorizando majoração da pena. Circunstâncias: além daquelas circunstâncias elementares
do tipo, não há outras a serem sopesadas. Conseqüências: de menor gravidade, na medida em que os
valores dos benefícios objetos de fraude não eram altos. Comportamento da vítima: não aferível.(...) fixo
a PENA-BASE em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, valendo cada dia-multa 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos. Em razão da causa de aumento prevista no § 3° do art. 171 do CP, elevo a
pena em 1/3, ficando em 01ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, valendo cada dia-multa 1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por conta da existência de três condutas em continuidade
delitiva (art. 71, CP), majoro a pena em mais 1/3, tornando-a DEFINITIVA em 01ano, 09 meses e 10
dias de reclusão e 17 dias-multa, valendo cada dia-multa 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos, ante a inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição, bem assim de circunstâncias
agravantes ou atenuantes. O regime inicial de cumprimento da pena de JOÃO BATISTA será o aberto
(art. 33, § 2°, "c", do CP). Sendo uma medida socialmente recomendável, com esteio no art. 44, § 2°,
segunda parte, do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas
de direitos, a saber: a) prestação de serviços à comunidade, cabendo ao Setor de Penas Alternativas
desta SJ indicar a entidade na qual o sentenciado prestará o serviço, na proporção de 1h de tarefa por
dia de condenação (art. 46, § 3°, CP); e b) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de
R$ 1.000,00 em favor do INSS, facultado seu parcelamento em até 10 vezes iguais. Ressalte-se que a
prestação pecuniária não exclui ou prejudica a pena de multa antes cominada. Caso ocorra o descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos, serão convertidas em privativa de liberdade.
Quanto à fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387,
IV, CPP - redação dada pela Lei nº 11.719/08), considerando a inexistência de pedido expresso na
denúncia, deixo de fixá-lo. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas judiciais.(...) Passada em
julgado a sentença condenatória para o MPF, voltem os autos conclusos para análise da possível
incidência da prescrição, na modalidade retroativa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." São
Luís/MA, 28/01/2014. JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES. Juiz Federal Titular da 2ª Vara. // FINAL
DA SENTENÇA DE FLS. 434/434-V: "Tais as razões, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V e 110,
§ 1º, com a redação da época dos fatos, todos do Código Penal, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de JOÃO BATISTA EVANGELISTA DE SÁ, pela ocorrência da prescrição, na modalidade
retroativa. Transitada em julgado a presente sentença, proceda-se às comunicações e anotações devidas. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." São Luís/MA, 09/05/2014.
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
Juiz Federal Titular da 2ª Vara

ADVOGADO
: MA00005599 - FREDERICO AUGUSTO COSTA LIMA
ADVOGADO
: MA00005604 - HERLINDA DE OLINDA VIEIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: TO00003550 - KARINE PERES DA SILVA SARMENTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE FLS. 546/549: "Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a
pretensão acusatória para: a) EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do acusado ANTONIO RESENDE
BASTOS, quanto aos crimes definidos nos artigos 168-A, §1°, inciso I e 337-A, inciso III, do
Código Penal, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, c/c art.
109, III e art. 115, Código Penal); e b) ABSOLVER a acusada CLEIDE DE FÁTIMA MATOS
BASTOS, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas judiciais.
Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas anotações e comunicações. Após,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Luís/MA, 30/06/2014.
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
Juiz Federal Titular da 2ª Vara
Numeração única: 18258-31.2012.4.01.3700
18258-31.2012.4.01.3700 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: CARLOS ALBERTO SOUSA PEREIRA
ADVOGADO
: MA00004690 - ERIVELTON LAGO
ADVOGADO
: MA00010612 - PRISCYLA FREITAS DA SILVA
ADVOGADO
: MA00010010 - THIAGO PEREIRA DAMASCENO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE FLS. 189/191-V: "Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a
denúncia para ABSOLVER o acusado CARLOS ALBERTO SOUSA PEREIRA, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas judiciais. Transitada em julgado esta
sentença, proceda-se às devidas anotações e comunicações. Após, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se." São Luís/MA, 10/04/2014.
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
Juiz Federal Titular da 2ª Vara
Numeração única: 2210-07.2006.4.01.3700
2006.37.00.002308-2 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: RAIMUNDO NONATO LOPES DE FARIAS
ADVOGADO
: MA00006710 - CARLOS AUGUSTO MACEDO COUTO
ADVOGADO
: MA00007516 - DEOLINDO LUIZ RODRIGUES NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE FLS. 901/905-V: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a
pretensão acusatória para CONDENAR o réu RAIMUNDO NONATO LOPES DE FARIAS nas
penas do art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67. Passo à análise das circunstâncias judiciais
estabelecidas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade: grave, ante a negligência do réu para
com os recursos públicos destinados ao atendimento a direito básico da população. Antecedentes: sem registros. Conduta social: não há notícia de fatos que a desabonem. Personalidade: não prejudica o acusado. Motivos: não exortam maior reprimenda. Circunstâncias:
afora as elementares do tipo, não há outras a considerar. Conseqüências: de menor gravidade,
em razão da execução, mesmo que parcial, do objeto do Convênio. As circunstâncias judiciais
sugerem que pena-base seja estabelecida em 03 (três) anos de reclusão, patamar em que
torno DEFINITIVA ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como
causas de aumento ou de diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento da pena do
sentenciado será o aberto (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal). Sendo uma medida socialmente
recomendável, com esteio no art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena
privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas de direitos, a saber: a)
prestação de serviços à comunidade, cabendo ao Juízo da Execução indicar a entidade na qual
o sentenciado prestará o serviço, na proporção de 1h (uma hora) de tarefa por dia de condenação (art. 46, § 3º, CP); e b) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de
01 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada (com destinação social), a ser definida,
também, pelo Juízo da Execução. Ressalte-se que a prestação pecuniária não exclui ou
prejudica a pena de multa antes cominada. Caso ocorra o descumprimento injustificado das
penas restritivas de direitos, serão convertidas em privativa de liberdade. Quanto à fixação de
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, CPP redação dada pela Lei nº 11.719/08), recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501928
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Numeração única: 4925-03.1998.4.01.3700
1998.37.00.005014-6 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: FRANCISCO CHAVES DA SILVA
ADVOGADO
: MA00009371 - AMANDA COSTA DE SOUZA
ADVOGADO
: MA00007307 - ANA TEREZA REIS FERREIRA
ADVOGADO
: MA0009055A - CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA
ADVOGADO
: MA00009335 - JOSE ELOI SANTANA COSTA FILHO
ADVOGADO
: MA00011072 - KARINE DA SILVA VIANA
ADVOGADO
: MA00009134 - LEANDRO SANTOS VIANA NETO
ADVOGADO
: MA00002876 - MARIO DE S E SILVA COUTINHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
FINAL DA SENTENÇA DE FLS. 227/228: "Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial de fls. 224/225, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FRANCISCO
CHAVES DA SILVA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se." São Luís/MA, 12/03/2014.
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
Juiz Federal Titular da 2ª Vara
Numeração única: 5180-19.2002.4.01.3700
2002.37.00.005266-8 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: JOSE MARIA SOARES DE CARVALHO
REU
: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA
REU
: EVANDRO PIRES DE LEMOS
ADVOGADO
: PI00001106 - MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
ADVOGADO
: MA00009464 - RENAN CARVALHO SOARES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE FLS. 1101/1114-V: "Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão acusatória para: a) EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do acusado
JOSÉ MARIA SOARES DE CARVALHO, pela ocorrência da prescrição, com fundamento nos
artigos 107, IV, 109, II, e 115 do Código Penal, quanto aos crimes a ele imputados na denúncia.
b) CONDENAR os réus EVANDRO PIRES DE LEMOS e LUIZ GONZAGA PEREIRA DE
SOUSA pelos crimes previstos no art. 4°, caput, da Lei n° 7.492/86 e art. 171 do Código Penal
c/c art. 71 e art. 69, também do Código Penal." São Luís/MA, 14/01/2014.
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
Juiz Federal da 2ª Vara Criminal
Numeração única: 5180-19.2002.4.01.3700
2002.37.00.005266-8 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: JOSE MARIA SOARES DE CARVALHO
REU
: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA
REU
: EVANDRO PIRES DE LEMOS
ADVOGADO
: PI00001106 - MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
ADVOGADO
: MA00009464 - RENAN CARVALHO SOARES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE FLS. 1101/1114-V, COM RELAÇÃO AO RÉU EVANDRO
PIRES DE LEMOS: "Gestão Fraudulenta: Culpabilidade: sobre a conduta de EVANDRO PIRES
DE LEMOS recai apenas a censura resultante do tipo penal. Antecedentes criminais: não
possui registros. Conduta social: não há, nos autos, registro de outros fatos que desabonem a
conduta do acusado. Personalidade: não prejudica o acusado. Motivos: o normal da espécie
delitiva, não autorizando majoração da pena. Circunstâncias: média gravidade, pois além de
contar com o conluio de três pessoas, estes realizaram mais de 180 empréstimos fraudulentos
na empreitada. Conseqüências: graves, na medida em que o montante da dívida gerada pelos
empréstimos fraudulentos é superior a R$ 2.000.000,00 em valores da época. Comportamento
da vítima: não aferível. Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, fixo a PENA-BASE
de EVANDRO PIRES DE LEMOS em 04 anos de reclusão e 70 dias-multa, valendo cada diamulta 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Sem circunstâncias agravantes ou
atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena. Estelionato. Culpabilidade:
ressoa normal, pois em nada exacerbou o tipo penal. Antecedentes: não há registros. Conduta
social: presumivelmente boa, ante a ausência de demonstração em contrário. Personalidade:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501929

não há elementos probatórios nos autos que a desabonem. Motivo: não autoriza seja a pena
aumentada. Circunstâncias: além das elementares do tipo, não há outras a considerar. Conseqüências: graves, visto que as vítimas da ação engendrada pelo acusado ficaram impossibilitadas de firmarem novos empréstimos com àquela instituição financeira. Comportamento
da vítima: não aferível. Tais as circunstâncias, fixo a pena-base de EVANDRO em 01 ano e 06
meses de reclusão e 20 dias-multa, valendo cada dia um trigésimo do salário mínimo vigente
à época dos fatos. Pela continuidade delitiva, aumento a pena em 1/3, tendo em vista o
concurso de cerca de cento e oitenta condutas, pelo que fica em 02 anos de reclusão e 26
dias-multa, valendo cada dia um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Do
concurso material. Aplicando a regra do concurso material, disposta no art. 69, caput, do CP, as
penas privativas de liberdade totalizam 06 anos de reclusão e, as de multa, 96 dias-multa,
patamar em que as torno DEFINITIVAS. Considerando que a pena privativa de liberdade
aplicada é superior a quatro anos de reclusão, não cabe substituição por restritivas de direitos
(art. 44, I, CP). Também em razão do patamar no qual fixada a pena de reclusão, inviável a
suspensão condicional da pena (art. 77, CP). O regime inicial de cumprimento da pena de
EVANDRO será o semi-aberto (art. 33, § 2º, "b", do CP).(...)3.3 DISPOSIÇÕES FINAIS. Quanto
ao valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações penais (art. 387, IV,
CPP - redação dada pela Lei nº 11.719/08), deixo de fixá-lo, porque não houve pedido expresso
na denúncia. Condeno os réus EVANDRO PIRES DE LEMOS e LUIZ GONZAGA PEREIRA DE
SOUSA, ainda, ao pagamento das custas judiciais, pro rata (art. 6º, da Lei nº. 9.289/96). (...)
Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, expeçam-se
guias de recolhimento, e façam-se as comunicações de praxe. Após o trânsito em julgado para
a acusação, retornem os autos para apreciação da possível incidência da prescrição, na
modalidade retroativa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." São Luís/MA, 14/01/2014.
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
Juiz Federal Titular da 2ª Vara no Maranhão
Numeração única: 5180-19.2002.4.01.3700
2002.37.00.005266-8 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: JOSE MARIA SOARES DE CARVALHO
REU
: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA
REU
: EVANDRO PIRES DE LEMOS
ADVOGADO
: PI00001106 - MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
ADVOGADO
: MA00009464 - RENAN CARVALHO SOARES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE FLS. 1101/1114-V, COM RELAÇÃO AO RÉU LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA: "Gestão Fraudulenta: Culpabilidade: (...)sobre a conduta de LUIZ
GONZAGA PEREIRA DE SOUSA recai apenas a censura resultante do tipo penal. Antecedentes criminais: não possui registros. Conduta social: não há, nos autos, registro de outros
fatos que desabonem a conduta do acusado. Personalidade: não prejudica o acusado. Motivos:
o normal da espécie delitiva, não autorizando majoração da pena. Circunstâncias: média
gravidade, pois além de contar com o conluio de três pessoas, estes realizaram mais de 180
empréstimos fraudulentos na empreitada. Conseqüências: graves, na medida em que o montante da dívida gerada pelos empréstimos fraudulentos é superior a R$ 2.000.000,00, em
valores da época. Comportamento da vítima: não aferível. Tendo em vista as circunstâncias
acima analisadas, fixo a PENA-BASE de LUIZ GONZAGA em 04 anos de reclusão e 70 diasmulta, valendo cada dia-multa 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Sem circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.
Estelionato. Culpabilidade: ressoa normal, pois em nada exacerbou o tipo penal. Antecedentes:
não há registros. Conduta social: presumivelmente boa, ante a ausência de demonstração em
contrário. Personalidade: não há elementos probatórios nos autos que a desabonem. Motivo:
não autoriza seja a pena aumentada. Circunstâncias: além das elementares do tipo, não há
outras a considerar. Conseqüências: graves, visto que as vítimas da ação engendrada pelo
acusado ficaram impossibilitadas de firmarem novos empréstimos com àquela instituição financeira. Comportamento da vítima: não aferível. Tais as circunstâncias, fixo a pena-base de
LUIZ GONZAGA em 01 ano e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, valendo cada dia um
trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Pela continuidade delitiva, aumento a
pena em 1/3, tendo em vista o concurso de cerca de cento e oitenta condutas, pelo que fica em
02 anos de reclusão e 26 dias-multa, valendo cada dia um trigésimo do salário mínimo vigente
à época dos fatos. Do concurso material. Aplicando a regra do concurso material, disposta no
art. 69, caput, do CP, as penas privativas de liberdade totalizam 06 anos de reclusão e, as de
multa, 96 dias-multa, patamar em que as torno DEFINITIVAS. Considerando que a pena
privativa de liberdade aplicada é superior a quatro anos de reclusão, não cabe substituição por
restritivas de direitos (art. 44, I, CP). Também em razão do patamar no qual fixada a pena de
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reclusão, inviável a suspensão condicional da pena (art. 77, CP). O regime inicial de cumprimento da pena de LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA será o semi-aberto (art. 33, § 2º,
"b", do Código Penal). DISPOSIÇÕES FINAIS. Quanto ao valor mínimo para a reparação dos
danos causados pelas infrações penais (art. 387, IV, CPP - redação dada pela Lei nº
11.719/08), deixo de fixá-lo, porque não houve pedido expresso na denúncia. Condeno os réus
EVANDRO PIRES DE LEMOS e LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA, ainda, ao pagamento
das custas judiciais, pro rata (art. 6º, da Lei nº. 9.289/96). (...) Com o trânsito em julgado,
lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, expeçam-se guias de recolhimento, e
façam-se as comunicações de praxe. Após o trânsito em julgado para a acusação, retornem os
autos para apreciação da possível incidência da prescrição, na modalidade retroativa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." São Luís/MA, 14/01/2014.
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
Juiz Federal Titular da 2ª Vara no Maranhão
Numeração única: 5180-19.2002.4.01.3700
2002.37.00.005266-8 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

5ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA
: CLÁUDIA CELMA SANTOS DE MIRANDA
EXPEDIENTE 74/2014
Atos do Exmo.
: DR. JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4850-41.2010.4.01.3700
2009.37.00.009309-3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: FNDE
PROCUR
: MA00006684 - TIAGO DE SOUSA CARNEIRO
REQDO
: PAULO ANTONIO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: MA00006710 - CARLOS AUGUSTO MACEDO COUTO
ADVOGADO
: MA00007516 - DEOLINDO LUIZ RODRIGUES NETO
ADVOGADO
: PI00002382 - EDER CLAUDINO GONCALVES
ADVOGADO
: MA00006065 - SAMIA FRANCO LEITAO
ADVOGADO
: MA00009086 - SERGIO LUIS DA SILVA BENIGNO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Indefiro o pedido de renúncia ofertado pelo advogado do Réu à fl. 330, eis que, como cediço,
a ele cabe a notificação do seu constituinte acerca de tal fato. Proceda a Secretaria a republicação da sentença, desta feita fazendo constar o nome do advogado em tela.
Numeração única: 32865-49.2012.4.01.3700
32865-49.2012.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANA ISTEFANY SILVA BOTELHO
DEF. PUB
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DO MARANHAO
REU
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
REU
: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se.
Numeração única: 45367-83.2013.4.01.3700
45367-83.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GILVAN CHAVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MA00006217 - ADRIANA ACOSTA MARTINS GAMA
ADVOGADO
: MA00003719 - ANTONIO AUGUSTO ACOSTA MARTINS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se.
Numeração única: 52549-23.2013.4.01.3700
52549-23.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CARNEIRO COELHO
ADVOGADO
: MA00012597 - SAULO RUBENS MASSAMU BONFIM INOUE
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela Autora (fls. 96/97). Determino, porém, a intimação da Ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos o cancelamento da cobrança a que se refere o DARF de fl. 89, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público Federal para apuração de
eventual responsabilidade nas esferas criminal e administrativa. Intimem-se.

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
JOSE MARIA SOARES DE CARVALHO
LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA
EVANDRO PIRES DE LEMOS
PI00001106 - MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
MA00009464 - RENAN CARVALHO SOARES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
FINAL DA SENTENÇA DE FLS. 1118/1118-V: "Tais as razões, com fundamento nos arts. 107,
IV, 109, IV e V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de EVANDRO PIRES DE LEMOS e LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA, pela ocorrência da
prescrição, na modalidade retroativa. Transitada em julgado a presente sentença, proceda-se
às comunicações e anotações devidas. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se." São Luís/MA, 09/05/2014.
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES
Juiz Federal Titular da 2ª Vara
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
: DRA. CERES PINHEIRO CORREA PEREIRA

Ato do Exmo.

: DR. MÁRCIO SÁ ARAUJO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3895-78.2008.4.01.3700
2008.37.00.004025-0 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ASSIST.
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
MARCO AURELIO NUNES DECA
MA00005166 - MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO
MA00011416 - RICARDO ADY MORAIS LEDA
NEY DE BARROS BELLO FILHO
MA00005945 - JOSE MARQUES DE CARVALHO NETO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DESPACHO DE FL. 544: "Tendo em vista haver sido indicado para realizar audiência nestes
autos (processo da 2ª Vara Criminal), sem prejuízo das minhas atribuições, e considerando que
já havia audiências designadas para a mesma data, em processos da 12ª Vara-JEF, ratifico a
redesignação da audiência de interrogatório do acusado MARCO AURÉLIO NUNES D'EÇA,
que seria realizada nesta data, nos presentes autos, para o dia 15 de outubro de 2014, às
09:30 horas. Ciência ao MPF." São Luís/MA, 29/08/2014.
MÁRCIO SÁ ARAUJO
Juiz Federal da 12ª Vara-JEF,
respondendo pela 2ª Vara Criminal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501930
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Numeração única: 26880-31.2014.4.01.3700
26880-31.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GEUSA FELIPA DE BARROS BEZERRA
ADVOGADO
: MA00007133 - RODRIGO DE BARROS BEZERRA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade
da cobrança dos foros e do laudêmio relacionados ao imóvel descrito na petição inicial (RIP:
0921.0001299-17), a partir de 6/5/2005 (data da publicação da Emenda Constitucional nº
46/2005), determinando, por conseguinte, que a Ré se abstenha de inscrever o nome da Autora
no CADIN, ou, havendo inscrição, promova sua exclusão. Intimem-se para ciência e cumprimento. Cite-se.
Numeração única: 20792-11.2013.4.01.3700
20792-11.2013.4.01.3700 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: AP00001399 - HEITOR DE AZEVEDO PICANÇO PERES NETO
ADVOGADO
: MA00009807 - IGOR LIMA MACIEL
EXCDO
: KLEBERTH ROZZEDO BARROSO DUARTE REGO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Indefiro os pedidos constantes da petição de fl. 93/94, eis que ainda não houve a devida
angularização do processo de execução, com a intimação da parte contrária para os fins do
CPC 475-J. Intime-se.
Numeração única: 36685-08.2014.4.01.3700
36685-08.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANTONIO CORDEIRO FEITOSA
ADVOGADO
: MA00008372 - ADOLFO SILVA FONSECA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, reputo ausente a plausibilidade do direito alegado, pelo que indefiro o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Cite-se.
Numeração única: 35395-89.2013.4.01.3700
35395-89.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE ADAO RODRIGUES
ADVOGADO
: MA00004333 - MARIA DO CARMO M DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00004214 - WINDSOR SILVA DOS SANTOS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recebo a apelação da Ré no seu efeito devolutivo, apenas quanto à confirmação da tutela
antecipada (CPC 520, VII), recebendo-a no duplo efeito em relação às demais partes da
sentença (CPC 520). Ao(s) apelado(s) para resposta no prazo legal. Transcorrido o prazo, com
ou sem contrarrazões, subam os autos ao eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 24924-77.2014.4.01.3700
24924-77.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ELZIMAR LISBOA NASCIMENTO
ADVOGADO
: MA00002304 - ITALO BENEDITO GUIMARAES TORREAO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Firme nessas considerações, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o
presente pedido, determinando a remessa dos presentes autos, após o decurso do prazo
recursal e observadas as devidas cautelas, para o Juizado Especial Federal Cível desta Seção
Judiciária. Intime-se.
Numeração única: 35037-90.2014.4.01.3700
35037-90.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE GRAJAU
ADVOGADO
: MA00006645 - HUMBERTO HENRIQUE VERAS TEIXEIRA FILHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501931

ADVOGADO
: MA00009930 - INDIRA MELO MOTA
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que
a Ré efetue a suspensão da inadimplência do Autor em relação ao Convênio n. 589936. Prazo
para cumprimento: 10 (dez) dias. Intimem-se para ciência e cumprimento. Cite-se.
Numeração única: 39205-38.2014.4.01.3700
39205-38.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, reputo ausente a plausibilidade do direito alegado, pelo que indefiro o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro, por outro lado, o pedido de isenção de
custas processuais em favor da Autora (STJ, REsp 1066477/SP 2008/0129722-8, Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2010). Intimem-se. Cite-se.
Numeração única: 38398-18.2014.4.01.3700
38398-18.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: MA00012640 - HEITOR DE AZEVEDO PICANCO PERES NETO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, reputo ausente a plausibilidade do direito alegado, pelo que indefiro o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro, por outro lado, o pedido de isenção de
custas processuais em favor da Autora (STJ, REsp 1066477/SP 2008/0129722-8, Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2010). Intimem-se. Cite-se.
Numeração única: 26857-85.2014.4.01.3700
26857-85.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: SILVESTRE MATOS DE CARVALHO E OUTRO
ADVOGADO
: MA00009491 - GUSTAVO ANDRÉ MELO DE ASSIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: CANOPUS CONSTRUCOES LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO: a) julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação à
empresa CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA. (CPC 267 IV c/c 292 § 1º II), por não ser a
Justiça Federal competente para examinar os pedidos contra ela formulados; e b) Faculto aos
Autores novo prazo para emenda da petição inicial, adequando-se o valor da causa ao conteúdo econômico efetivo da demanda dirigida contra a CEF (CPC 284). Intimem-se.
Numeração única: 3110-24.2005.4.01.3700
2005.37.00.003269-8 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ADVOGADO
: MA0006399A - MARIA DA GLORIA COSTA GONCALVES DE SOUSA
AQUINO
PROCUR
: - MARCO AURELIO ADAO
REQDO
: ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ
REQDO
: ESPOLIO DE MARIA IRTES DE OLIVEIRA CAVAIGNAC
REQDO
: SIMEI SILVA CAMPOS
REQDO
: FRANCISCO EMERSON SENA COSTA
REQDO
: ROSA MARIA MOURA POLARY
REQDO
: JOSE DE RIBAMAR BORGES SOUZA
REQDO
: LUIS DE ANDRADE RIBEIRO
REQDO
: ROBERVAL CORDEIRO SILVA
REQDO
: CESAR AUGUSTO SERPA NUNES
REQDO
: FERNANDO LUIZ SALES FAMA
REQDO
: MARIA ALICE SERRA DE CASTRO DINIZ
REQDO
: CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ JUNIOR
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

Numeração única: 56706-39.2013.4.01.3700
56706-39.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: FERNANDA GUIMARAES DE ALBUQUERQUE DE ARAUJO COSTA E
OUTROS
ADVOGADO
: MA00005517 - ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO
ADVOGADO
: MA00005227 - SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: MA00004749 - VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA
REU
: BANCO RURAL S/A
REU
: BANCO CENTRAL DO BRASIL BACEN
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem ainda produzir, indicando
cada um dos meios pretendidos, delimitando os pontos controvertidos sobre os quais incidirão,
bem como justificando de forma fundamentada a necessidade de cada um daqueles requeridos, sob pena de indeferimento. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 20997-06.2014.4.01.3700
20997-06.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: RAISSA ARAUJO NEIVA
ADVOGADO
: MA00008676 - SANDRO ABRAAO SILVA SANTANA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem ainda produzir, indicando
cada um dos meios pretendidos, delimitando os pontos controvertidos sobre os quais incidirão,
bem como justificando de forma fundamentada a necessidade de cada um daqueles requeridos, sob pena de indeferimento. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 21646-68.2014.4.01.3700
21646-68.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MICHELLY SAMPAIO BONATES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00012293 - FERNANDO OTAVIANO MELO JARDIM
ADVOGADO
: MA00013002 - JOAO VITOR MENDES DE MIRANDA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem ainda produzir, indicando
cada um dos meios pretendidos, delimitando os pontos controvertidos sobre os quais incidirão,
bem como justificando de forma fundamentada a necessidade de cada um daqueles requeridos, sob pena de indeferimento. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 21033-82.2013.4.01.3700
21033-82.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CARLOS VARONIL SOARES DE ABREU E OUTRO
ADVOGADO
: MA00002690 - JOAO DA SILVA SANTIAGO FILHO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recebo a apelação da Ré no seu efeito devolutivo apenas quanto à confirmação da tutela
antecipada (CPC 520, VII), recebendo-a no duplo efeito em relação às demais partes da
sentença (CPC 520). Ao(s) apelado(s) para resposta no prazo legal. Transcorrido o prazo, com
ou sem contrarrazões, subam os autos ao eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 41801-29.2013.4.01.3700
41801-29.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: LUIS DE MOURA SILVA
ADVOGADO
: MA00012102 - MARCIA MARIA BARBOSA NUNES
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recebo a apelação da Ré no seu efeito devolutivo apenas quanto à confirmação da tutela
antecipada (CPC 520, VII), recebendo-a no duplo efeito em relação às demais partes da
sentença (CPC 520). Ao(s) apelado(s) para resposta no prazo legal. Transcorrido o prazo, com
ou sem contrarrazões, subam os autos ao eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MA00006249 - ALEXIS TEIXEIRA DE JESUS E SILVA
MA00001905 - ANTONIO DE MORAES REGO GASPAR
MA00007298 - CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ JUNIOR
MA00006511 - CAROLINA FERNANDES DE PAIVA
MA00000491 - CICERO FRANCISCO DE OLIVEIRA
MA00005211 - EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORREA
MA00006967 - FRANCISCO OTACILIO BELCHIOR SILVA
MA00008421 - GUSTAVO BRANDAO DE LIMA
MA00004161 - JEZANIAS DO REGO MONTEIRO
MA00000912 - JOSE HENRIQUE CABRAL COARACY
MA00004638 - LUIZ HENRIQUE LAGO DE CARVALHO
MA00006692 - MARCEL CEZAR SILVA TROVAO
MA0006399A - MARIA DA GLORIA COSTA GONCALVES DE SOUSA
AQUINO
ADVOGADO
: MA00005108 - MILTON RICARDO LUSO CALADO
ADVOGADO
: MA00000417 - PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MA00003530 - PEDRO LUCIANO M PINTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MA00005746 - SIDNEY FILHO NUNES ROCHA
ADVOGADO
: MA00005114 - THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA
PROCUR
: MA0006399A - MARIA DA GLORIA COSTA GONCALVES DE SOUSA AQUINO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Ante o exposto, defiro apenas em parte os pedidos formulados na petição de fls. 2490/2492,
revogando o despacho de fl. 2482, devendo a Secretaria adotar as providências seguintes: a)
promover a citação pessoal, por mandado, dos Réus Carlos Alberto Braga Diniz Júnior e Maria
Alice Serra de Castro Diniz nos termos do parágrafo 9º, do art. 17, da Lei 8.429/92 c/c CPC 215;
b) certificar o não-oferecimento de Contestação por parte do ao Espólio de Carlos Alberto Braga
Diniz. Oferecidas as Contestações, abra-se vista ao Autor. Citem-se e intimem-se, inclusive,
fazendo constar na publicação os nomes dos advogados das partes habilitados no processo (Dra.
Maria da Glória Gonçalves de Sousa Aquino - OAB/MA 6.399; Dr. Milton Ricardo Luso Calado OAB/MA 5.108; Dr. Eduardo Alexandre Costa Corrêa - OAB/MA 5.211; Dr. Pedro Leonel Pinto de
Carvalho - OAB/MA 417; Dr. José Henrique Cabral Coaracy - OAB/MA 912; Dr. Gustavo Brandão
de Lima - OAB/MA 8421; Dr. Carlos Alberto Braga Diniz Júnior - OAB/MA 7298).
Juiz Titular
: DR. JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA
Dir. Secret.
: CLÁUDIA CELMA SANTOS DE MIRANDA
EXPEDIENTE 74/2014
Atos do Exmo.
: DR. JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4874-74.2007.4.01.3700
2007.37.00.005009-7 AÇÃO POPULAR
AUTOR
: RAIMUNDO NONATO SANTOS
ADVOGADO
: MA0004210A - FRANCISCO JOSE PINTO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
REU
: RAIMUNDO MONTEIRO DOS SANTOS
REU
: MARIA DE SOUSA LIRA
LITISPA
: UNIAO FEDERAL
REU
: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS
ADVOGADO
: MA00007003 - ARMANDO RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADO
: MA00007044 - FERNANDA CRISTINA DE SOUSA VALOIS
ADVOGADO
: MA00006143 - KATIANA PARGA NUNES
ADVOGADO
: MA00006430 - MARCIO ENDLES LIMA VALE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Tendo em vista o encaminhamento pelo Bando do Brasil das informações/documentos solicitados,
que se encontram encartados nos ANEXOS I e II, dê-se imediato cumprimento ao "item ii" do Despacho
de 1101 (apresentados os documentos a que se fere o item anterior - cheques, recibos e toda a documentação relativa à movimentação da conta 14961-6, no período de 30/6/2006 a 31/12/2008 -, dê-se
vistas às Partes e ao Ministério Público Federal pelo prazo de 10 (dez) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501932
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Numeração única: 47150-13.2013.4.01.3700
47150-13.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AMERICO JOVINO DA SILVA NETO E OUTRO
ADVOGADO
: MA00009025 - JOSE GILBERTO VASCONCELOS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recebo a apelação da Ré no seu efeito devolutivo apenas quanto à confirmação da tutela
antecipada (CPC 520, VII), recebendo-a no duplo efeito em relação às demais partes da
sentença (CPC 520). Ao(s) apelado(s) para resposta no prazo legal. Transcorrido o prazo, com
ou sem contrarrazões, subam os autos ao eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 47602-23.2013.4.01.3700
47602-23.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RAIMUNDA AURINA PADILHA
ADVOGADO
: MA00007982 - JOAO LUIZ FERREIRA FERNANDES
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recebo a apelação da Ré no seu efeito devolutivo apenas quanto à confirmação da tutela
antecipada (CPC 520, VII), recebendo-a no duplo efeito em relação às demais partes da
sentença (CPC 520). Ao(s) apelado(s) para resposta no prazo legal. Transcorrido o prazo, com
ou sem contrarrazões, subam os autos ao eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 43837-78.2012.4.01.3700
43837-78.2012.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ERNANDO MOREIRA CAVALCANTE E OUTRO
ADVOGADO
: MA00004008 - JORGELLE MARIA REZENDE M. FREITAS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Intime-se a Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, pronunciar-se acerca do cumprimento da
obrigação de fazer, noticiado pela Ré às fls. 131/141. Com o transcurso do lapso, em branco,
ou havendo manifestação positiva, cuidará a secretaria de remeter imediatamente os autos ao
TRF para exame da apelação.
Numeração única: 29870-92.2014.4.01.3700
29870-92.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MARIA IZABEL BRITO
ADVOGADO
: MA00008139 - MAIRA DE JESUS FREITAS PASSOS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Não tendo a Autora exibido quaisquer documentos ou fatos novos que pudessem, por assim
dizer, ensejar entendimento diverso, mantenho a decisão de fls. 61/62 nos moldes e que
lançada nos presentes autos. Mantenho, pois, a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se a parte final da referida decisão.
Numeração única: 13656-12.2003.4.01.3700
2003.37.00.014324-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: DF00005972 - JOSE AQUINO DE SOUSA
EXCDO
: FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO
ADVOGADO
: MA00005113 - ANTONIO CARLOS ARAUJO FERREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Cuida-se de requerimento de liquidação por arbitramento formulado pela Executada à fl. 344,
nos moldes do CPC 475-C e 475-D, pugnando pela intimação da demandada, Fazenda Nacional, para juntar aos autos as planilhas/relatórios completas, nas quais constem valores que
ser indicados naquelas de fls. 251/293, coluna VII. A liquidação por arbitramento prevista nos
dispositivos legais citados prescinde de nomeação de perito. Esse perito irá apurar o valor
efetivamente devido a título de Execução, com base na documentação constante dos autos. À
espécie, tratando-se de execução de honorários de sucumbência no valor de R$ 2.207,70,
quantia essa provavelmente equivalente ou pouco inferior àquela normalmente solicitada pelos
peritos em ações como esta, tenho por bem determinar a intimação da Fundação Antonio Jorge
Dino para dizer, em 5 (cinco) dias, se, ainda assim, permanece o seu interesse na liquidação
por arbitramento. Com a resposta, voltem-me conclusos os autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501933

Numeração única: 39235-73.2014.4.01.3700
39235-73.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: PARACI SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO
: MA00011866 - DYEGO DE MPRAES SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, intime-se o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar seus comprovantes de rendimentos, a fim de que se verifique se sua renda mensal líquida ultrapassa ou
não o equivalente a 10 (dez) salários mínimos. Na hipótese de a renda mensal líquida do Autor
superar o limite de 10 (dez) salários mínimos, fica indeferido, desde logo, o benefício da assistência judiciária gratuita; nesse caso, o Autor deverá apresentar o comprovante de pagamento
das custas processuais iniciais, calculadas sobre o valor da causa. Em outra vertente, ante a
dicção do CPC 284 c/c 282 V e 258, o valor da causa constante da petição inicial não pode ser
atribuído de forma fictícia, alheia aos parâmetros declinados pelos artigos 259 e 260, também do
Código de Processo Civil. É dizer: o valor atribuído à causa deve refletir a vantagem econômica
que se pretende auferir com o provimento jurisdicional vindicado na peça inicial ou o valor do
prejuízo que se busca evitar com o exercício do direito de ação. (TRF1, AG 2005.01.00.0104821/PI, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Quinta Turma, DJ p.146 de
09/04/2007). Destarte, no caso vertente, o valor da causa deveria espelhar o total dos foros e do
laudêmio do imóvel descrito na petição inicial cobrados pela Secretaria de Patrimônio da União.
Assim, faculto ao Autor, no para no mesmo prazo (dez dias), a emenda da inicial, com a adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido na demanda, explicitando os critérios
utilizados. Em não sendo atendidas as determinações acima, o processo será extinto sem julgamento do mérito (CPC 284 caput e par. ún.). Intime-se.
Numeração única: 31682-72.2014.4.01.3700
31682-72.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AUGUSTO ANGELO FERREIRA MARTINHO BOTTINO
ADVOGADO
: MA00008806 - RAIMUNDO WILSON CARVALHO BOUCINHAS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Defiro o pedido formulado pelo Autor (fls. 33). Após o prazo requerido, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se.
Numeração única: 36677-31.2014.4.01.3700
36677-31.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: MA00008842 - BARTIRA MOUSINHO LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Intime-se, pois, o Autor para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o valor do laudêmio objeto
da presente ação, bem como adequar o valor da causa e apresentar o respectivo pagamento
das custas. Em não sendo atendidas as determinações acima, o processo será extinto sem
julgamento do mérito (CPC 284 caput e par. un.). Oportunamente, conclusos. Intime-se.
Numeração única: 38345-37.2014.4.01.3700
38345-37.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EMILTON DE CARVALHO LINS
ADVOGADO
: MA00008253 - PAULO GUILHERME MEDEIROS ALVES
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Intime-se a Parte Autora para, em até 10 (dez) dias, apresentar certidão de registro, atualizada, do
imóvel descrito na petição inicial (RIP 0921.0107563-61). Em não sendo atendida a determinação acima, o processo será extinto sem julgamento do mérito (CPC 283 c/c 284 caput e par. un.). Apresentado
o documento, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de liminar.
Numeração única: 21167-75.2014.4.01.3700
21167-75.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA NO
ESTADO DO MARANHAO SINTSPREV/MA
ADVOGADO
: MA00004311 - ANTONIO DE JESUS LEITAO NUNES
ADVOGADO
: MA00007186 - ANTONIO EMILIO NUNES ROCHA

1933

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os pedidos formulados pelos Autores (CPC 269 I),
para condenar a Ré a (i) reajustar suas remunerações no índice correspondente à diferença
entre o índice a ser identificado ao tempo da fase de cumprimento da sentença e o índice que
efetivamente houverem recebido com a concessão da VPI a partir de 1º.05.2003, independentemente da data de ingresso no serviço público, a incidir sobre todas as parcelas remuneratórias que lhes forem devidas, e a (ii) pagar as diferenças remuneratórias não prescritas, assim entendidas as que integram o período de cinco anos anterior à data de propositura
da presente ação. Por decorrência dos princípios da sucumbência e da causalidade, condeno
a Ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixando-os em 10%
sobre o valor da condenação (CPC 20 § 3º). Submeter-se-ão os valores da condenação à
correção monetária e a juros de mora segundo as regras contidas no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução do Conselho da
Justiça Federal n. 134, de 21 de dezembro de 2010. Em homenagem aos princípios da
instrumentalidade e da economia processual, desde logo registro que eventual apelação interposta será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, salvo nas hipóteses de intempestividade e, se for o caso, ausência de preparo, que serão oportunamente certificadas pela
Secretaria. Interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à Secretaria, mediante ato ordinatório, abrir
vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Eg. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 43120-32.2013.4.01.3700
43120-32.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANDREA FERREIRA TORREAO MOURA DE LIMA E OUTROS
ADVOGADO
: MA00005211 - EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORREA
ADVOGADO
: MA00005108 - MILTON RICARDO LUSO CALADO
ADVOGADO
: MA00012029 - RENATA KERLY ARAUJO SARGES
ADVOGADO
: MA00005114 - THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA
REU
: UNIAO FEDERAL

MA00010475 - ARNALDO VIEIRA SOUSA
MA00007977 - FELIPE JOSE NUNES ROCHA
MA00005135 - GEDECY F DE MEDEIROS FILHO
MA00004059 - JOSE GUILHERME CARVALHO ZAGALLO
MA00004217 - MARIO DE ANDRADE MACIEIRA
UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Preliminarmente recebo a emenda a inicial de fls. 52/55. Tendo em vista a desistência no que
concerne ao pedido de justiça gratuita, intime-se o Autor para, no prazo de 05 (cinco) dias,
comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais. Em não sendo atendida a determinação acima, o processo será extinto sem julgamento do mérito (CPC 283 c/c 284 caput
e par. ún.). Apresentado o documento, cite-se.
Numeração única: 24804-34.2014.4.01.3700
24804-34.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOAO BATISTA CARDOSO BOTELHO E OUTRO
: MA00009150 - GUILHERME AUGUSTO SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Em casos assim, não se mostra razoável que o juiz, tocado unicamente pelos dramas
humanos que lhe são apresentados, subverta metajuridicamente os limites do contrato de
financiamento e da legislação de regência da matéria, em manifesto confronto com o entendimento já consolidado na instância superior. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração (fls.
74/85). Intimem-se.
Numeração única: 36622-80.2014.4.01.3700
36622-80.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
ADVOGADO
REU

: IRAPUA DE PAIVA MORAIS E OUTRO
: MA00010912 - RAFAEL BRUNO DA SILVA PINHEIRO CORREA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os pedidos formulados pelos Autores (CPC 269 I),
para condenar a Ré a (i) reajustar suas remunerações no índice correspondente à diferença
entre o índice a ser identificado ao tempo da fase de cumprimento da sentença e o índice que
efetivamente houverem recebido com a concessão da VPI a partir de 1º.05.2003, independentemente da data de ingresso no serviço público, a incidir sobre todas as parcelas remuneratórias que lhes forem devidas, e a (ii) pagar as diferenças remuneratórias não prescritas, assim entendidas as que integram o período de cinco anos anterior à data de propositura
da presente ação. Por decorrência dos princípios da sucumbência e da causalidade, condeno
a Ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixando-os em 10%
sobre o valor da condenação (CPC 20 § 3º). Submeter-se-ão os valores da condenação à
correção monetária e a juros de mora segundo as regras contidas no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução do Conselho da
Justiça Federal n. 134, de 21 de dezembro de 2010. Em homenagem aos princípios da
instrumentalidade e da economia processual, desde logo registro que eventual apelação interposta será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, salvo nas hipóteses de intempestividade e, se for o caso, ausência de preparo, que serão oportunamente certificadas pela
Secretaria. Interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à Secretaria, mediante ato ordinatório, abrir
vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Eg. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 47348-50.2013.4.01.3700
47348-50.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: BRUNO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS E OUTRO
ADVOGADO
: MA00005211 - EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORREA
ADVOGADO
: MA00005108 - MILTON RICARDO LUSO CALADO
ADVOGADO
: MA00012029 - RENATA KERLY ARAUJO SARGES
ADVOGADO
: MA00005114 - THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA
REU
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, e com amparo no CPC 284, determino a intimação do Autor para, no
prazo de 10 (dez) dias, sanar as irregularidades apontadas acima, emendando a inicial nos
seguintes termos: a) formular pedido certo e determinado, com as suas especificações, no que
concerne à expressão "adequar as parcelas aos termos do contrato", a fim de atender ao
disposto no CPC 282 III e IV e 286; b) dar à causa o valor equivalente ao benefício patrimonial
pretendido, com observância do CPC 259 e 260. Em não sendo atendidas todas as determinações acima, o processo será extinto sem resolução de mérito, na forma do CPC 267
I.
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA
: CLÁUDIA CELMA SANTOS DE MIRANDA
EXPEDIENTE 74/2014

Atos do Exmo.

: DR. JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 43121-17.2013.4.01.3700
43121-17.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

ANA JULIA JANSEN DE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS
MA00005211 - EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORREA
MA00005108 - MILTON RICARDO LUSO CALADO
MA00012029 - RENATA KERLY ARAUJO SARGES
MA00005114 - THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA
UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501934
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os pedidos formulados pelos Autores (CPC 269 I),
para condenar a Ré a (i) reajustar suas remunerações no índice correspondente à diferença
entre o índice a ser identificado ao tempo da fase de cumprimento da sentença e o índice que
efetivamente houverem recebido com a concessão da VPI a partir de 1º.05.2003, independentemente da data de ingresso no serviço público, a incidir sobre todas as parcelas remuneratórias que lhes forem devidas, e a (ii) pagar as diferenças remuneratórias não prescritas, assim entendidas as que integram o período de cinco anos anterior à data de propositura
da presente ação. Por decorrência dos princípios da sucumbência e da causalidade, condeno
a Ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixando-os em 10%
sobre o valor da condenação (CPC 20 § 3º). Submeter-se-ão os valores da condenação à
correção monetária e a juros de mora segundo as regras contidas no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução do Conselho da
Justiça Federal n. 134, de 21 de dezembro de 2010. Em homenagem aos princípios da
instrumentalidade e da economia processual, desde logo registro que eventual apelação interposta será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, salvo nas hipóteses de intempestividade e, se for o caso, ausência de preparo, que serão oportunamente certificadas pela
Secretaria. Interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à Secretaria, mediante ato ordinatório, abrir
vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Eg. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 35822-86.2013.4.01.3700
35822-86.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE MARACACUME MA
ADVOGADO
: MA00010004 - JOAQUIM ADRIANO DE CARVALHO ADLER FREITAS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho em parte o pedido formulado na petição inicial (CPC 269 I), para
determinar a anulação do registro de inadimplência do Autor apenas no que diz respeito aos
itens 3.3 e 4.3 do sistema CAUC; rejeito, portanto, o pedido no tocante ao item 1.1 do CAUC;
julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação aos itens 3.1, 3.2 e 4.1 (CPC 267
VI). Sem custas processuais a serem ressarcidas. Honorários advocatícios que se compensam,
diante da sucumbência recíproca. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia processual, desde logo registro que eventual apelação interposta será
recebida no efeito meramente devolutivo no tocante à parte que confirmou a tutela antecipada,
salvo nas hipóteses de intempestividade e, se for o caso, ausência de preparo, que serão
oportunamente certificadas pela Secretaria. Interposto o recurso, caberá à Secretaria, mediante
ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os
autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 36675-61.2014.4.01.3700
36675-61.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: LEONARDO DE SOUZA CARNEIRO E OUTRO
ADVOGADO
: MA00009022 - DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à
Ré que suspenda as cobranças dos valores relativos ao imóvel, objeto da ação (RIP n.
0921.0113262-12), posteriores à publicação da EC 46/2005, ou seja, 6/5/2005, de modo que
não haja, também, inscrição em Dívida Ativa ou no Cadastro Informativo de créditos não
quitados do setor público federal (Cadin). Oficie-se ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da
Capital, informando que, nos presentes autos, foi deferida tutela antecipatória, com a suspensão da exigibilidade dos foros e dos laudêmios sobre o imóvel registrado na matrícula n.
86.254 RIP n. 0921.0113262-12, ficando dispensada a apresentação de Certidão de Autorização para Transferência (CAT) para a lavratura ou o registro de escritura pública relativa à
transferência do bem. Intimem-se para ciência e cumprimento. Cite-se.
Numeração única: 4850-41.2010.4.01.3700
2009.37.00.009309-3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: FNDE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501935

PROCUR
: MA00006684 - TIAGO DE SOUSA CARNEIRO
REQDO
: PAULO ANTONIO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: MA00006710 - CARLOS AUGUSTO MACEDO COUTO
ADVOGADO
: MA00007516 - DEOLINDO LUIZ RODRIGUES NETO
ADVOGADO
: PI00002382 - EDER CLAUDINO GONCALVES
ADVOGADO
: MA00006065 - SAMIA FRANCO LEITAO
ADVOGADO
: MA00009086 - SERGIO LUIS DA SILVA BENIGNO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os pedidos formulados na petição inicial (CPC 269
I), impondo ao Réu as sanções seguintes (LIA 12 II): a) suspensão dos seus direitos políticos
pelo prazo de 5 (cinco) anos; e b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5(cinco) anos. Custas processuais e
honorários de advogado indevidos (CF 128 II a). Em homenagem aos princípios da instrumentalidade e da economia processual, desde logo registro que eventual apelação interposta será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, salvo nas hipóteses de intempestividade e, se for o caso, ausência de preparo, que serão oportunamente certificadas pela
Secretaria. Interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à Secretaria, mediante ato ordinatório, abrir
vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Eg. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 3879-90.2009.4.01.3700
2009.37.00.003965-0 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MA00007292 - REMBERTO ARTIGAS PRAZERES LIBERATO
RÉU
: M A LISBINO COMERCIO
RÉU
: MILENA ARAUJO LISBINO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a tutela executiva dos presentes autos (CPC 267 VIII c/c
569). Honorários advocatícios indevidos. Publique-se. Registre-se. Após, ante a inexistência de
interesse recursal, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Numeração única: 4689-02.2008.4.01.3700
2008.37.00.004824-1 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MA00007292 - REMBERTO ARTIGAS PRAZERES LIBERATO
RÉU
: ANTONIO WILLIAMS MELO ALBUQUERQUE
RÉU
: ANTONIO WILLIAMS MELO ALBUQUERQUE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a tutela executiva dos presentes autos (CPC 267 VIII c/c
569). Honorários advocatícios indevidos. Publique-se. Registre-se. Após, ante a inexistência de
interesse recursal, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Numeração única: 41160-41.2013.4.01.3700
41160-41.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: LUIS GONZAGA MARTINS COELHO
ADVOGADO
: MA00009609 - BRUNO PIRES CASTELLO BRANCO
ADVOGADO
: MA00008673 - HUGO LEONARDO VEIGA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00006665 - JOAO MATEUS BORGES DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MA00009817 - JOSE BEZERRA VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MA00009634 - RUTE ATAIDES LIMA
ADVOGADO
: MA00006247 - SAULO GONZALEZ BOUCINHAS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho os pedidos formulados pelo Autor (CPC 269 I), confirmando a
liminar anteriormente deferida. Por força do princípio da sucumbência, condeno a Ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00
(quinhentos reais) (CPC 20 § 4º). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho o pedido formulado na petição inicial (CPC 269 I), confirmando
integralmente a decisão que antecipou os efeitos da tutela anteriormente deferida, anulando a
inscrição do Município de Poção de Pedras dos cadastros do CAUC/SIAFI no que diz respeito
ao Convênio n.º 572221. Diante da sucumbência, condeno a FUNASA ao pagamento de
honorários de advogado, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista a singeleza
da matéria (CPC 20 § 4º). Sem custas processuais a ressarcir. Em homenagem aos princípios
da instrumentalidade, celeridade e economia processual, desde logo registro que eventual
apelação interposta será recebida no efeito meramente devolutivo, salvo nas hipóteses de
intempestividade e, se for o caso, ausência de preparo, que serão oportunamente certificadas
pela Secretaria. Interposto o recurso, caberá à Secretaria, mediante ato ordinatório, abrir vista
à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Tribunal Regional
Federal da 1ª Região. Na hipótese de serem opostos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou modificativos, a Secretaria, também por ato ordinatório, deverá intimar o(a)
Embargado(a) para apresentar contrarrazões no prazo legal. Sentença sujeita ao duplo grau de
jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 27430-26.2014.4.01.3700
27430-26.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CONSTRUTORA ANTARES LTDA
ADVOGADO
: MA00007575 - MONICA HADADE PINHEIRO
REU
: UNIAO FEDERAL

Numeração única: 56930-74.2013.4.01.3700
56930-74.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RODRIGO JOSE DE PAIVA SA
ADVOGADO
: MA00006906 - ADSON BRUNO BATALHA DO NASCIMENTO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho os pedidos formulados pelo Autor (CPC 269 I), confirmando a
liminar anteriormente deferida. Por força do princípio da sucumbência, condeno a Ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00
(quinhentos reais) (CPC 20 § 4º). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 36357-15.2013.4.01.3700
36357-15.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: BENILSON BATALHA GONCALVES
ADVOGADO
: MA0MA12102 - MARCIA MARIA BARBOSA NUNES
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho os pedidos formulados pelo Autor (CPC 269 I) para, confirmando
a liminar anteriormente deferida: (i) declarar que, desde 6/5/2005, o imóvel objeto da presente
demanda não integra mais o patrimônio da União; (ii) anular a cobrança de foro anual e
laudêmio sobre o referido imóvel, a partir de 6/5/2005 (data de publicação da EC 46/2005) e (iii)
reconhecer a ocorrência do fenômeno da prescrição em relação às receitas patrimoniais dos
exercícios financeiros de 2000 a 2005. Por força do princípio da sucumbência, condeno a Ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00
(mil reais) (CPC 20 § 4º). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se. Registrese. Intimem-se.
Numeração única: 11600-20.2014.4.01.3700
11600-20.2014.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VALTER AMERICANO SALOMAO
ADVOGADO
: MA00008536 - RAIMUNDO DA CONCEICAO AIRES NETO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho os pedidos formulados pelo Autor (CPC 269 I), confirmando a
liminar anteriormente deferida. Por força do princípio da sucumbência, condeno a Ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00
(quinhentos reais) (CPC 20 § 4º). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 4310-42.2014.4.01.3703
4310-42.2014.4.01.3703 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: FTL FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA SA
ADVOGADO
: MA0007775A - ANDRE FELIPE ALONSO CARDOSO MARTINS
ADVOGADO
: CE00025384 - BRUNO SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: CE00013461 - GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA
ADVOGADO
: CE00013463 - JULIANA DE ABREU TEIXEIRA
ADVOGADO
: CE0029472B - LIANE MARIA SANTIAGO CAVALCANTE ARAUJO
REU
: SAMPAIO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC 267 VIII). Custas
processuais na forma da lei; honorários de advogado indevidos, pois não houve angularização
da relação processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 20607-70.2013.4.01.3700
20607-70.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS MA
ADVOGADO
: MA00004947 - CARLOS SERGIO DE CARVALHO BARROS
ADVOGADO
: MA00007961 - MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501936

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os pedidos formulados pela Autora (CPC 269 I),
para (i) reconhecer a prescrição dos créditos de foro relativos aos exercícios de 1996, 1999,
2000, 2002 e 2003; e (ii) declarar a nulidade das cobranças inscritas na DAU em nome da
Autora, relativamente ao RIP 0921.0102614-78; ressalvada a possibilidade de a União, já
ciente da transferência do imóvel a terceiros, proceder à retificação de seus cadastros para
fazer constar os nomes dos atuais proprietários do imóvel. Defiro, outrossim, o adiantamento
dos efeitos da tutela, determinando à Ré que, independentemente da interposição de recurso,
suspenda a exigibilidade dos débitos cobrados da Autora e inscritos em Dívida Ativa, bem
como eventual registro no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público
federal (Cadin). Prazo para cumprimento: 30 (trinta) dias. Levando em conta que a Autora
decaiu de parte mínima do pedido, a Ré deverá ressarcir as custas processuais e pagar
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (CPC 20 § 4º). Em homenagem aos princípios da instrumentalidade e da economia processual, desde logo registro
que eventual apelação interposta será recebida no efeito meramente devolutivo (CPC 520 VII),
salvo nas hipóteses de intempestividade e, se for o caso, ausência de preparo, que serão
oportunamente certificadas pela Secretaria. Interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à Secretaria,
mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência,
remeter os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Sentença sujeita ao duplo
grau de jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 43211-25.2013.4.01.3700
43211-25.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AMANDA CAROLAYNE VELOSO CARDOZO
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHAO IFMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao IFMA,
haja vista a perda parcial do objeto da ação (CPC 267 VI); e acolho o pedido no tocante à
UFMA (CPC 269 I), ratificando a decisão liminar que determinara a matrícula da Autora no
curso de Direito. Sem custas processuais a ressarcir. Honorários de advogado indevidos (REsp
1.199.715/RJ). Em homenagem aos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia
processual, desde logo registro que eventual apelação interposta será recebida nos efeitos
devolutivo e suspensivo (CPC 520 caput), salvo nas hipóteses de intempestividade e, se for o
caso, ausência de preparo, que serão oportunamente certificadas pela Secretaria. Interposto o
recurso, caberá à Secretaria, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Numeração única: 4097-73.2013.4.01.3702
4097-73.2013.4.01.3702 CONSIGNACAO EM PAGAMENTO
AUTOR
: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES ALVES E OUTRO
ADVOGADO
: PI00005117 - KAMAYO AGUIAR VELOSO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MA00007408 - VALERIA DE SOUZA PORTUGAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) À luz do exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgo improcedente o pedido do autor.
Defiro o pedido da gratuidade da justiça.
Autorizo ao autor o levantamento do montante depositado judicialmente, conforme se depreende pelas fls. 156 e 160."
Numeração única: 2387-86.2011.4.01.3702
2387-86.2011.4.01.3702 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MA0009703A - GUTEMBERG BARROS DE ANDRADE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MA00005235 - LIDINEI RODRIGUES DE MELO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) julgo procedente o pedido para condenar a CEF a pagar à autora o valor de R$ 280,48
(duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) atualizados até 10/11/2010 (fls. 09/10).
Custas isentas e sem honorários advocatícios, na forma da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
Numeração única: 832-63.2013.4.01.3702
832-63.2013.4.01.3702 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: SYMONE CARNEIRO ARAUJO
ADVOGADO
: PI00009419 - EDUARDO DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADO
: PI00009425 - MAYCON RAYONNE ALVES DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MA00007408 - VALERIA DE SOUZA PORTUGAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 269, I, do CPC.
Custas ex lege. Honorários que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
Numeração única: 4522-03.2013.4.01.3702
4522-03.2013.4.01.3702 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS
ADVOGADO
: PI00005973 - LEANDRO CAVALCANTE CARVALHO
REU
: FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"ANTE O EXPOSTO, extingo o processo, nos termos do art. 267, VI, em relação à União, e julgo
procedente o pedido vertido na inicial, ratificando a liminar antes concedida, para determinar ao FNDE,
definitivamente, que suspenda a situação de inadimplência do Município de São João dos Patos/MA
junto ao Sistema Integrado de administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e ao Cadastro
Informativo do Governo Federal - CADIN, em decorrência da omissão em prestar contas dos recursos
recebidos do FNDE por meio do convênio nº 5617/97 (SIAFI nº 329963).
Sem custas, na forma da lei.
Honorários advocatícios a serem pagos pela Ré, estes no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475, I, CPC)."
Numeração única: 450-51.2005.4.01.3702
2005.37.02.000453-9 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS/MA
AUTOR
: MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS/MA
PERITO
: MARTA REJANE CASTELO MOREIRA
ADVOGADO
: MA00000705 - PEDRO AMERICO DIAS VIEIRA
REU
: FAZENDA NACIONAL

Numeração única: 51323-80.2013.4.01.3700
51323-80.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EDNA EVERTON DE ALMEIDAA
ADVOGADO
: MA00010817 - ITALO REIS BROWN
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...ANTE O EXPOSTO, acolho os pedidos formulados pela Autora (CPC 269 I), confirmando a liminar
anteriormente deferida. Por força do princípio da sucumbência, condeno a Ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (CPC 20 § 4º). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA
Dir. Secret.
: CLÁUDIA CELMA SANTOS DE MIRANDA
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE 74/2014
: DR. JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 31701-15.2013.4.01.3700
31701-15.2013.4.01.3700 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MA00008384 - TIAGO DE SAMPAIO VIEGAS COSTA
REU
: CARLOS ALBERTO MOTA PINHEIRO
ADVOGADO
: MA00011313 - SUZIANA SILVA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Em conformidade com a Portaria n. 001/2008/5ª Vara/JF/MA, e nos termos do artigo 93, XIV, da
Constituição Federal de 1988, do artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil: Fica o Réu intimado a se
manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre os novos documentos apresentados pela Autora às fls. 58/82.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. AGLIBERTO GOMES MACHADO
: MARTHA MARIA DE SOUSA MARTINS ALMEIDA ROCHA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. AGLIBERTO GOMES MACHADO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2066-46.2014.4.01.3702
2066-46.2014.4.01.3702 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MA00008384 - TIAGO DE SAMPAIO VIEGAS COSTA
RÉU
: WANDERSON RICARDO DA CUNHA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, caput, inciso VIII, do
Código de Processo Civil.
Honorários advocatícios de sucumbência incabíveis.
Custas processuais pela autora.
Determino o desentranhamento dos documentos originais que acompanham a petição inicial,
exceto o instrumento de procuração, devendo os mesmos ser entregues à autora mediante
substituição por cópias às suas expensas.
Com o trânsito em julgado desta, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501937
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Numeração única: 842-10.2013.4.01.3702
842-10.2013.4.01.3702 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE BURITI BRAVO
ADVOGADO
: MA00004293 - ARMANDO PINTO CAMPELO
REU
: ESPOLIO DE WELLINGTON DE JESUS FONSECA COELHO
ADVOGADO
: MA00000912 - JOSE HENRIQUE CABRAL COARACY
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ANTE O EXPOSTO, afastando a questão prejudicial suscitada:
1 - julgo procedente o pedido deduzido na OPOSIÇÃO e, em conseqüência, condeno o Espólio
de José Wellington de Jesus Fonseca Coelho a pagar, em favor do Fundo Nacional de
Saúde/MS, a título de ressarcimento ao erário, a quantia de R$ 244.061,40 (duzentos e
quarenta e quatro mil e sessenta e um reais e quarenta centavos), atualizada até 31/03/2010,
que deve ser corrigida pelo IPCA ou seu substituto legal, acrescida de juros de mora de 6%
a.a., desde o momento da verificação do dano.
1.1 - Condeno o Espólio réu ao pagamento de honorários, na quantia de R$ 2.400,00 (dois mil
e quatro centos reais).
2 - extingo, sem resolução de mérito, a Ação Ordinária nº 842-10.2013.4.01.3702, nos termos
do art. 267, VI, do CPC, em relação ao autor Município de Buriti Bravo/MA, condenando-o ao
pagamento de honorários advocatícios ao Espólio de José Wellington de Jesus Fonseca Coelho, arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Sem custas. Transitado em julgado, arquivem-se estes autos e os de nº 84210.2013.4.01.3702, para onde deverá ser trasladada cópia desta sentença.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."
Numeração única: 1766-21.2013.4.01.3702
1766-21.2013.4.01.3702 OPOSICAO
OPOENTE
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
PROCUR
: MA00007030 - MARCELO LAUANDE BEZERRA
OPOSTO
: ESPOLIO DE WELLINGTON DE JESUS FONSECA COELHO
OPOSTO
: MUNICIPIO DE BURITI BRAVO
ADVOGADO
: MA00004293 - ARMANDO PINTO CAMPELO
ADVOGADO
: MA00000912 - JOSE HENRIQUE CABRAL COARACY
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ANTE O EXPOSTO, afastando a questão prejudicial suscitada:
1 - julgo procedente o pedido deduzido na OPOSIÇÃO e, em conseqüência, condeno o Espólio
de José Wellington de Jesus Fonseca Coelho a pagar, em favor do Fundo Nacional de
Saúde/MS, a título de ressarcimento ao erário, a quantia de R$ 244.061,40 (duzentos e
quarenta e quatro mil e sessenta e um reais e quarenta centavos), atualizada até 31/03/2010,
que deve ser corrigida pelo IPCA ou seu substituto legal, acrescida de juros de mora de 6%
a.a., desde o momento da verificação do dano.
1.1 - Condeno o Espólio réu ao pagamento de honorários, na quantia de R$ 2.400,00 (dois mil
e quatro centos reais).
2 - extingo, sem resolução de mérito, a Ação Ordinária nº 842-10.2013.4.01.3702, nos termos
do art. 267, VI, do CPC, em relação ao autor Município de Buriti Bravo/MA, condenando-o ao
pagamento de honorários advocatícios ao Espólio de José Wellington de Jesus Fonseca Coelho, arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Sem custas. Transitado em julgado, arquivem-se estes autos e os de nº 84210.2013.4.01.3702, para onde deverá ser trasladada cópia desta sentença.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."
Numeração única: 7336-85.2013.4.01.3702
7336-85.2013.4.01.3702 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO
ADVOGADO
: MA00008392 - IVANIO SILVEIRA COELHO RIBEIRO
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ANTE O EXPOSTO, ratifico a antecipação de tutela e determino, definitivamente, à FUNASA que suspenda a situação de inadimplência do Município de Sucupira do Riachão/MA
junto ao Sistema Integrado de administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e ao
Cadastro Informativo do Governo Federal - CADIN, em decorrência da omissão em prestar
contas dos recursos recebidos da FUNASA por meio dos convênios nºs 628594/2007,
591371/2006 e 558939/2005 - FUNASA, ressalvada a existência de motivo diverso do cogitado
nestes autos que justifique a manutenção da restrição.
Custas ex lege. Honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em favor do autor no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. "

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pleito do autor para desconstituir o débito previdenciário
indevidamente retido da conta do Fundo de Participação do Município autor, bem como decreto nulo o
Procedimento Fiscal realizado pelo INSS na Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, que resultou na expedição do Ofício INSS/SERVREP (09.421) n° 170/2001.
Condeno o réu ainda, em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), na
forma do art. 20, § 4º, do CPC.
Isento de custas (art. 4º, I, Lei nº. 9.289/96).
Sentença sujeita ao reexame necessário. Decorrido o lapso recursal, encaminhe-se ao TRF - 1ª
Região, com as cautelas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
Numeração única: 6661-93.2011.4.01.3702
6661-93.2011.4.01.3702 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER/MA
ADVOGADO
: MA0009334A - FRANCISCO ALYSSON COSTA GOMES
ADVOGADO
: MA00005785 - FRANCISCO HENRIQUE JÚNIOR
ADVOGADO
: MA0005334A - GIORISMAR MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00005549 - JOSE HENRIQUE DE SOUSA LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ISTO POSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI,
do CPC.
Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios no valor que arbitro em R$
500,00 (quinhentos reais).
Sem custas, na forma da Lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se."
Numeração única: 3602-34.2010.4.01.3702
3602-34.2010.4.01.3702 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA
ADVOGADO
: PI0000274B - ALEXANDRE DE ALMEIDA MARTINS LIMA
ADVOGADO
: PI00009457 - FRANCISCO TEIXEIRA LEAL JUNIOR
ADVOGADO
: MA00007834 - HILDA FABIOLA MENDES REGO
ADVOGADO
: PI00005085 - IGOR MARTINS FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: PI00004598 - KALINY DE CARVALHO COSTA
ADVOGADO
: PI00008986 - LUCIANA PORTELA SOARES PIRES GALVÃO
ADVOGADO
: PI00007857 - POLLYANA LEAL RIBEIRO DIAS
REU
: UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ISTO POSTO, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV o CPC.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Transitada em julgado, arquivem-se."
Numeração única: 880-56.2012.4.01.3702
880-56.2012.4.01.3702 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
ADVOGADO
: PI00002840 - ADONIAS FEITOSA DE SOUSA
ADVOGADO
: PI00001606 - JOANA DARC GONCALVES LIMA EZEQUIEL
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ANTE EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, nos termos do art.
269, I, do CPC.
Condeno o autor em honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois e quinhentos
reais), nos termos do Art. 20, § 4º do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501938
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Numeração única: 789-92.2014.4.01.3702
789-92.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AURICEIA MACHADO DE SOUSA
ADVOGADO
: MA0006111A - BENTO RIBEIRO MAIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas da
Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a documentação
relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados médicos, bem como
eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se encontram depositados em
Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data da realização da perícia, momento em
que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo
médico estará disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do
qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."
Numeração única: 1072-18.2014.4.01.3702
1072-18.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA IRENILDE MENDES DA ROCHA
ADVOGADO
: MA00010063 - GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 1309-52.2014.4.01.3702
1309-52.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIS DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: MA00010063 - GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 1653-33.2014.4.01.3702
1653-33.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LOURIVAL FIARES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MA00011121 - MARIA ROSICLEIA SOARES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas da
Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a documentação
relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados médicos, bem como
eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se encontram depositados em
Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data da realização da perícia, momento em
que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo
médico estará disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do
qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."
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Dir. Secret.
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: MARTHA MARIA DE SOUSA MARTINS ALMEIDA ROCHA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. AGLIBERTO GOMES MACHADO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 694-62.2014.4.01.3702
694-62.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: MA00002714 - RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 710-16.2014.4.01.3702
710-16.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO TAVARES DA SILVA
ADVOGADO
: PI00003852 - FABIO RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: PI00007057 - MARCIA BORGES XAVIER
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 734-44.2014.4.01.3702
734-44.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDIVAN MARQUES DA COSTA
ADVOGADO
: MA0011104A - CLELIO GUERRA ALVARES JUNIOR
ADVOGADO
: MA00003349 - JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias
Médicas da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida
de toda a documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas
e atestados médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo
e do INSS já se encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser
apresentados na data da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos
poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará
disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do
qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501939
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Numeração única: 2941-16.2014.4.01.3702
2941-16.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MA00009652 - ANTONIO TADEU DE ASSUNCAO NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 2962-89.2014.4.01.3702
2962-89.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PI00005830 - FLUIMAN FERNANDES DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 2972-36.2014.4.01.3702
2972-36.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS NETO
ADVOGADO
: MA0007505A - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 2981-95.2014.4.01.3702
2981-95.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE DOS REIS DA CONCEICAO
ADVOGADO
: MA00012180 - JULIO CESAR PEREIRA SIMOES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas da
Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados médicos, bem
como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data da realização da perícia,
momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da
perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."

Numeração única: 1726-05.2014.4.01.3702
1726-05.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CRUZ DE SOUSA
ADVOGADO
: MA00010063 - GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 2899-64.2014.4.01.3702
2899-64.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LIA GUIMARAES DE SOUSA
ADVOGADO
: PI00005830 - FLUIMAN FERNANDES DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 2904-86.2014.4.01.3702
2904-86.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: PI00008716 - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 2934-24.2014.4.01.3702
2934-24.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCELI DA SILVA E SILVA
ADVOGADO
: MA00009652 - ANTONIO TADEU DE ASSUNCAO NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas da
Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados médicos, bem
como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data da realização da perícia,
momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da
perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501940
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Numeração única: 3249-52.2014.4.01.3702
3249-52.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TATIANE BRUNA DOS SANTOS XAVIER
ADVOGADO
: MA0007900A - LUCIANO DE ALENCAR MARQUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 3322-24.2014.4.01.3702
3322-24.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA CECILIA FERREIRA LIMA
ADVOGADO
: MA00009652 - ANTONIO TADEU DE ASSUNCAO NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 3349-07.2014.4.01.3702
3349-07.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ALDENORA RAMOS SAMPAIO
ADVOGADO
: MA0011113A - JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 3353-44.2014.4.01.3702
3353-44.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JURANDI CLIMACO DA SILVA
ADVOGADO
: MA0009703A - GUTEMBERG BARROS DE ANDRADE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas da
Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados médicos, bem
como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data da realização da perícia,
momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da
perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."

Numeração única: 3029-54.2014.4.01.3702
3029-54.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO
ADVOGADO
: MA00012180 - JULIO CESAR PEREIRA SIMOES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 3110-03.2014.4.01.3702
3110-03.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA BEATRIZ SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: PI00008834 - ISAIAS JOSE DA SILVA NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 3164-66.2014.4.01.3702
3164-66.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SAMUEL FILIPE DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO
: MA00012339 - TALITA SERENO MARANHAO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 3189-79.2014.4.01.3702
3189-79.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADALGISA ROCHA SILVA ALVES
ADVOGADO
: PI00008335 - BRAULIO YGOR C BATISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas da
Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados médicos, bem
como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data da realização da perícia,
momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da
perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501941
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Numeração única: 4173-63.2014.4.01.3702
4173-63.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA
ADVOGADO
: MA0009338A - LEANDRO GUIMARÃES CARDOSO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas da
Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados médicos, bem
como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data da realização da perícia,
momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da
perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."
Numeração única: 4194-39.2014.4.01.3702
4194-39.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ZELIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00009939 - LUCAS ALENCAR DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas da
Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados médicos, bem
como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data da realização da perícia,
momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da
perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."
Juiz Titular
: DR. AGLIBERTO GOMES MACHADO
Dir. Secret.
: MARTHA MARIA DE SOUSA MARTINS ALMEIDA ROCHA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. AGLIBERTO GOMES MACHADO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3352-93.2013.4.01.3702
3352-93.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLIANA CANTANHEDE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00008167 - PROCOPIO ARAUJO SILVA NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 3973-90.2013.4.01.3702
3973-90.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SILVANEIDE DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: MA0007505A - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 6550-41.2013.4.01.3702
6550-41.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BENEDITO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: MA00007062 - RAQUEL FURTADO DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 3362-06.2014.4.01.3702
3362-06.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: MA0011113A - JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 3364-73.2014.4.01.3702
3364-73.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ANTONIO FERREIRA DE ABREU
ADVOGADO
: PI00004650 - SANDRA MARIA DA COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 3401-03.2014.4.01.3702
3401-03.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: PI00005127 - NAIARA DE MORAES E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas
da Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a
documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados
médicos, bem como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se
encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data
da realização da perícia, momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes
para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no
quinto dia útil após a realização da perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias
para sua impugnação."
Numeração única: 3413-17.2014.4.01.3702
3413-17.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDINAR MADEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PI0006056B - ENEAS ALMEIDA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Perícia médica designada para o dia 26/09/2014, às 08:00 horas, na Sala de Perícias Médicas da
Subseção Judiciária de Caxias-MA. A parte autora deverá comparecer munida de toda a documentação relacionada ao seu problema de saúde, tais como exames, receitas e atestados médicos, bem
como eventuais quesitos complementares. Os quesitos do Juízo e do INSS já se encontram depositados em Secretaria. Os da parte autora poderão ser apresentados na data da realização da perícia,
momento em que os assistentes técnicos poderão se fazer presentes para realização de seus trabalhos. O laudo médico estará disponível na Justiça Federal no quinto dia útil após a realização da
perícia, dia a partir do qual correrá o prazo de 10 (dez) dias para sua impugnação."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501942
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Numeração única: 1606-59.2014.4.01.3702
1606-59.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO MEDEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: MA00007062 - RAQUEL FURTADO DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1707-96.2014.4.01.3702
1707-96.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DO SOCORRO SILVA
ADVOGADO
: MA0007505A - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1711-36.2014.4.01.3702
1711-36.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FABIANA SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: MA0007505A - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1713-06.2014.4.01.3702
1713-06.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PATRICIA CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: MA0007505A - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1783-23.2014.4.01.3702
1783-23.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA DA SILVA REGO LIMA
ADVOGADO
: PI0015895B - NILTON DA CRUZ VIEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1878-53.2014.4.01.3702
1878-53.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PAULA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00006299 - MARA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1993-74.2014.4.01.3702
1993-74.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA NONATA DA SILVA
ADVOGADO
: PI00007777 - MURYEL BANDEIRA FONSECA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 7886-80.2013.4.01.3702
7886-80.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIS PEREIRA NASCIMENTO
ADVOGADO
: MA00009652 - ANTONIO TADEU DE ASSUNCAO NETO
ADVOGADO
: MA00009809 - JAILTON SOARES ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 651-28.2014.4.01.3702
651-28.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JAQUELINE DA SILVA DE SA
ADVOGADO
: MA0011104A - CLELIO GUERRA ALVARES JUNIOR
ADVOGADO
: MA00003349 - JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 930-14.2014.4.01.3702
930-14.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSANA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: PI00006434 - GARDENIA AGUIAR MOTA
ADVOGADO
: PI00005798 - GERALDO SEBASTIAO ALMEIDA MOTA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 962-19.2014.4.01.3702
962-19.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARLENE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA0009512A - ADAIL ULISSES DE OLIVEIRA NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1353-71.2014.4.01.3702
1353-71.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: MA0011761A - INDIRA REGINA MORAES LIMA SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1364-03.2014.4.01.3702
1364-03.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
ADVOGADO
: PI00003852 - FABIO RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: PI00007057 - MARCIA BORGES XAVIER
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501943
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 4265-75.2013.4.01.3702
4265-75.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDA EVANGELISTA PEREIRA
ADVOGADO
: MA00011121 - MARIA ROSICLEIA SOARES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 2045-70.2014.4.01.3702
2045-70.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: REGIANE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO
: MA00012647 - EDMILSON SOBRAL SARAIVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 2101-06.2014.4.01.3702
2101-06.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: MA00009941 - NAIR MELO MEDEIROS DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 2197-21.2014.4.01.3702
2197-21.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CELIANE DA COSTA DO VALE
ADVOGADO
: MA0007505A - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 2401-65.2014.4.01.3702
2401-65.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CANDIDO DE SOUSA NETO
ADVOGADO
: PI00006816 - VANESSA LUZ E SILVA DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1440-27.2014.4.01.3702
1440-27.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILMARA FERREIRA LIMA NASCIMENTO
ADVOGADO
: MA00010063 - GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ISTO POSTO, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VIII do
CPC."
Numeração única: 4036-81.2014.4.01.3702
4036-81.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: CE00023090 - ANTONIO SIDIONEY DOS SANTOS GOMES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ISTO POSTO, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VIII do
CPC."
Numeração única: 4261-38.2013.4.01.3702
4261-38.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LEONIDAS MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: PI00006816 - VANESSA LUZ E SILVA DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501944

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 8530-23.2013.4.01.3702
8530-23.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JARIEL DA SILVA EVANGELISTA E OUTRO
ADVOGADO
: MA00010460 - EMILIA EVANGELINA SILVA MACHADO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 8620-31.2013.4.01.3702
8620-31.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OSMARINA ARAUJO
ADVOGADO
: MA0007505A - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1120-74.2014.4.01.3702
1120-74.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA RITA VIANA
ADVOGADO
: MA00010232 - FRANK AGUIAR RODRIGUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1554-63.2014.4.01.3702
1554-63.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO RAIMUNDO TEIXEIRA
ADVOGADO
: MA00006595 - FERNANDO COSTA ALMADA LIMA
ADVOGADO
: MA00008694 - FRANCISCO CESARIO COSTA ALMADA LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1605-74.2014.4.01.3702
1605-74.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ITAMAR RODRIGUES LAGO
ADVOGADO
: MA00007062 - RAQUEL FURTADO DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
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Numeração única: 7033-71.2013.4.01.3702
7033-71.2013.4.01.3702 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: JOSE MIGUEL BORGES
ADVOGADO
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido externado na inicial."
Juiz Titular
: DR. AGLIBERTO GOMES MACHADO
Dir. Secret.
: MARTHA MARIA DE SOUSA MARTINS ALMEIDA ROCHA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. AGLIBERTO GOMES MACHADO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4851-15.2013.4.01.3702
4851-15.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: PI00006212 - MANOEL MESSIAS CASTRO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição
juntada de fls. 29/110."
Numeração única: 4134-66.2014.4.01.3702
4134-66.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CELIA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: MA00006392 - LUZIMAR ALMADA VIANA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o advogado do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar comprovante de
indeferimento do benefício ora pleiteado."
Numeração única: 4383-17.2014.4.01.3702
4383-17.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: WESLLEY DA SILVA QUEIROZ
ADVOGADO
: PI00007365 - WELLINGTON DOS SANTOS COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o advogado do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar comprovante de
indeferimento do benefício ora pleiteado."
Numeração única: 2287-63.2013.4.01.3702
2287-63.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ANTONIO VAZ SOUTO
ADVOGADO
: MA00009935 - ARTHUR AZEVEDO DA SILVA NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o autor, através de seu advogado, para regularizar seu CPF junto à Receita Federal,
uma vez que a divergência obsta a expedição de RPV."
Numeração única: 6183-17.2013.4.01.3702
6183-17.2013.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: PI00006816 - VANESSA LUZ E SILVA DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o autor, através de seu advogado, para regularizar seu CPF junto à Receita Federal,
uma vez que a divergência obsta a expedição de RPV."

Numeração única: 1746-93.2014.4.01.3702
1746-93.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: MA00007743 - RHAFISA CINTRA UCHOA MARANHAO
ADVOGADO
: MA00011656 - SEBASTIAO MOREIRA MARANHAO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1771-09.2014.4.01.3702
1771-09.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RITA GOMES ALVES
ADVOGADO
: PI00201289 - LEONARDO SANTANA FERNANDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1778-98.2014.4.01.3702
1778-98.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DO CARMO LEONARDO DA SILVA
ADVOGADO
: PI00009503 - ADRIANA MIRANDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 2402-50.2014.4.01.3702
2402-50.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDINETE DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO
: PI00006816 - VANESSA LUZ E SILVA DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 3045-08.2014.4.01.3702
3045-08.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA MENEZES SILVA
ADVOGADO
: PI00006253 - MARIO FHABRICIO DA CUNHA BARBOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51,I, da lei nº
9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01."
Numeração única: 1821-69.2013.4.01.3702
1821-69.2013.4.01.3702 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido externado na inicial."
Numeração única: 6114-82.2013.4.01.3702
6114-82.2013.4.01.3702 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00001984 - JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido externado na inicial."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501945
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Numeração única: 279-16.2013.4.01.3702
279-16.2013.4.01.3702 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: IVONE BELESA FEITOSA
ADVOGADO
: RN00000810 - JOAO COSME DE MELO
ADVOGADO
: RN00005291 - JOAO PAULO DOS SANTOS MELO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 dias, manifestar-se acerca da petição juntada de
fls. 53/56."
Numeração única: 3955-35.2014.4.01.3702
3955-35.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROZIMEIRE MEDEIROS CANTUARIO E OUTROS
ADVOGADO
: MA00009941 - NAIR MELO MEDEIROS DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o advogado do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar comprovante de que o
benefício objeto da ação foi indeferido administrativamente pelo INSS."
Numeração única: 3847-06.2014.4.01.3702
3847-06.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00012669 - GERUAN GUIMARAES BONFIM
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o advogado do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer as divergências
encontradas na maioria dos documentos apresentados da autora que diferem das informações
constantes na inicial, assim como, juntar comprovante de indeferimento do benefício ora pleiteado, e, ainda juntar cópia da Certidão de óbito do instituidor da pensão informado na inicial
Sr. Domingos Abreu Damasceno."."
Numeração única: 4395-31.2014.4.01.3702
4395-31.2014.4.01.3702 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSIMAR PAULO PEREIRA
ADVOGADO
: MA00009652 - ANTONIO TADEU DE ASSUNCAO NETO
ADVOGADO
: MA00009809 - JAILTON SOARES ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o advogado do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos o instrumento
procuratório devidamente atualizado."

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ
1ª VARA FEDERAL
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 01/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 8227-75.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
CLASSE
: 1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: LEIDE DIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MICHELINE DIAS XAVIER
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501946
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8228-60.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
JEFFERSON QUIDO BARROS DOS SANTOS
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8229-45.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
RAIMUNDO NONATO SOARES ABREU
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8230-30.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
EDNALDO FERREIRA DA SILVA
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

8231-15.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
FABIANA LIMA DIAS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

8232-97.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

8233-82.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

8233-82.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

8234-67.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INEXISTENTE
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

8236-37.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

8237-22.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INEXISTENTE
1ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
VARA
PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
VARA
PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA
PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE.

:
:
:
:

8238-07.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INEXISTENTE
1ª VARA FEDERAL
8239-89.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL
8240-74.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
JOSE ARDSON FIRMIANO DA SILVA
JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MARABA/PA
2ª VARA FEDERAL
8241-59.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
MANOEL LEAL LOPES NERES
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2ª VARA FEDERAL
8243-29.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MICHELL TUR LTDA
1ª VARA FEDERAL
8243-29.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
MICHELL TUR LTDA
1ª VARA FEDERAL
8244-14.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
DAMIANA ELZA DE SOUSA
ANDREIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA MENESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2ª VARA FEDERAL
8246-81.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
LENNON RUAN MARTINS FERREIRA CAMPOS
MILTON SPINDOLA CARNEIRO JUNIOR
DIRETOR DA FACIMP - FACULDADE DE IMPERATRIZ E OUTROS
2ª VARA FEDERAL
8247-66.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
FILIPI DA SILVA RABELO
MIGUEL FERNANDES RIBEIRO
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHAO - UNISULMA
2ª VARA FEDERAL
8249-36.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
15203-PEDIDO DE PRISAO PREVENTIVA
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501947

REQDO.
VARA

: INEXISTENTE
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

3)MANUAL
8245-96.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
RONALDO PEREIRA DOS PASSOS JUNIOR
KEILA NARA PINTO QUEIROZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA E OUTROS
1ª VARA FEDERAL

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 18
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 1
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 20
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)

1947

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6694-81.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6698-21.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GERUSA PEREIRA DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6702-58.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALAN KARDEC ALVES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6704-28.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSEVANIA GOMES MORAIS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6706-95.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6707-80.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: KELIANE AGUIAR DA SILVA
o
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6708-65.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DANIEL DE SOUSA CRUZ
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
6708-65.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DANIEL DE SOUSA CRUZ
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6710-35.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERLIETE DE OLIVEIRA GOMES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6714-72.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6721-64.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAILDO PEREIRA RIBEIRO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6721-64.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAILDO PEREIRA RIBEIRO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6725-04.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCIANA PIRES DIAS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7209-19.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
CICERA DILMA DA SILVA CARNEIRO
JOSE WILLIAM SILVA FREIRE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

7340-91.2014.4.01.3701 PROT.:30/06/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
NAILSON SILVA ROCHA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

6716-42.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO LOPES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7342-61.2014.4.01.3701 PROT.:30/06/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
RAIMUNDO SANTOS CARVALHO
HELLYERBETH FRANCISCO MELO FERREIRA DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

:
:
:
:
:
:

6717-27.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDINES SANTOS SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7772-13.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSIMAR DUARTE SANTANA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6718-12.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO BATISTA ARAUJO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7774-80.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GENIVALDO VIEIRA SOARES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6720-79.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7780-87.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROMARIO DOS SANTOS PEREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501948

1948

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7780-87.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROMARIO DOS SANTOS PEREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8273-64.2014.4.01.3701 PROT.:21/07/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
RAIMUNDO ALVES OLIVEIRA
JADERSON BEZERRA ANDRADE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7783-42.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO ALVES DOS REIS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8309-09.2014.4.01.3701 PROT.:21/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
REGINALDO DA SILVA COSTA
MIGUEL ANGELO RUSCHEL NETO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7784-27.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JODEMILSON RABELO DE OLIVEIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8325-60.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO EVANGELISTA VIEIRA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7785-12.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ITAMAR MORAIS PIMENTEL
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8327-30.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELISABETE SANTOS GOMES
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7787-79.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDECY DOS SANTOS SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8338-59.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ANTONIO ALVES DA SILVA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7825-91.2014.4.01.3701 PROT.:10/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALBER RODRIGUES DA COSTA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8345-51.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA DA CONCEICAO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7826-76.2014.4.01.3701 PROT.:10/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEIDE SOARES DA COSTA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8349-88.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RICARDINA VERAS MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7828-46.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE LUIZ DA PAIXAO JUNIOR
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8349-88.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RICARDINA VERAS MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7828-46.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE LUIZ DA PAIXAO JUNIOR
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8351-58.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO DORVERLEI SARAIVA DO NASCIMENTO
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8352-43.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: CLORECY FURTUNATO DA SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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1949

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
ADVOGADO
REU
VARA

: BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8359-35.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RODRIGUES FREIRE
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8449-43.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SAMARA SOARES LOPES
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8364-57.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LEONILDE ROCHA LOPES E OUTROS
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8450-28.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIZ COELHO CARMO
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8365-42.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA BORGES SANTOS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8451-13.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO ALVES VIEIRA
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8377-56.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
COSMO AZEVEDO PEREIRA LAGO
MARIA ZELIA BARBOSA GOMES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8452-95.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JACY RODRIGUES CHAVES
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8389-70.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE NAZARE DO ESPIRITO SANTO SEGUNDO
THAIS ALEXANDRA LOPES DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8452-95.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JACY RODRIGUES CHAVES
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8389-70.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE NAZARE DO ESPIRITO SANTO SEGUNDO
THAIS ALEXANDRA LOPES DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8455-50.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOANA SANTOS DA SILVA
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8445-06.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA CONCEBIDA DOS PRAZERES E OUTROS
OZENIR DA COSTA GOMES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8457-20.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NAURA LOURDES JUSTIMIANO DIAS
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8446-88.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA HELENA COELHO NAOLA
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8459-87.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AMAURY ALENCAR DOS SANTOS
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8448-58.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: OSMAR NUNES BARROS

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6455-77.2014.4.01.3701 PROT.:03/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: WEMERSON ALVES DA COSTA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6696-51.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MOISES DOS SANTOS CRUZ
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6724-19.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADAILTON SOARES VIANA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6699-06.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIZ ALVES PEREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

7212-71.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
JOSE HILTON MARQUES DE OLIVEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6700-88.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCIO VINICIUS PERES LEITE PASSOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

7212-71.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
JOSE HILTON MARQUES DE OLIVEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6700-88.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCIO VINICIUS PERES LEITE PASSOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7226-55.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ANA MARIA FERNANDES DA SILVA
ANA MARIA FERNANDES DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6701-73.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WASCHINGTON DE SA SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7334-84.2014.4.01.3701 PROT.:28/06/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
JOAO JOSE BARROS DE ARAUJO
ROBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6703-43.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL PEREIRA BARBOSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7335-69.2014.4.01.3701 PROT.:28/06/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
LEIDA MARIA CIRIAGO
MILTON SPINDOLA CARNEIRO JUNIOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6711-20.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS REZENDE DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

7770-43.2014.4.01.3701 PROT.:10/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SOLUVIA MORAES DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6715-57.2014.4.01.3701 PROT.:09/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DARLENE BATISTA DE SOUSA BARROS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7771-28.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FREUDSON PEREIRA MARTINS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6722-49.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANTONIO DELMIRO DA SILVA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7773-95.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOMINGOS LEAO DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7775-65.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO DA CONCEICAO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7786-94.2014.4.01.3701 PROT.:10/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WILSON SOUSA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7775-65.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO DA CONCEICAO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7788-64.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ITAMAR ALVES FREITAS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7776-50.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DIOGO MENDES DE MORAIS
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7789-49.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GILCERENO MENDES DE SALES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7777-35.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MARIA DA SILVA LOPES
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7824-09.2014.4.01.3701 PROT.:10/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSUE CARNEIRO DE MORAIS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7778-20.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FELIX DOS SANTOS PAIVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8184-41.2014.4.01.3701 PROT.:21/07/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
JOSE DELGADO DE JESUS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7779-05.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO ALVES DA CONCEICAO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8322-08.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA GUIMARAES
NADIA LICE CARVALHO MARTNS SILVA RENOVATO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7781-72.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLEANIO DE SOUSA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8323-90.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RITA DE CASSIA ALVE PEIXOTO
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7782-57.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA MERCE DA COSTA PEREIRA QUEIROZ
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8324-75.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7786-94.2014.4.01.3701 PROT.:10/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WILSON SOUSA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8324-75.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8326-45.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE PEREIRA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8378-41.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO BENEDITO PASSOS VELAME
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8353-28.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA VIEIRA SILVA
BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8381-93.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8354-13.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PEDRO CANTANHEDE DE ARAUJO
BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8384-48.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA FRANCISCA SANTOS DA SILVA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8358-50.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GILDENILZA LEAL DA SIVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8444-21.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALONCO PEREIRA DA SILVA
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8360-20.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA NASCIMENTO DOS SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8447-73.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CIDALIA RIBEIRO
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8361-05.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL SEVERINO SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8453-80.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE ANTONIO ALVES DE SOUSA
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8362-87.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUSNARIA SILVA LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8453-80.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE ANTONIO ALVES DE SOUSA
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8362-87.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUSNARIA SILVA LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8454-65.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO SILVA DE CASTRO
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8363-72.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDERY DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8456-35.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSELIO PEREIRA DA SILVA
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8458-05.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSA LEIDE DA SILVA BRITO NEPOMUCENO
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
REQUERENTES
REQUERENTES
VARA

:
:
:
:
:

8771-63.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
52205-HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARIA ELZA DE CARVALHO OLIVEIRA
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
I-DISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA

PROCESSO
CLASSE
REQUERENTES
REQUERENTES
VARA

:
:
:
:
:

8771-63.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
52205-HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARIA ELZA DE CARVALHO OLIVEIRA
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
REQUERENTES
REQUERENTES
VARA

:
:
:
:
:

8771-63.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
52205-HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARIA ELZA DE CARVALHO OLIVEIRA
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
REQUERENTES
REQUERENTES
VARA

:
:
:
:
:

8771-63.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
52205-HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARIA ELZA DE CARVALHO OLIVEIRA
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 04/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 8248-51.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
CLASSE
: 6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
REQTE.
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
REQDO.
: DANIELA DOS SANTOS REIS
J. Dpcte
: 5 VARA JF/MA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 8250-21.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
CLASSE
: 4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXCDO
: JUCILEIDE DE SOUSA CARVALHO E OUTROS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 8251-06.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
CLASSE
: 4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXCDO
: GRANI FORTE LTDA E OUTROS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 8252-88.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
CLASSE
: 4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXCDO
: GRANI FORTE LTDA E OUTROS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 8253-73.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
CLASSE
: 4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXCDO
: CENTRO DE ESTUDOS AVANCOS LTDA E OUTROS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 8254-58.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
CLASSE
: 4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXCDO
: CENTRO DE ESTUDOS AVANCOS LTDA E OUTROS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 8255-43.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
CLASSE
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DEPCDO
: DIANA LIMA PEREIRA
J. Dpcte
: 2 VARA JF/RN
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 8255-43.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
CLASSE
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 101
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 102
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 02/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501954
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DEPCDO
J. Dpcte
VARA

: DIANA LIMA PEREIRA
: 2 VARA JF/RN
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8256-28.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
JOAO BATISTA MARQUES
2 VARA JF/AM
2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 8
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 8
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 7422-25.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANDREIA CAVALCANTE PEREIRA
ADVOGADO
: ORIVAN GONCALVES DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8421-75.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MIRELLY LIMA DE SOUSA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8421-75.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MIRELLY LIMA DE SOUSA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8422-60.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADEMAR MARANHAO DO NASCIMENTO
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8423-45.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
KAIO ALVES DA SILVA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8339-44.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EVALDO RODRIGUES DE FRANCA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8425-15.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA FRANCISCA RODRIGUES FERREIRA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8356-80.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ELIELMA DE JESUS NASCIMENTO
JOAO PAULO DOS SANTOS SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8426-97.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE CONCEICAO DE JESUS
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8417-38.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CILENE RODRIGUES MACEDO
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8418-23.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDIVALDO COSTA DOS SANTOS
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8461-57.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE CARREIRO PIRES
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8419-08.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL SIRINO DE OLIVEIRA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8464-12.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADEMAR LIRA DA SILVA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8467-64.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RITA SOUSA DO NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501955
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ADVOGADO
REU
VARA

: CAMILA SANTANA FONSECA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8479-78.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSINALVA CARVALHO SANTANA
ROBSON SOUSA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

8469-34.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HILDA REGINA DA CONCEICAO CESARIO BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8480-63.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DE RIBAMAR DA SILVA MEDRADO
THIAGO AGUIAR SOUZA CUNHA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

:
:
:
:
:
:

8470-19.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE AIRTON BARBOSA
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8412-16.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8472-86.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARCIA CARVALHO SILVA
ANTONIO DA MOTA OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8413-98.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ZEZITO LOPES DE CARVALHO
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8474-56.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FERNANDO CARVALHO SILVA
ANTONIO DA MOTA OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8414-83.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAQUIM ALMEIDA DE SOUSA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8475-41.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALBERTO PEREIRA DA SILVA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8415-68.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGOS GOMES SIQUEIRA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8476-26.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCINEIDE DA SILVA LEITE
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8415-68.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGOS GOMES SIQUEIRA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8476-26.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCINEIDE DA SILVA LEITE
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8416-53.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CECILIA MARIA DA CONCEICAO SILVA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8478-93.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: MARIA DALVA SANTOS ALMEIDA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8420-90.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: JOVELINA CARNEIRO DOS SANTOS BARROS

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8467-64.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RITA SOUSA DO NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8468-49.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MARCELINO DA CONCEICAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501956
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ADVOGADO
REU
VARA

: ORIVAN GONCALVES DE LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: ELIAS GOMES BORGES SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8424-30.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HILTON DA SILVA RAMOS
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8473-71.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LENILDA SOUZA SANTOS
ANTONIO DA MOTA OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8427-82.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8477-11.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS GRACAS TORRES CHAVES
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8428-67.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA PAZ PEREIRA DAMACENO
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8481-48.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JACIRA DA CONCEICAO CRUZ
THAIS ALEXANDRA LOPES DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8460-72.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO MARCELO COSTA
ORIVAN GONÇALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8483-18.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARLENE DA SILVA COSTA BRAGA
TULIO JOSE SILVA LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8462-42.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PAULO SANTOS DA SILVA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8483-18.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARLENE DA SILVA COSTA BRAGA
TULIO JOSE SILVA LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8462-42.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PAULO SANTOS DA SILVA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8463-27.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA DA COSTA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8484-03.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA LUZIA DUARTE DE SOUSA
TULIO JOSE SILVA LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8465-94.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE MARIA DE CASTRO
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
RÉU
VARA

:
:
:
:
:
:

8930-06.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
54100-JUSTIFICACAO
LUCAS SILVA CARVALHO
ELISEU RIBEIRO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8471-04.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: JOSE MACHADO DE OLIVEIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501957

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 44
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 44
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JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 05/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 8259-80.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
CLASSE
: 6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: ADAIR JOSE GONCALVES LOPES
J. Dpcte
: 7 VARA JF/PA
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 8260-65.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
CLASSE
: 1400-AÇÃO ORDINÁRIA / IMÓVEIS
AUTOR
: MURYLLO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO SEBASTIAO CAMPELO DANTAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 8257-13.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
CLASSE
: 11500-EMBARGOS DE TERCEIROS
EMBTE
: JOSE RODRIGUES BARBOSA E OUTROS
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA
EMBDO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9201-15.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
CLASSE
: 16507-TRANSFERENCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS PENAIS
AUTOR
: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BOM JESUS DE GOIAS - GO
RÉU
: JOAO FRANCISCO CIPRIANO
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 2
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 4
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 6363-02.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: BERNARDINO SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 6850-69.2014.4.01.3701 PROT.:12/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: HENRIQUE FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 6859-31.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: DILMAR DE SOUSA DA SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501958
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6860-16.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DONIZETE FEITOSA BEZERRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6861-98.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6868-90.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HILTON ARAUJO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6872-30.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WAGNO DOS SANTOS MELO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6872-30.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WAGNO DOS SANTOS MELO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6873-15.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ARILDO JARDIM DOS SANTOS COSTA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6877-52.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
OZEIAS REGO PIRES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6878-37.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCA GOMES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8385-33.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: JOSILENE DOS SANTOS GOMES
o
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ADVOGADO
REU
VARA

: EDSON MAGALHAES MARTINES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: ORIVAN GONCALVES DE LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8388-85.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
RUBILANIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8395-77.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCINEIA BARROS LINDOSO
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8406-09.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TERESA PEREIRA BARROS
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8397-47.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGOS SOUSA DOS SANTOS
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8407-91.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO GOMES DA SILVA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8407-91.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO GOMES DA SILVA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8397-47.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGOS SOUSA DOS SANTOS
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8408-76.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIS CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8400-02.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANDRESSA PEREIRA BORGES
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8429-52.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TEODORA GOMES DE OLIVEIRA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8402-69.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CARLIANE DOS SANTOS GUIMARAES BRITO
LUDMILA FRANCO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8433-89.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIOMAR SOARES QUIXABEIRA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8403-54.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA LUCIA DA SILVA ALMEIDA
LUDMILA FRANCO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8434-74.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SONIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8404-39.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ASSUNCAO VIEIRA DA SILVA
MARIA DE FATIMA CARNEIRO ZAFRED
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8436-44.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA ANUNCIACAO SILVA DE BRITO
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8405-24.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: CIDALIA RIBEIRO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8437-29.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: NEUSA FRANCA COSTA E OUTROS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501959
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ADVOGADO
REU
VARA

: ORIVAN GONCALVES DE LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8438-14.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DAYANE RODRIGUES MIRANDA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8438-14.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DAYANE RODRIGUES MIRANDA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8440-81.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE MARIA BARREIRA DA CUNHA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8466-79.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUCIA GUIMARAES CHAGAS
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8487-55.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA PEREIRA LACERDA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8488-40.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA OLIVEIRA DIAS LIMA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8489-25.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DA SILVA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8491-92.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE JESUS DA SILVA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8492-77.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: MIRIAN SILVA BARBOSA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501960
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ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8492-77.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MIRIAN SILVA BARBOSA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8495-32.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE LOURECO DA CUNHA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8499-69.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DIVINA RIBEIRO LOPES
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8501-39.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HERNANDES MIRANDA PEREIRA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8502-24.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO GALDINO DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8504-91.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GILCILENE NEGREIROS VIEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8505-76.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA NONATA DA SILVA SOUSA
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8508-31.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALCILENE SOARES SILVA
CASSIO MOTA E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8508-31.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALCILENE SOARES SILVA
CASSIO MOTA E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8510-98.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAQUIM SANTANA DA CONCEICAO
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6369-09.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AMILTON CARDOSO VIANA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8511-83.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GERALDA MOURA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8515-23.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELZA DA SILVA CHAVES
JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6370-91.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIVANIO DE JESUS SOUZA
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8516-08.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO DAS GRACAS LEITE
RONALD MICHEL CARVALHO MOTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6849-84.2014.4.01.3701 PROT.:12/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JUVENAL PAIXAO FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6852-39.2014.4.01.3701 PROT.:12/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA DAS GRACAS CHAVES ROMAO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8519-60.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARGARIDA DA SILVA BARBOSA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6854-09.2014.4.01.3701 PROT.:12/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6361-32.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BENTO CUNHA MILHOMENS FILHO
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6862-83.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ORION LIMA GOMES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6362-17.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BRUNO TIAGO SILVA PORTILHO
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6862-83.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ORION LIMA GOMES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6362-17.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BRUNO TIAGO SILVA PORTILHO
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6867-08.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO MACHADO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6364-84.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BARTAINA RODRIGUES BRANDAO
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6869-75.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JUCILENE ALMEIDA DE LIMA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6874-97.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUSIRENE DA SILVA SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8394-92.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OLEGARIO HONORATO AMORIM
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6876-67.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO CESAR RIBEIRO MACHADO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8396-62.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE MIVALDO DA COSTA E SILVA
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6879-22.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SEBASTIAO ALVES MONTEIRO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8398-32.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDEMAR FERREIRA MUNIZ
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8386-18.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AIRTON OLIVEIRA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8399-17.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LEONDA POLINO GUAJAJARA
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8387-03.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ESPERIDIAO ANTONIO DE SOUSA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8399-17.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LEONDA POLINO GUAJAJARA
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8387-03.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ESPERIDIAO ANTONIO DE SOUSA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8409-61.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO RUDES SILVA REIS
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8391-40.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA MARIA LEAL
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8410-46.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8392-25.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DICO GUAJAJARA
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8411-31.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA GENI BALESTRO
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8393-10.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADAO PEREIRA DA SILVA
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8430-37.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO GENIVALDO DA SILVA ALVES
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8431-22.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EMILIA PEREIRA DE BRITO
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8493-62.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JACIELLE MOURA DA SILVA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8432-07.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SEBASTIAO ROCHA BORGES
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8494-47.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO OLIVEIRA DE SOUSA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8435-59.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IAGO GAMA ROCHA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8494-47.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO OLIVEIRA DE SOUSA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8435-59.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IAGO GAMA ROCHA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8496-17.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE JESUS GUEDES LOPES
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8439-96.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CRISTIANA RIBEIRO BARROS
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8497-02.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDENIR RODRIGUES DOS SANTOS
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8441-66.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CLAUDIMAR ALVES DE CARVALHO
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8498-84.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CRISTIANE SOUSA LEITE
MARGARIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8442-51.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUIZA SERJA DA SILVA
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8500-54.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE OSCAR RODRIGUES SANTANA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8443-36.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO XAVIER DE ABREU
ORIVAN GONCALVES DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8503-09.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CLAUDIO SOUSA CABRAL
MARGARIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8490-10.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RUBENILSON ROSA DA SILVA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8506-61.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501963
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8507-46.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PEDRO BRILHANTE DA CONCEICAO
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8507-46.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PEDRO BRILHANTE DA CONCEICAO
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8512-68.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZANIRA BEZERRA ROCHA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8513-53.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO NUNES FERREIRA
DANIELA AIRES MENDONCA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

: 9203-82.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501964

: MARCOS VINICIOS RIBEIRO DE ABREU
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARAGOMINAS/PA
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9204-67.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
DEOMAR LIMA DE SOUSA
ALDO DE MATTOS SABINO JUNIOR
UNIAO (FAZENDA NACIONAL) E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9205-52.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
CACILDO FERNANDES REIS
ALDO DE MATTOS SABINO JUNIOR
UNIAO (FAZENDA NACIONAL) E OUTROS
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6576-08.2014.4.01.3701 PROT.:16/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCA SOUSA BITENCURT
LILIANE RISSO ZANETTIN DANIELI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6577-90.2014.4.01.3701 PROT.:16/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDMUNDO GOMES DE MELO FILHO
LILIANE RISSO ZANETTIN DANIELI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6578-75.2014.4.01.3701 PROT.:16/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CRISTIANE CAETANO MENDES SILVA
LILIANE RISSO ZANETTIN DANIELI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9207-22.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
15208-PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL
INEXISTENTE
1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 5
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 5
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 6574-38.2014.4.01.3701 PROT.:16/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JUCELINO ALVES
ADVOGADO
: LILIANE RISSO ZANETTIN DANIELI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

8517-90.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
KEURIANDERSON SANTOS DA SILVA E OUTROS
RONALD MICHEL CARVALHO MOTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 94
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 94
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 06/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9202-97.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
CLASSE
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIANA MENEZES DOS SANTOS
ADVOGADO
: VALMIR IZIDIO COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
DEPCTE

DEPCDO
J. Dpcte
VARA
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6579-60.2014.4.01.3701 PROT.:16/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CICERA ALVES DE MELO
LILIANE RISSO ZANETTIN DANIELI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6737-18.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO DA LUZ SANTOS FERREIRA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6580-45.2014.4.01.3701 PROT.:16/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BENVINDA DE JESUS RISSO ZANETTIN
LILIANE RISSO ZANETTIN DANIELI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6738-03.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DIVINO ALMEIDA DA SILVA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6726-86.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MARLON CORDEIRO DA SILVA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6738-03.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DIVINO ALMEIDA DA SILVA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6726-86.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MARLON CORDEIRO DA SILVA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6739-85.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS FILHO
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6727-71.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL ANTAO DE SOUZA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6740-70.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDENOR SOBRINHO DIAS
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6730-26.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GERRY MARTINS LADEIRA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6743-25.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOMI FERREIRA BARROS
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6731-11.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUSIMAR CASTRO DA SILVA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6744-10.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEANE MARIA GOMES QUEIROZ
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6732-93.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SEBASTIAO PEREIRA DE MIRANDA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6745-92.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAMILTON DA SILVA DIAS
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6733-78.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARINE SILVA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6846-32.2014.4.01.3701 PROT.:20/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALEXANDRE MORAES LIMA
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501965
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6847-17.2014.4.01.3701 PROT.:20/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOS HENRIQUE LOPES LOBO
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7177-14.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JACQUELINE AGUIAR DE SOUSA
JACQUELINE AGUIAR DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6847-17.2014.4.01.3701 PROT.:20/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOS HENRIQUE LOPES LOBO
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6575-23.2014.4.01.3701 PROT.:16/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO DIAS PEREIRA SILVA
LILIANE RISSO ZANETTIN DANIELI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6888-81.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE WILSON SIRQUEIRA BARROS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6581-30.2014.4.01.3701 PROT.:16/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
LILIANE RISSO ZANETTIN DANIELI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6889-66.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSIVALDO PERIRA NOLETO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6672-23.2014.4.01.3701 PROT.:06/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MICHELLI SOARES REIS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6894-88.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO NETO FERNANDES NUNES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6728-56.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MATIAS DOS SANTOS
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7091-43.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IRAN LIMA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6729-41.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7120-93.2014.4.01.3701 PROT.:23/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DAVI FERNANDES MOTA FEITOSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6734-63.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SEBASTIAO BARROS DOURADO
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7123-48.2014.4.01.3701 PROT.:23/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL CONCEICAO SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6735-48.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LAZARO DIAS DA SILVA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7177-14.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JACQUELINE AGUIAR DE SOUSA
JACQUELINE AGUIAR DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6735-48.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LAZARO DIAS DA SILVA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501966
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6736-33.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6897-43.2014.4.01.3701 PROT.:20/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EZEQUIEL AIRES GARCIA DE OLIVEIRA
JACQUELINE AGUIAR DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6741-55.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE SOUSA DA SILVA
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7089-73.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6742-40.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL DOS REIS FILHO
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7115-71.2014.4.01.3701 PROT.:23/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6848-02.2014.4.01.3701 PROT.:20/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CRISTIANO ARAUJO DA SILVA
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7122-63.2014.4.01.3701 PROT.:23/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDOMIRO MOTA DE CASTRO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6851-54.2014.4.01.3701 PROT.:20/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADRIANO DA COSTA SILVA
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6871-45.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELENIR MARTINS VELOSO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6887-96.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VILSON SOARES MOTA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6887-96.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VILSON SOARES MOTA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6891-36.2014.4.01.3701 PROT.:18/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO PINTO MANGABEIRA FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501967

7178-96.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDINALDO CORREA
JACQUELINE AGUIAR DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 48
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 48
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 07/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9208-07.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
CLASSE
: 3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EXCDO
: BETEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9209-89.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
CLASSE
: 3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EXCDO
: SANTOSTUR - AGENCIA DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
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PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:

9210-74.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
FR DA COSTA TURISMO
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

9211-59.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
FRANCISCO DE ALMEIDA CARDOSO
3 VARA JF/PA
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

9212-44.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
IRIS DE MORAES SARMENTO JUNIOR
4 VARA JF/TO
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 9223-73.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
: 5146-REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
REU
: A E COSTA DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9224-58.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
CLASSE
: 5146-REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
REU
: ODON ARLINDO FEITOSA
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 12
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 12
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 6793-51.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ROGERIO SOUSA BRITO
ADVOGADO
: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 6796-06.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GARDENIA DE KASSIA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 6798-73.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FABIANA COELHO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 6799-58.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO PEREIRA DE SOUSA FILHO
ADVOGADO
: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 6801-28.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA HELENA DE ARAUJO MARINHO
ADVOGADO
: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 6803-95.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CRISTINA DE ARAUJO

9214-14.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
JURACY ROLDAO DA SILVA JUNIOR
HUGO PAULO CARDOSO
DIRETOR DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS SAUDE E TECNOLOGIA DA UFMA EM IMP/MA E OUTROS
: 1ª VARA FEDERAL

: 9219-36.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
: 5146-REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
: POSTO MAGNOLIA LTDA
: 2ª VARA FEDERAL
: 9219-36.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
: 5146-REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
: POSTO MAGNOLIA LTDA
: 2ª VARA FEDERAL
: 9220-21.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
: 5146-REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
: POSTO MAGNOLIA LTDA
: 1ª VARA FEDERAL
: 9221-06.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
: 5146-REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
: ASSOTAXI
: 2ª VARA FEDERAL
: 9222-88.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
: 5146-REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
: A DE S MANGUEIRA COMERCIO
: 2ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501968
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6804-80.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUZIA DE JESUS LUZ NOLETO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6833-33.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SIMONE DE SOUSA RIBEIRO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6804-80.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUZIA DE JESUS LUZ NOLETO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6840-25.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
OSMAR DE SOUZA REIS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6808-20.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IZAIAS SOUSA DE CARVALHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6855-91.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO ALVES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6809-05.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLARICE SANTANA SOARES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7864-88.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO ISAC CUTRIM SANTOS
ROBERTA PEREIRA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6812-57.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WELBERTH COELHO DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7865-73.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALDIRAM SANTOS FREITAS
ROBERTA PEREIRA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6814-27.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VANDERLEI DAS NEVES DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7866-58.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO DOS REIS PEREIRA DA SILVA
ROBERTA PEREIRA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6818-64.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSUE CARDOSO GUIMARAES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7867-43.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GIL SILVA DE OLIVEIRA
ROBERTA PEREIRA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6832-48.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FLAVIO PEREIRA DE BRITO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7868-28.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EUDES ALMEIDA SOUSA
ROBERTA PEREIRA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6833-33.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: SIMONE DE SOUSA RIBEIRO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7868-28.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: EUDES ALMEIDA SOUSA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501969
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ADVOGADO
REU
VARA

: ROBERTA PEREIRA SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7905-55.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO DE JESUS SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6794-36.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDMILSA ALVINA DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7906-40.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6795-21.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DAS NEVES CUNHA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7910-77.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DANIEL PEREIRA DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6797-88.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CHARLIELSON BARROS REIS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7912-47.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONIEL ALVES SOARES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6800-43.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RENATO VILAS BOAS DE OLIVEIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7913-32.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6802-13.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUSIVALDO COSTA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7915-02.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIZAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6806-50.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7916-84.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LAUDA MORAIS DA CUNHA
MIGUEL DALADIER BARROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6806-50.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7916-84.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LAUDA MORAIS DA CUNHA
MIGUEL DALADIER BARROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6807-35.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO RAIMUNDO BARBOSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6792-66.2014.4.01.3701 PROT.:10/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANTONIO GOMES DOS REIS

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6813-42.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: LEVI PEREIRA DA SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501970
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6816-94.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALMIR SILVA RODRIGUES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6856-76.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALDECY PEREIRA DE OLIVEIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6817-79.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
THAIZA ROCHA PEREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7863-06.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NILTERAN SILVA COSTA
ROBERTA PEREIRA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6831-63.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GILMAR PORTO NOLETO MOTA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7871-80.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEONILDO MILHOMEM HERENIO
MIGUEL DALADIER BARROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6839-40.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CICERO SILVA DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7872-65.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDERNILSON ANTONIO MOTA
MIGUEL DALADIER BARROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6841-10.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MARIA DE SOUZA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7872-65.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDERNILSON ANTONIO MOTA
MIGUEL DALADIER BARROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6841-10.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MARIA DE SOUZA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7907-25.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BRUNO VIEIRA GUSMAO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6842-92.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVANETE DE MELO MILHOMENS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7908-10.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDECIR ALVES GUIMARAES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6843-77.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANGELA DOS SANTOS NEGRAO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7909-92.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERASMO CLAUDINO PEREIRA DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6844-62.2014.4.01.3701 PROT.:11/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANTONIO SOUSA ALVES

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7911-62.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: OLDEMAR ALVES PEREIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501971
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ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7914-17.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JULIO CESAR DA SILVA FEITOSA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7917-69.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO SOUSA OLIVEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9151-86.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ADA ISABELLE HOLANDA RIBEIRO
BRUNO CENDES ESCORCIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9151-86.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ADA ISABELLE HOLANDA RIBEIRO
BRUNO CENDES ESCORCIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 08/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9216-81.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
CLASSE
: 6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXCDO
: JOSE RUBEM FIRMO
J. Dpcte
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE FEIRA DE SANTANA/BA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
: 9218-51.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
: 15601-INQUÉRITO POLICIAL
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501972

: INEXISTENTE
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

: 9226-28.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
: 5146-REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO - COOPERLANDIA
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

9225-43.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REGISTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
2ª VARA FEDERAL

8258-95.2014.4.01.3701 PROT.:11/07/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
FLAVIO DINIZ
MICHELINE DIAS XAVIER
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2ª VARA FEDERAL

9217-66.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
FRANCISCO DIAS TORRES
1ª VARA FEDERAL
3)MANUAL
PROCESSO
: 9206-37.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
CLASSE
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOAO GABRIEL SOARES DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDREIA FERREIRA FREITAS
IMPDO
: LUCIVANIA SILVA DE MELO - TECNICA ASSUNTOS EDUCACIONAIS
E OUTROS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9206-37.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
CLASSE
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOAO GABRIEL SOARES DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDREIA FERREIRA FREITAS
IMPDO
: LUCIVANIA SILVA DE MELO - TECNICA ASSUNTOS EDUCACIONAIS
E OUTROS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 4
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 1
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 7
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 5117-68.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FRANCISCO ARAUJO CHAVES
ADVOGADO
: ANTONIO EDIVALDO SANTOS AGUIAR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 56
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 56

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

INDCDO
VARA
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ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7185-88.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7186-73.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSA MARIA CORDEIRO DE SOUSA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7189-28.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDECI LIMA DE OLIVEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7192-80.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVAN DE JESUS DA CRUZ
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7194-50.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ALBERTO OLIVEIRA ALMEIDA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7194-50.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ALBERTO OLIVEIRA ALMEIDA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7257-75.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RODRIGO GUIMARAES ROCHA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

7182-36.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ZAQUEL SOUSA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7259-45.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDIR SANTOS CARVALHO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

: 7184-06.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: RAIMUNDO ANTUNES DOS SANTOS

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7260-30.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: EDINALDO ALVES COSTA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6093-75.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LINO DUTRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6099-82.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS COELHO DE ARAUJO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6100-67.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GERALDO JOSE DA SILVA FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6102-37.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO ROBERTO MOURA DE OLIVEIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6104-07.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GILVAN LIMA DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6109-29.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE NAZARENO DE BARROS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
6109-29.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE NAZARENO DE BARROS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501973
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ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7263-82.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDEMAR GUIMARAES GOMES NETO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7283-73.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
OSEIAS PEREIRA DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7264-67.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HAROLDO DE NAZARE SILVA DE ANDRADE
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7284-58.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REFENILDO DO NASCIMENTO ALVES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7265-52.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ISRAEL PIRES DA COSTA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7285-43.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JAIRES MARCOS BARBOSA DE SOUSA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7270-74.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIOMAR CARREIRO DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7285-43.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JAIRES MARCOS BARBOSA DE SOUSA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7270-74.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIOMAR CARREIRO DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7286-28.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO PEREIRA PONTE
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7271-59.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MAURUZAN CARDOSO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7288-95.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GELSIMAR PEREIRA DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7272-44.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ARLINDO DE SOUSA SANTOS
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7291-50.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO FRANCISCO BARROS FILHO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7280-21.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEIRTON ROCHA COELHO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7293-20.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DOS SANTOS ALVES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7281-06.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANTONIO FERREIRA LIMA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7296-72.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: GILMAR PEREIRA DA SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501974
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ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: ALESSANDRA BELFORT E SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7694-19.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELSON DOS SANTOS OLIVEIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8527-37.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JULIO CESAR MARQUES DA SILVA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7695-04.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8527-37.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JULIO CESAR MARQUES DA SILVA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7695-04.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8541-21.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL MOREIRA MARTINS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7697-71.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEITON PEREIRA BARROS FEITOSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8545-58.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFINA DE JESUS SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7698-56.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA DO SOCORRO GONCALVES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8546-43.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO SABINO MARTINS SOUZA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7709-85.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCONE PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8548-13.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DOS REIS DA SILVA PINTO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7710-70.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELISABETH PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8549-95.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA EDNA LIMA DE SOUSA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8509-16.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51100-CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
TANEA MARIA DURANS ARAUJO
UNIAO FEDERAL
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8550-80.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCILENE CAMPELO FEITOSA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8522-15.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: ANGELITA ALVES DE SOUZA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8552-50.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: KEITE DA SILVA E SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501975
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ADVOGADO
REU
VARA

: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8552-50.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
KEITE DA SILVA E SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9171-77.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ARNILDO BAGNOLIN
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8553-35.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA MARIA ANDRADE PEREIRA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9173-47.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NELSON LEITE MACHADO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8554-20.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CREUZA VIANA SANTOS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9175-17.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCONE DE SOUSA ANDRADE
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8555-05.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
LUCIA SAMPAIO OLIVEIRA
AIRTON SILVA NASCIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9176-02.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO VALDIR DE SALES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8556-87.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIZETE ALVES SOUSA
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9179-54.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FABIANO MOURA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8557-72.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GLEICE SILVA DE ARAUJO
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9180-39.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO ALMEIDA DE SOUSA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8558-57.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADRIANA DAS CHAGAS OLIVEIRA
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9182-09.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BRAS PEREIRA DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9170-92.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSEALDO TAVARES LIMA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9182-09.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BRAS PEREIRA DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 9170-92.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ROSEALDO TAVARES LIMA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 9184-76.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501976
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ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9311-14.2014.4.01.3701 PROT.:03/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONILDO DA CRUZ RODRIGUES FERREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6105-89.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO DA SILVA ROCHA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9312-96.2014.4.01.3701 PROT.:03/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6106-74.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DALTO NEGOCEKI FARIA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9313-81.2014.4.01.3701 PROT.:03/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SANDES SILVA SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6107-59.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO LOPES DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9315-51.2014.4.01.3701 PROT.:04/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6108-44.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILVINO FERREIRA DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9316-36.2014.4.01.3701 PROT.:04/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO PINTO MANGABEIRA FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6110-14.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JORGE DE SOUSA LEITE FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6094-60.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FELIX DE ARAUJO PIRES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6110-14.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JORGE DE SOUSA LEITE FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6094-60.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FELIX DE ARAUJO PIRES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6140-49.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIZALDO COSTA PEREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6097-15.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONALDO ALVES DA SILVA SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6141-34.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO RAMOS DO NASCIMENTO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6103-22.2014.4.01.3701 PROT.:22/05/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: WELISMAR ALVES DA SILVA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7183-21.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: MANOEL BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501977
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ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7187-58.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILVEIRA DIAS PALMEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7256-90.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CELSO ELIAS DA SILVA DO NASCIMENTO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7188-43.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SEBASTIAO NUNES MACHADO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7258-60.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDSON CARDOSO DOS SANTOS
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7190-13.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISVALDO LUCENA DE OLIVEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7261-15.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE WILLIAS PEREIRA SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7191-95.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO JOSE RIBEIRO DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7261-15.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE WILLIAS PEREIRA SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7191-95.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO JOSE RIBEIRO DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7262-97.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS DOS SANTOS GOMES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7193-65.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WICLEI DE NOGUEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7266-37.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AGAPTO PEREIRA DA SILVA NETO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7253-38.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IRANILDO ALVES BOTELHO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7267-22.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVAN DA CONCEICAO ROCHA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7254-23.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO MIRANDA DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7268-07.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE LUIS BARBOSA DE ARAUJO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7255-08.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7269-89.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: DIOGENES PAIXAO LEITE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501978
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ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7277-66.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SALOMAO BARROS DE OLIVEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7684-72.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALBER MIRANDA OLIVEIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7278-51.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SAULO DA SILVA SOBRINHO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7684-72.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALBER MIRANDA OLIVEIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7278-51.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SAULO DA SILVA SOBRINHO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7685-57.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO DIAS DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7279-36.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JULIO SERGIO BORGES DE CASTRO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7691-64.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDEMAR MOREIRA BARROS
VANESSA HALLENNE LOPES DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7282-88.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BERTAGUINOLIO LEAO DE BRITO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7692-49.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DARCI DA COSTA REIS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7287-13.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE PEREIRA GOMES NETO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7693-34.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LAURENICE FACULDES LIMA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7289-80.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
KAIANIRA BATISTA MIRANDA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7696-86.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVAN FERREIRA DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7290-65.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERNALDO DA SILVA NOLETO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7699-41.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7292-35.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ELMO ALVES DOS ANJOS

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7700-26.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANA ROSA GOMES PEREIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501979
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: ALESSANDRA BELFORT E SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7700-26.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANA ROSA GOMES PEREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8524-82.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALDERINA DUARTE DE BARROS CARVALHO
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7701-11.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MARIA TEIXEIRA BEZERRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8525-67.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALBERTINA ABREU SANTOS
RICARDO BENIGNO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7702-93.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO NONATO FREIRES DE ASSIS SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8526-52.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSILEI MATA BARBOSA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7703-78.2014.4.01.3701 PROT.:08/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALFREDO PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8528-22.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FAEL COSTA MILHOMEM
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8514-38.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
REBECA CARVALHO ABRANTES
THAINA MAGALHAES MIRANDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8542-06.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALMERITA FERREIRA FEITOSA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8520-45.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ISABEL SOUSA BEZERRA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8543-88.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PEDRO PEREIRA OLIVEIRA
RAVIKSON GALVAO MEIRELES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8521-30.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOURIVAL SOARES DA SILVA E OUTROS
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8547-28.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IZAELIA LIMA DOS SANTOS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8523-97.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIETE BARROS DA SILVA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8547-28.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IZAELIA LIMA DOS SANTOS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8523-97.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: ELIETE BARROS DA SILVA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8551-65.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: ANDREIA BARBOSA MORAES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501980
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ADVOGADO
REU
VARA

: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9169-10.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MILTON PEREIRA DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9172-62.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO DE SOUSA CARVALHO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9174-32.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NELSON DOS SANTOS VIEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9177-84.2014.4.01.3701 PROT.:25/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FELIX DA SILVA CRUZ
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9178-69.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUSDETE PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9181-24.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALLYSON LUIS E SILVA BARROS
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9181-24.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALLYSON LUIS E SILVA BARROS
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9183-91.2014.4.01.3701 PROT.:26/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL JOSE DA ROCHA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 9314-66.2014.4.01.3701 PROT.:03/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: REGINALDO MOTA DA SILVA SALES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501981

ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
REQUERENTES
REQUERENTES
VARA

GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9328-50.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
52205-HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
HELENI FERREIRA DE BRITO
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
I-DISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA
PROCESSO
: 9328-50.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
CLASSE
: 52205-HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTES : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REQUERENTES : HELENI FERREIRA DE BRITO
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9328-50.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
CLASSE
: 52205-HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTES : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REQUERENTES : HELENI FERREIRA DE BRITO
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9328-50.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
CLASSE
: 52205-HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTES : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REQUERENTES : HELENI FERREIRA DE BRITO
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 135
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 136
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 09/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0

1981

:
:
:
:
:
:
:
:

o
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JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 11/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 12/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9227-13.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
CLASSE
: 6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
EXQTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
EXCDO
: ADENILTON LUIZ TEIXEIRA
J. Dpcte
: 30 VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

9228-95.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
SOUSA SILVA E CIA LTDA
EDMILSON FRANCO DA SILVA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA
1ª VARA FEDERAL

9230-65.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
11101-EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA
ANTONIO TEIXEIRA RESENDE
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 1
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 3
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501982

1982

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
6751-02.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVAM DA SILVA SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6755-39.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ENILTON BEZERRA VIDAL
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6760-61.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO SILVANO RIBEIRO DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6893-06.2014.4.01.3701 PROT.:20/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS FARIAS LEITE
BRUNO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7680-35.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARVALHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7681-20.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NEURIVAL DA SILVA FERREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7683-87.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NILTON CONCEICAO DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7683-87.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NILTON CONCEICAO DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7712-40.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: FRANCISCO COELHO DA SILVA
o
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7713-25.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8341-14.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLITO BATISTA DA SILVA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7950-59.2014.4.01.3701 PROT.:15/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ARIANE VERNER HERINGER
OZIEL VIEIRA DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8343-81.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLA RODRIGUES TELES
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8316-98.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO ALCIDES RAPOSO FREITAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8346-36.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REGINALDO SOUSA FEITOSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8328-15.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ARENILSON PEREIRA BARBOSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8347-21.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ACACI RODRIGUES DUARTE
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8333-37.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDIONEI BORGES DA SILVA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8348-06.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEOMAR TAVARES DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8335-07.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO FALCAO DE SOUZA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8348-06.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEOMAR TAVARES DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8335-07.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO FALCAO DE SOUZA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8357-65.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DE ARAUJO
JUCELIA PAULA DE SOUSA SENA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8336-89.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANDRE RAMOS ARAUJO
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8367-12.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NILSON FERNANDES LIMA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8337-74.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANTONIA REIS DOS SANTOS

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8368-94.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: LEANDRO ARAUJO DE SOUSA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501983
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8372-34.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8533-44.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO FERREIRA DE SA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8373-19.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JASIEL RODRIGUES BEZERRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8535-14.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA DOS SANTOS
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8382-78.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADILINO FERREIRA DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8539-51.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA GUIA FERNANDES SILVA
DIEMY SOUSA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8383-63.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALAN ALVES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8539-51.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA GUIA FERNANDES SILVA
DIEMY SOUSA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8383-63.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALAN ALVES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8576-78.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO SOUSA BRITO
THAIS ALEXANDRA LOPES DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8482-33.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
RAYMACKSSON DOS SANTOS RIBEIRO
JOSE GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8577-63.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DINA MARTINS DE SOUSA
JAIRO SANTOS DE MIRANDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8485-85.2014.4.01.3701 PROT.:25/03/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DOMINGOS SOUSA LEAL
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8582-85.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GILBERTO NASCIMENTO DA SILVA
JAIRO SANTOS DE MIRANDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8486-70.2014.4.01.3701 PROT.:23/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
OSVALDO BRITO MORAIS FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8624-37.2014.4.01.3701 PROT.:26/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WILSON JOSE ROSA JUNIOR
DANIEL PINHEIRO ALBANEZ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8531-74.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANTONIO SERGIO DA SILVA FERREIRA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8627-89.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: WANYO CLEZIO ESTEVO SILVA
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8628-74.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JULIANO DOMINGOS DE CARVALHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6754-54.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GASPAR FREIRE DE ARAUJO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8629-59.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIONEZ BEZERRA DE MATOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6754-54.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GASPAR FREIRE DE ARAUJO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8629-59.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIONEZ BEZERRA DE MATOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6756-24.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ILCA DA SILVA BARROS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8631-29.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EVERALDO PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6757-09.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CELSO SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8636-51.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA VANEIDE DA SILVA SANTANA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6758-91.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOCIMAR DA SILVA SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9317-21.2014.4.01.3701 PROT.:04/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HAROLDO PASSOS DOS SANTOS FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6759-76.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MIGUEL ROCHA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6429-79.2014.4.01.3701 PROT.:03/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADONILDO ALVES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6875-82.2014.4.01.3701 PROT.:13/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
APOLONIO FERREIRA LIMA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6752-84.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONILSON DOS REIS SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6892-21.2014.4.01.3701 PROT.:20/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDIO DE SOUSA OLIVEIRA
BRUNO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6753-69.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: FELIX ALMEIDA DOS SANTOS

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7682-05.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: LUCILIA SANTOS SOUZA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501985
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7682-05.2014.4.01.3701 PROT.:07/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCILIA SANTOS SOUZA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8344-66.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALESSANDRO CARMO DA SILVA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8113-39.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANIZIO JOSE ROCHA
MIGUEL DALADIER BARROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8350-73.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERIVAN NASCIMENTO SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8330-82.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALESSANDRO COSTA LOPES
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8369-79.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEANDRO RIBEIRO AMORIM
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8331-67.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RENILSON FERREIRA DE MORAIS
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8370-64.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANDERSON ARAUJO DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8332-52.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLECIO DA SILVA GOMES
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8371-49.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIMILSON MEDRADO MOTA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8334-22.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROGERIO SANTANA DE ARAUJO
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8374-04.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIMAR RIBEIRO DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8340-29.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BENEDITO BORGES
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8375-86.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSEMAR BARATTO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8342-96.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEIDE BRITO FERREIRA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8375-86.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSEMAR BARATTO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8342-96.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: CLEIDE BRITO FERREIRA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8376-71.2014.4.01.3701 PROT.:22/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: VALDENIR CONDECA DA SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: DARLAN BANDEIRA DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8529-07.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8575-93.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ERMIRON DIAS DOS SANTOS
RAFAEL PEREIRA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8532-59.2014.4.01.3701 PROT.:24/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERNANY FERREIRA PAULA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8623-52.2014.4.01.3701 PROT.:26/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO
KALIN MACHADO DE ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8534-29.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FERNANDO MACHADO BARBOSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8625-22.2014.4.01.3701 PROT.:27/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO DE DEUS SILVA REGO
JAIME DE OLIVEIRA LOPES JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8536-96.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JORDANIA BARBOSA DIAS
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8626-07.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8537-81.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RICARDO MENEZES DO NASCIMENTO
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8630-44.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JAQUILANDIO SILVA GONCALVES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8560-27.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CLEONICE SOUSA SANTOS
FRANCISCO ANDRESON LIMA SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8630-44.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JAQUILANDIO SILVA GONCALVES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8560-27.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CLEONICE SOUSA SANTOS
FRANCISCO ANDRESON LIMA SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8635-66.2014.4.01.3701 PROT.:28/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ALVES DE ARIMATEIA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8561-12.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAYLANDIA OLIVEIRA DE ANDRADE
RAIMUNDO SOUZA JORGE NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9318-06.2014.4.01.3701 PROT.:04/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JURANDI SILVA CUNHA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8562-94.2014.4.01.3701 PROT.:25/07/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: JOAO DE DEUS DA CONCEICOA CARDOSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 9319-88.2014.4.01.3701 PROT.:04/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: LUANA SILVA ARAUJO MORAES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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ADVOGADO
REU
VARA

: GASPAR FERREIRA DE SOUSA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9320-73.2014.4.01.3701 PROT.:04/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CICERO MARANHAO PEREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9321-58.2014.4.01.3701 PROT.:04/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVAN MOTA PINTO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9424-65.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
WELLINGTON DE SOUSA NEGREIROS
RAFAEL FERRAZ MARTINS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

9232-35.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
5124-MONITORIA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RAIMUNDO MOEZIO DE BRITO
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:

9233-20.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
GIOVANI FONSECA DE MIRANDA E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501988

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

9235-87.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INDUSPAR INDUSTRIA DE PARQUET DA AMAZONIA LTDA
8 VARA JF/MA
2ª VARA FEDERAL

9236-72.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
DEYSSILA FURTADO DE MELO
CHRISTIANO FERNANDES DE ASSIS FILHO
DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO - CAMPUS DE ACAILANDIA/MA E OUTROS
: 2ª VARA FEDERAL

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 6
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 6
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 8041-52.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GONCALO ESTEVAM CARVALHO
ADVOGADO
: CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 13/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9231-50.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
CLASSE
: 5124-MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RÉU
: MONICA FRANCINETE HELCIAS GOMES
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

VARA

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 90
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 90

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
RÉU
VARA

AUTOR
RÉU
VARA

: 9234-05.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
: 15609-PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
: DIONI ALVES DA SILVA
: 2ª VARA FEDERAL

1988

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8042-37.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO XAVIER DE LIMA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8043-22.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RODNEY SILVA RODRIGUES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8044-07.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONALDO DIAS ALVES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8047-59.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8071-87.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GERDIVINO CARNEIRO FERREIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8048-44.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ITALLO MILHOMEM OLIVEIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9464-47.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ABY GAILL DAVID DE SOUZA COSTA
FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8049-29.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WILSON DE JESUS LOIOLA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9464-47.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ABY GAILL DAVID DE SOUZA COSTA
FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8049-29.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WILSON DE JESUS LOIOLA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8045-89.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ARRAIS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8056-21.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDEAN DA ROCHA MARINHO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8046-74.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FERNANDO BARROS SALES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8057-06.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IZAEL ALVES DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8050-14.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DIRAN DA ROCHA MARINHO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8058-88.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JERRY ADRIANI PINTO FONSECA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8051-96.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AMELIA MARCOS DE OLIVEIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8061-43.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELDIMAR RIBEIRO DE ALMEIDA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8052-81.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIVANILDO JOSE DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8065-80.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAUL COSTA FUMEIRO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8053-66.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEONIDAS RODRIGUES DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8054-51.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HELTON FRANCISCO DA SILVA FERREIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8054-51.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HELTON FRANCISCO DA SILVA FERREIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8055-36.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONILCE DE JESUS ABRANTES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8059-73.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DAVID RIBEIRO DA COSTA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8060-58.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOACY DA CONCEICAO LIMA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8062-28.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO SOUSA DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8063-13.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RILDO JUNIOR DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8064-95.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MILTON LOPES SALAZAR
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU

:
:
:
:

VARA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU

9455-85.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
LIRIAN KARINE GUIMARAES FERNANDES
A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP
VARA
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9463-62.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
CLASSE
: 51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ABY RIAN DAVID DE SOUZA COSTA
REU
: FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP
VARA
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9471-39.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
CLASSE
: 51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: RAYLLA CRISTINA MARTINS SABOIA
REU
: FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP
VARA
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 30
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 30
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: FERNANDO LEITÃO CUNHA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 14/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9237-57.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
CLASSE
: 5124-MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RÉU
: JORDANIA DA SILVA FREITAS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9238-42.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
CLASSE
: 5124-MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RÉU
: DANILO FRANCO FONSECA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9239-27.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
CLASSE
: 6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DEPCDO
: ANNA CARLA SILVA MOREIRA E OUTROS
J. Dpcte
: 1 VARA JF/PA
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9240-12.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
CLASSE
: 15601-INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INDCDO
: INEXISTENTE
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9241-94.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
CLASSE
: 15601-INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

9455-85.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
LIRIAN KARINE GUIMARAES FERNANDES
A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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INDCDO
VARA

: ENILSON ALCANTARA PEREIRA
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

9242-79.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ANTONIO JOSE MESSIAS E OUTROS
2 VARA CRIMINAL JF/SC
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
VARA

:
:
:
:
:

9244-49.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
15205-AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
DELEGADO DE POLICIA CIVIL
GUSTAVO BORGES VIANA
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
VARA

:
:
:
:
:

9244-49.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
15205-AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
DELEGADO DE POLICIA CIVIL
GUSTAVO BORGES VIANA
1ª VARA FEDERAL

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 7
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 7
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7328-77.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IDELMAR DA CONCEICAO
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7329-62.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDA FURTADO DA SILVA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7456-97.2014.4.01.3701 PROT.:02/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOEL MACEDO DA SILVA
MIGUEL DALADIER BARROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7456-97.2014.4.01.3701 PROT.:02/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOEL MACEDO DA SILVA
MIGUEL DALADIER BARROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

7719-32.2014.4.01.3701 PROT.:09/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CILVANIO PEREIRA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7324-40.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ILMARA DE SOUSA SANTOS
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8002-55.2014.4.01.3701 PROT.:15/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA CRISTINA SILVA SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7325-25.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ILARIO MORAIS DA CRUZ
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8005-10.2014.4.01.3701 PROT.:15/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADAILTON CHAVES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7326-10.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IDALBERTO PEREIRA DOS SANTOS
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8009-47.2014.4.01.3701 PROT.:15/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO PINTO CALACA NETO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7327-92.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IDUNALDO VIEIRA SILVA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8146-29.2014.4.01.3701 PROT.:18/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOUGLAS GONCALVES BRAGA
BRUNO SAMPAIO BRAGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8150-66.2014.4.01.3701 PROT.:18/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO GLADSTONE FERREIRA PAIVA
BRUNO SAMPAIO BRAGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7925-46.2014.4.01.3701 PROT.:14/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ILSON RIBEIRO DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8151-51.2014.4.01.3701 PROT.:18/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
KAYRON DA SILVA COUTINHO
BRUNO SAMPAIO BRAGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7925-46.2014.4.01.3701 PROT.:14/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ILSON RIBEIRO DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8151-51.2014.4.01.3701 PROT.:18/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
KAYRON DA SILVA COUTINHO
BRUNO SAMPAIO BRAGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7926-31.2014.4.01.3701 PROT.:14/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO ALVES COUTINHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8152-36.2014.4.01.3701 PROT.:18/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDLAINE OLIVEIRA COUTINHO
BRUNO SAMPAIO BRAGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7927-16.2014.4.01.3701 PROT.:14/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE LUIZ DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8175-79.2014.4.01.3701 PROT.:21/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADAO FRANCISCO FERREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7928-98.2014.4.01.3701 PROT.:14/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEISON ALVES DO NASCIMENTO SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7323-55.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IRAN REIS DOS SANTOS
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7929-83.2014.4.01.3701 PROT.:14/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO CALISTO MARTINS NETO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7330-47.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ISMAEL BARBOSA SANTOS
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8003-40.2014.4.01.3701 PROT.:15/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO MARCOS VIANA DO NASCIMENTO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7331-32.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROBERTO DE SOUSA SANTOS
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8004-25.2014.4.01.3701 PROT.:15/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7332-17.2014.4.01.3701 PROT.:27/06/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IZAIAS PEREIRA SILVA
ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8007-77.2014.4.01.3701 PROT.:15/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUSIRENE BANDEIRA MARINHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8007-77.2014.4.01.3701 PROT.:15/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUSIRENE BANDEIRA MARINHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8008-62.2014.4.01.3701 PROT.:15/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO VITALINO NASCIMENTO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8147-14.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ABSNAILDON VIEIRA CUNHA
BRUNO SAMPAIO BRAGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8148-96.2014.4.01.3701 PROT.:18/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDILENE SOUSA DUTRA
BRUNO SAMPAIO BRAGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8172-27.2014.4.01.3701 PROT.:21/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROBERVAL LOPES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

ADVOGADO
REU
VARA

: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
: 1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 1
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 8013-84.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: WALAS PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

8174-94.2014.4.01.3701 PROT.:21/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSEMIR JOSE DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 33
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 33
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 15/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA
PROCESSO
: 9243-64.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
CLASSE
: 1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE MARIA GOMES BARROS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501993

1993

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8014-69.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ORLEANS DE SOUSA PORTO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8015-54.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULIBIO BARROS DE FREITAS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8016-39.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IREVANO DOS SANTOS PEREIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8017-24.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
OTACILIO PARENTE DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8020-76.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILEUSO PEREIRA LOPES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8022-46.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUZIA COGO CONSTANTINO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
8022-46.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUZIA COGO CONSTANTINO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8025-98.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WELSON MARQUES DA CONCEICAO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8030-23.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL GOMES DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8033-75.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDILSON SILVA SOUSA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8034-60.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCIO RENE DA SILVA ARAUJO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8035-45.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WALDONEZ NEVES CHAVES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8085-71.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDSON DA SILVA BARROS DOS SANTOS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8037-15.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO BATISTA BRITO DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8088-26.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS DE OLIVEIRA CRUZ
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8070-05.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE RODRIGUES DA FONSECA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8088-26.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS DE OLIVEIRA CRUZ
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8070-05.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: JOSE RODRIGUES DA FONSECA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8090-93.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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1994

ADVOGADO
REU
VARA

: CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8073-57.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVANEI CAMPOOS DOS SANTOS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8074-42.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDSON CARVALHO DE ALMEIDA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8079-64.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JORGE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8080-49.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JANE DE SOUSA ARAUJO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8083-04.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SERGIO DA SILVA CANTANHEDE
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

o
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ADVOGADO
REU
VARA

: CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8091-78.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EVELCINO BARBOSA DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8106-47.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCIMEIRE DOS SANTOS E SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8093-48.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDILSON MENDES BARBOSA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8018-09.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEUBER BARBOSA COSTA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8095-18.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8019-91.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELVI NUNES DE SOUZA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8096-03.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8021-61.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDEAN PEREIRA DA ILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8101-25.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO EDO LEAL DE OLIVEIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8023-31.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LAFAIETE BEZERRA DO NASCIMENTO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8103-92.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANKLIN JAMES RODRIGUES PEDROZA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8023-31.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LAFAIETE BEZERRA DO NASCIMENTO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8103-92.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANKLIN JAMES RODRIGUES PEDROZA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8024-16.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VIRGILIO DE JESUS VIEGAS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8104-77.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE SOUTO DOS REIS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8026-83.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EVALDO LIMA MARINHO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8105-62.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8027-68.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: FRANCISCO BARBOSA BARROS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501995
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ADVOGADO
REU
VARA

: CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8028-53.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RENARIO ALVES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8066-65.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JANEDER URIAS RODRIGUES DE SOUSA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8029-38.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EGILSON DE ALMEIDA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8067-50.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCIO SOUSA DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8031-08.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WALBER LOPES SANTANA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8068-35.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCIANO SABINO DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8032-90.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO PAULO ALVES NORONHA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8068-35.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCIANO SABINO DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8032-90.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO PAULO ALVES NORONHA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8069-20.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOMINGOS DE SOUZA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8036-30.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO DE PAULA ROCHA DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8072-72.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IROMAR MOTA RODRIGUES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8038-97.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO EVALDO SOUSA MERCEDES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8075-27.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCIANE DE MIRANDA MARTINS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8039-82.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO VIEIRA LIMA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8076-12.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MOTA DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8040-67.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: FELIX SOUZA CHAVES

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8077-94.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: RAIMUNDO NONATO BRITO MARINHO
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ADVOGADO
REU
VARA

: CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8078-79.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEANDRO DE MELO OLIVEIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8094-33.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SATIL ALVES DE SOUSA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8081-34.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DA CRUZ SANTANA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8081-34.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DA CRUZ SANTANA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8094-33.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SATIL ALVES DE SOUSA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8082-19.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEANDRO BORGES DE CARVALHO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8097-85.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HUDSON ALBERTO COSTA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8084-86.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE BATISTA SOUSA SANTOS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8098-70.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DARLENE BEZERRA LIMA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8086-56.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8099-55.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES BEZERRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8087-41.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JERIAS PINHEIRO DE SOUZA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8102-10.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GEMIVALDO SILVA DE SOUSA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8089-11.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JUCIELENE BRITO DA CUNHA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8107-32.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FLAVIO DE JESUS RIBEIRO SOARES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 8092-63.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANA NERI LOPES DOS SANTOS

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8108-17.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 69
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 69
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 16/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
ADVOGADO
REQDO.
VARA

:
:
:
:
:
:

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 18/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9246-19.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
CLASSE
: 9104-BUSCA E APREENSAO
REQTE.
: UNIAO FEDERAL
REQDO.
: MAYANNA SILVA CHAVES
VARA
: 1ª VARA FEDERAL

9248-86.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
15800-LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
GUSTAVO BORGES VIANA
PABLO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO
INEXISTENTE
1ª VARA FEDERAL
3)MANUAL
PROCESSO
: 9213-29.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
CLASSE
: 15205-AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
REQTE
: DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE BARRA DO CORDA/MA
REQDO
: ANA LETICIA MENESES SOUSA E OUTROS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
II-REDISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA
PROCESSO
: 5816-98.2010.4.01.3701 PROT.:23/06/2010
CLASSE
: 7300-AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MUNICIPIO DE ESTREITO/MA E OUTROS
ADVOGADO
: MARCELO JOSE SILVA RIBEIRO
REQDO
: JOSE LOPES PEREIRA
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 2
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 1
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 6
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 6621-12.2014.4.01.3701 PROT.:04/06/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA NIUZA MOURA DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL PEREIRA ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 7974-87.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANNE CAROLINE ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO
: EDENILTON AGUIAR DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

9250-56.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
STEPHANIE FREITAS SANTOS
WILSON BARBOSA DA SILVA
FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7975-72.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO NUNES DE SOUSA
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO
VARA

:
:
:
:
:
:

9215-96.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
15800-LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
BRUNO SOUSA ANDRADE
MARCELO OLIVEIRA LIMA
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7978-27.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SONARE PEREIRA DA SILVA
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501998
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7981-79.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARACIR SANTOS DA SILVA
JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8568-04.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA CONCEBIDA FERREIRA DA SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7983-49.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIZA CAZOTE
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8569-86.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA CLAUDIA CUNHA SOUSA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7984-34.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DERLANE DOS SANTOS BAIMA
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8569-86.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA CLAUDIA CUNHA SOUSA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7984-34.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DERLANE DOS SANTOS BAIMA
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8570-71.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JAINE LAIANE SILVA E SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7989-56.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LIDIA GUIMARAES DA SILVA E SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8571-56.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUANA OLIVEIRA CUNHA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7999-03.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SANDRA CONCEICAO DA SILVA
ADJACKSON RODRIGUES LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8572-41.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ELIU LEAL LIMA
CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8100-40.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CRISTIANO RODRIGUES MILHOMEM
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8578-48.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO DE SOUSA
DEUSIVAN SOUSA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8563-79.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ADERSON ALVES DA SILVA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8579-33.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SANTIAGO ARAUJO PEREIRA
DEUSIVAN SOUSA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8565-49.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SILVANA MARIA CANELA FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8583-70.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO RAEL RIBEIRO DE SOUSA
KARLLOS BARRETO LIMA NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090501999
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o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8584-55.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CLEUDILENE FERREIRA DE ALMEIDA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8619-15.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS DORES ALVES VELOSO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8584-55.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CLEUDILENE FERREIRA DE ALMEIDA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8632-14.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MARGARIDA CARNEIRO LIMA
ADJACKSON RODRIGUES LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8585-40.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TEODORA DA SILVA CARNEIRO
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8634-81.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCINEIDE BARROSO MUNIZ
ADJACKSON RODRIGUES LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8588-92.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOANA RICARDA FEITOSA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8647-80.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS NEVES RIBEIRO SOARES
KALINNE LUCIA REGO DE AZEVEDO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8593-17.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EUNICE MOREIRA MATOS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8648-65.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO CARLOS CEZARINI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8599-24.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINEZ DE ABREU FIGUEIREDO
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8649-50.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ARLENE ALVES DE ALMEIDA
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8617-45.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOACI FELIX FEITOSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8650-35.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ADELADIA DA CONCEICAO LIMA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8618-30.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GERALDA DE CARVALHO CUNHA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8651-20.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MATUSAEL RODRIGUES DA SILVA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8619-15.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS DORES ALVES VELOSO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8651-20.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MATUSAEL RODRIGUES DA SILVA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502000
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8652-05.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOROTEA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8653-87.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOYCE DA CONCEICAO GOMES MATOS
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8776-85.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AILTON PEREIRA CUNHA
CLAYANNE CORREA SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8777-70.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSEMAR DIAS DOS SANTOS
CLAYANNE CORREA SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

7979-12.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARILENE ARCANGELA DA FONSECA DE BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7980-94.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DOS ANJOS SILVA
JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7982-64.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR
JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7985-19.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVANIR COLETA DA SILVA
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

8778-55.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DA SILVA NOLETO FILHO
CLAYANNE CORREA SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7986-04.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JUVENAL MORENO DE SOUZA
MARCO ANTONIO RIBEIRO FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

:
:
:
:
:
:

9864-61.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REGILEIDE DE OLIVEIRA SILVA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7987-86.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZIA CARNEIRO SANTOS
MARCO ANTONIO RIBEIRO FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7976-57.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCILENE RIBEIRO DE SOUSA E SILVA
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7987-86.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZIA CARNEIRO SANTOS
MARCO ANTONIO RIBEIRO FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7976-57.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCILENE RIBEIRO DE SOUSA E SILVA
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7988-71.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JULIO CESAR DA SILVA DUARTE JUNIOR E OUTROS
MARCELO GILLES VIEIRA DE CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7977-42.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AMADEUS SAMPAIO RAMOS
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7990-41.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA RAMIELE LISBOA ROSA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502001
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8566-34.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HERMINA VIEIRA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8567-19.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSICLEIA SILVA GUIMARAES
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

7993-93.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
HOZONIEL RUAN CURA FREITAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8573-26.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ELIU LEAL LIMA
CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

:
:
:
:
:
:

7998-18.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EDNA DA SILVA COSTA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8574-11.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
FRANCISCO RUFINO DOS REIS SILVA
CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8000-85.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZIA DA SILVA MOURAO
ADJACKSON RODRIGUES LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8574-11.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
FRANCISCO RUFINO DOS REIS SILVA
CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8000-85.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZIA DA SILVA MOURAO
ADJACKSON RODRIGUES LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8580-18.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAYMARA FERNANDES DO NASCIMENTO
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8001-70.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA BARBOSA LIMA XAVIER
ADJACKSON RODRIGUES LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8581-03.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROBERTO DOS SANTOS
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8006-92.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUPERCINA SANTOS DA SOLIDADE SILVA
JOSE GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8586-25.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA MARIA DE CASTRO
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8564-64.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
WALTER DA COSTA SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8587-10.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EVA DOS ANJOS LIMA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7991-26.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA VALDEGRACA DE ASSUNCAO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7992-11.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA HOZEBA DA SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8589-77.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELAINE CRUZ FERREIRA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8616-60.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8595-84.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MATHEUS LOURENCO OLIVEIRA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8621-82.2014.4.01.3701 PROT.:27/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VANESSA SOUZA SILVA BARBOSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8598-39.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ISABEL ROSA DOS SANTOS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8621-82.2014.4.01.3701 PROT.:27/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VANESSA SOUZA SILVA BARBOSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8598-39.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ISABEL ROSA DOS SANTOS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8622-67.2014.4.01.3701 PROT.:27/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANDREIA DE SOUSA ARAUJO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8611-38.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CARLOS ALVES SANTOS
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8633-96.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ZACARIAS LOPES PEREIRA
ADJACKSON RODRIGUES LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8612-23.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ACRIZIO PEREIRA DA SILVA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8637-36.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DORIAN DE SOUSA CRUZ
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8613-08.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LIMA BRITO
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8638-21.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8614-90.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LIMA BRITO
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8639-06.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELOINE FERREIRA ARAUJO E OUTROS
THAIS ALEXANDRA LOPES DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8615-75.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PEDRO PEREIRA OLIVEIRA
JOSE RICARDO SANTOS AQUINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8640-88.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOANA ALVES BARROSO
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8641-73.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA GILZA DA SILVA
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8657-27.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO GOMES
LARISSA ARAUJO RESENDE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8641-73.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA GILZA DA SILVA
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8775-03.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
TARQUINHO NOLETO CUNHA NETO
CLAYANNE CORREA SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8642-58.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ISABELLE GAMA LIMA E OUTROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8643-43.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FLORACY CASADO DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 92
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 92

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8644-28.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ORLEILSON DA SILVA E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8654-72.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIZA FERREIRA DE CARVALHO
LARISSA ARAUJO RESENDE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9251-41.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
1100-AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
TEODORO ZIMERMANN
CLEO FELDKIRCHER
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8655-57.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE LOURDES BORGES LIMA
LARISSA ARAUJO RESENDE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9255-78.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
1100-AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
RICK ALVES DA COSTA
CLEO FELDKIRCHER
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8656-42.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO ROSARIO MOURA RIBEIRO
LARISSA ARAUJO RESENDE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO
VARA

:
:
:
:
:

9257-48.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
15205-AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL
JOAO RIBEIRO BEZERRA FILHO
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8657-27.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO GOMES
LARISSA ARAUJO RESENDE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

9258-33.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
THIAGO LIMA NASCIMENTO
ELAYNE CRISTINA GALLETTI
DIRETOR GERAL DA FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502004

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 19/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

9259-18.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
FRANCISCO VALBERT FERREIRA DE QUEIROZ
1ª VARA FEDERAL

VARA

9260-03.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
LAICE TELES LIMA
LUCIMARY GALVAO LEONARDO
DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
16A REGIAO E OUTROS
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

9261-85.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
FLAVIA TATIANNY AGUIAR DA CRUZ
FLAVIO HERBERT AGUIAR DA CRUZ
DIRETOR DA FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

9261-85.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
FLAVIA TATIANNY AGUIAR DA CRUZ
FLAVIO HERBERT AGUIAR DA CRUZ
DIRETOR DA FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9252-26.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
13101-AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
JOSE DE SOUSA PEREIRA
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9253-11.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
13101-AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DORALICE LEITE AGUIAR
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9254-93.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
13101-AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
EUCLIDES MARIANO DA SILVA
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9256-63.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
13101-AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
WANDERSON GUIMARAES SILVA
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 7
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 4
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 11
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502005

2005

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
7994-78.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSALIA MORAIS PINHEIRO
JOSE CLAUDIO GOMES BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
7997-33.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DIONISIO PINTO RIBEIRO
JOSE CLAUDIO GOMES BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8590-62.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8594-02.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO MENDES DE QUEIROZ
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8596-69.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELENILDE ALVES PONTES
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8597-54.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MIGUEL FELIX DE SOUSA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8600-09.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RIDETE ARAUJO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8606-16.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAFAEL LOPES FEITOSA
ANTONIO DA MOTA OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8607-98.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSUE FERREIRA COSTA
ANTONIO DA MOTA OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8610-53.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSIVAN DOS SANTOS PEREIRA
CASSIO MOTA E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8667-71.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DE JESUS FEITOSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8620-97.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS DORES SANTOS MENDES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8668-56.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8660-79.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ILZA ALVES CAITANO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8671-11.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CARLEANE DE FRANCA SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8661-64.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
KATIA COSTA DOS REIS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8673-78.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOANA AMERICA DA SILVA VIANA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8662-49.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GONCAL GOMES DOS SANTOS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8675-48.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE BORGES DE SOUSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8663-34.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE REGO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8675-48.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE BORGES DE SOUSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8663-34.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE REGO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8679-85.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CCLEANE RODRIGUES DOS SANTOS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8665-04.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DALVA DE ARAUJO SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8680-70.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DIVINA DA SILVA BRADAO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8666-86.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO FAUSTINO DO NASCIMENTO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8685-92.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUZIA ROSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502006

2006

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8687-62.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO NONATO CEPIAO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8708-38.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JAIME ANUNCIACAO SOUSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8688-47.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
BERNARDA PEREIRA RESENDE
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8710-08.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MIRIAM PEREIRA BISPO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8695-39.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO MARTA DE SOUSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8711-90.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO LUIZ COSTA RABELO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8701-46.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HILDA VASCONCELOS BEZERRA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8711-90.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO LUIZ COSTA RABELO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8701-46.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HILDA VASCONCELOS BEZERRA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8712-75.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALTEIAS LIMA ALENCAR
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8702-31.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE CARVALHO MACEDO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8713-60.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO RODRIGUES DE SOUSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8703-16.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA PRIMA DA SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8704-98.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE SANTIAGO SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8715-30.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8707-53.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RITA DE SOUSA SANTOS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8719-67.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8748-20.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
PAULO HENRIQUE FREITAS COSTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502007

2007

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8750-87.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
MESSIAS BERNARDO DA SILVA
FLAVIO CARVALHO DE ARAUJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8766-41.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REGINALDO SILVA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8751-72.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LEDIA MACHADO DA COSTA
JULIANA DE LIMA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8766-41.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REGINALDO SILVA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8751-72.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LEDIA MACHADO DA COSTA
JULIANA DE LIMA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8769-93.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA CAMILO DOS SANTOS OLIVEIRA
MIGUEL NOGUEIRA BESSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8752-57.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8770-78.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MIKAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO
ANDREIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA MENESES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8755-12.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CONCEICAO DE MARIA SILVA SANTOS
HELLYERBETH FRANCISCO MELO FERREIRA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8772-48.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE JESUS BARBOSA CHAVES
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8756-94.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZENIRA RODRIGUES RIBEIRO
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8773-33.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DEUSDETE DE ANDRADE LINO
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8759-49.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA DE SOUSA VIEIRA
RAIMUNDO SOUZA JORGE NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8781-10.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ILZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8762-04.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARCIA ALVES DA SILVA
JOSE CLAUDIO GOMES BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8784-62.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EVELSON ATAIDES DE AGUIAR
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8765-56.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSUE DOS SANTOS SOUZA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8786-32.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502008

2008

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8786-32.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8920-59.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NESCI VIEIRA LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8788-02.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA
JOSE FERREIRA MENDES JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E OUTROS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8924-96.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO EVANGELISTA CARDOZO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8790-69.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
JOYCE KARYNE SILVA DE ALBUQUERQUE
JOSANE SOLIDADE CARVALHO LUCENA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8927-51.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RAIMUNDA SANTOS ALMEIDA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8793-24.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUIZA DO CARMO GOMES
ADELIA DIVINA ALVES DE CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9881-97.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO NONATO BARROS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8796-76.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL SANTOS COSTA
KARLLOS BARRETO LIMA NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9919-12.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL LEAL LOPES NERES
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8797-61.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE ARNALDO FERNANDES DE SOUZA
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7995-63.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDENISA RODRIGUES DA SILVA
JOSE CLAUDIO GOMES BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8903-23.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AMANDA MIRANDA DO NASCIMENTO
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7996-48.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINETE DE ARAUJO ANCHIETA
JOSE CLAUDIO GOMES BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8918-89.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAQUIM DA PAZ DUARTE
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7996-48.2014.4.01.3701 PROT.:17/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINETE DE ARAUJO ANCHIETA
JOSE CLAUDIO GOMES BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8918-89.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAQUIM DA PAZ DUARTE
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8591-47.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502009

2009

o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8592-32.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARCIA SOUSA E SILVA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8658-12.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIS HENRIQUE MACEDO SANTOS
JORGE NEY MOTA BANDEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8601-91.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
CLEOMAN CARNEIRO DE SOUSA
LAERCIO BRUNO SOARES SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8659-94.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
SOLEIDE NEIVA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8602-76.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO BARROS PEREIRA
ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8664-19.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE LOURDES CONCEICAO SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8603-61.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MARLENE CARDOSO DA SILVA
ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8669-41.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8604-46.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ITAGUARI DA SILVA LIMA
ISAAC FEITOSA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8670-26.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ARLEANE DOS SANTOS CAMPOS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8605-31.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROGERIO ROBERTO RUCHS
ISAAC FEITOSA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8670-26.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ARLEANE DOS SANTOS CAMPOS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8605-31.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROGERIO ROBERTO RUCHS
ISAAC FEITOSA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8672-93.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JESSICA COSTA DA SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8608-83.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CREUSANI DOS SANTOS CARDOSO
ANTONIO DA MOTA OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8674-63.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NILDE MARIA BEZERRA LIMA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8609-68.2014.4.01.3701 PROT.:29/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FERNANDA PEREIRA LIMA
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8676-33.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO ALVES DE SOUZA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502010

2010

o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8677-18.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO ERNESTO DE SOUSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8690-17.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8678-03.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA CERLI DA CRUZ SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8691-02.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA NILZETE BATISTA DA FONSECA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8681-55.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARLIANE PEREIRA DA SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8692-84.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO DA SILVA DE OLIVEIRA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8682-40.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8692-84.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO DA SILVA DE OLIVEIRA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8682-40.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8693-69.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE BRITO DA COSTA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8683-25.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSA GOMES MELO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8694-54.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE PEREIRA DE SOUSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8684-10.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA FRANCISCA DA SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8696-24.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LINDORINA MARINHO DE ARAUJO SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8686-77.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOURIVAL GOMES DE SOUSA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8697-09.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
KAYRA LUZIA SILVA DOS SANTOS
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8689-32.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MELANIA NEVES
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8698-91.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALDENIRA DA SILVA MORAES
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502011

2011
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8699-76.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO NASCIMENTO CARNEIRO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8718-82.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO SOCORRO SILVA
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8700-61.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE MARIANO LIMA BEZERRA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8718-82.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO SOCORRO SILVA
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8700-61.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE MARIANO LIMA BEZERRA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8749-05.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
BRUNO MACHADO VIEIRA
ALDEAO JORGE DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8705-83.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADRIANO ALVES DA SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8753-42.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ERNANI DE LUCENA SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8706-68.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA MARIA DE JESUS GALVAO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8757-79.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA CELIA BARBOSA DOS SANTOS
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8709-23.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO CARMO PEREIRA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8758-64.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO SOUSA COSTA
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8714-45.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO ROCHA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8760-34.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ABRAO PEREIRA DA SILVA
RAIMUNDO SOUZA JORGE NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8716-15.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CONSTANCIA PEREIRA DA CRUZ MIRANDA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8761-19.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUANA DE SOUSA SILVA
JOSE CLAUDIO GOMES BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8717-97.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIAS VIEIRA DA SILVA
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8763-86.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO SILVA ARAUJO JUNIOR
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502012
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AUTOR
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REU
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CLASSE
AUTOR
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REU
VARA
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CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
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CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
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CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO

8763-86.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO SILVA ARAUJO JUNIOR
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8764-71.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGOS HONORATO DA SILVA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8767-26.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NUBIA LEMOS PEREIRA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8768-11.2014.4.01.3701 PROT.:31/07/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDILENE SOARES EVANGELISTA
MIGUEL NOGUEIRA BESSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8774-18.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO ALVES GONCALVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8779-40.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA AUREA ARAUJO LIMA
JOSE GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8780-25.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO DE SOUSA CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8782-92.2014.4.01.3701 PROT.:01/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCIANO ALVES SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8782-92.2014.4.01.3701 PROT.:01/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCIANO ALVES SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8783-77.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LOURDES FERREIRA DA COSTA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502013
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VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8785-47.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOANA LIMA SOUSA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8787-17.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HILTON DA SILVA OLIVEIRA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8789-84.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO DUARTE ARAUJO
JOSE FERREIRA MENDES JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8791-54.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VEREDIANO MARTINS
ADELIA DIVINA ALVES DE CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8792-39.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA DA SILVA SOUSA
ADELIA DIVINA ALVES DE CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8794-09.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO ARAUJO GOMES
ADELIA DIVINA ALVES DE CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8794-09.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO ARAUJO GOMES
ADELIA DIVINA ALVES DE CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8795-91.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAFIZA JARDIM DA SILVA
RAIMUNDO NONATO FERREIRA LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8798-46.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS
ROBSON CAETANO CHAVES DA LUZ
o
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CLASSE
AUTOR
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REU
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CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
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CLASSE
AUTOR
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REU
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CLASSE
AUTOR
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REU
VARA
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CLASSE
AUTOR
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REU
VARA
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CLASSE
AUTOR
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REU
VARA
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CLASSE
AUTOR
REU
VARA

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 20/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9262-70.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
CLASSE
: 15609-PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉU
: ALBERTINA SOUZA MORAIS ROCHA E OUTROS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
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:
:
:
:
:
:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8799-31.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ARLENE DE OLIVEIRA
ROBSON CAETANO CHAVES DA LUZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8800-16.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
MOISES SILVA DOS SANTOS
THAIS YUKIE RAMALHO MOREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8901-53.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GEOVAN DA SILVA CRUZ
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8902-38.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDIMILSON NASCIMENTO DE SOUSA
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8926-66.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGAS DE AGUIAR MOTA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8926-66.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGAS DE AGUIAR MOTA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9875-90.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
JACKELINE BRANCO E SILVA COSTA
KALINNE LUCIA REGO DE AZEVEDO LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9883-67.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51100-CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CLEONICE ANTONIA DO NASCIMENTO
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 142
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 143
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502014

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
VARA

:
:
:
:
:

9263-55.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
15208-PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL
INEXISTENTE
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

9265-25.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
GILMAR LUIZ BINDA E OUTROS
1 VARA FEDERAL DE CASCAVEL/PR
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

9266-10.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
FLAMARYON DA SILVA ARAUJO
4 VARA JF/TO
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

9267-92.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE

:
:

AUTOR
RÉU
VARA

:
:
:

9264-40.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
4110-EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
RAIMUNDA BASTOS DE OLIVEIRA DE MORAES E OUTROS
ALBA LESLEY DE AZEVEDO FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1ª VARA FEDERAL
II-REDISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA
8224-23.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
15609-PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
TERESA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE

: 8224-23.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
: 15609-PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
: TERESA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS
: 2ª VARA FEDERAL

AUTOR
RÉU
VARA
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III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 5
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 7
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 8720-52.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALLAN DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8730-96.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA SOUSA SANTOS
LUCAS DE SOUZA GAMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8732-66.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE GOMES DA CONCEICAO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8733-51.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MILTON DE PAULA RIBEIRO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8723-07.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO MARCOS RODRIGUES
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8734-36.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA RODRIGUES SOUSA DA COSTA CARVALHO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8725-74.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO SOARES DA SILVA
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8735-21.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ZELIA LIMA FERREIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8726-59.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA TEREZA DE MELO FILHA
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8736-06.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALERIA SILVA SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8727-44.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA TELMA VILANOVA
JOSE DIAS DA COSTA JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8738-73.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO DA CONCEICAO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8728-29.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
GABRIELA DA SILVA E SILVA
WARLLYSON DOS SANTOS FIUZA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8740-43.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ODETE DOS SANTOS SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8730-96.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA SOUSA SANTOS
LUCAS DE SOUZA GAMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8740-43.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ODETE DOS SANTOS SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8741-28.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA MALAQUIA DE OLIVEIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8912-82.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ISABELA DA SILVA ARAUJO
MARIO CESAR FONSECA DA CONCEICAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8746-50.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
ECKSON MASCARENHAS BATISTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8914-52.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FELIPE GABRIEL LIMA MENDES E OUTROS
MARIO CESAR FONSECA DA CONCEICAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8747-35.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOANA DE SOUZA CARVALHO
ECKSON MASCARENHAS BATISTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8917-07.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JONATO CARVALHO SOUSA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8904-08.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SANDY DE MACEDO SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8919-74.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO JOSE ARAUJO ALVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8906-75.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SEVERIANO JOSE DE MORAIS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8921-44.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
INACIO DA CONCEICAO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8907-60.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ALICE DOS SANTOS RODRIGUES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8922-29.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCIVANE MOREIRA ARAUJO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8908-45.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL ROCHA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8922-29.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCIVANE MOREIRA ARAUJO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8908-45.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL ROCHA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8923-14.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SOLANGE GONCALVES DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8910-15.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZANIRA LIMA DIAS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8928-36.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IOLANDA NUNES LIMA
JOSE RICARDO SANTOS AQUINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8931-88.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IZONETE MASCARENHAS GAMA
ECKSON MASCARENHAS BATISTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8944-87.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOS ALBERTO POLEZE
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8932-73.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PEDRO LIMA SAMPAIO
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8945-72.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO FELIX REGO DOS SANTOS
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8933-58.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALCIMAR FERREIRA DA SILVA
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8946-57.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CRISTOVAO QUIXABEIRA DE SOUSA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8936-13.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO FEITOSA SILVA
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8948-27.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCONI SANDES NUNES
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8937-95.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE FEITOSA SILVA
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8948-27.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCONI SANDES NUNES
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8937-95.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE FEITOSA SILVA
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8952-64.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDSON SANTOS DA SILVA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8939-65.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCINETE LOBATO
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8953-49.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SIMONE VIANA PIRES
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8940-50.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ZENITA PORTELA DE CARVALHO
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8954-34.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARGARIDA GHIOTI ALVARADO
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8943-05.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEANDRO SOUSA LIMA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8955-19.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502017

2017

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8956-04.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIZ PINTO NETO
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8967-33.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MAYARA MATIAS MARTINS
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8957-86.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MOURADA SILVA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8968-18.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO FELIZARDO MAGALHAES
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8958-71.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CAIRO MARQUES ABREU DE LIRA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8968-18.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO FELIZARDO MAGALHAES
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8958-71.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CAIRO MARQUES ABREU DE LIRA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8969-03.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DONATO DE SA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8959-56.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE GOMES SANTOS
ADRIANO MIRANDA FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8971-70.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
RAIMUNDA MATIAS DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8960-41.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA
ADRIANO MIRANDA FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8972-55.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA PAULA DOS SANTOS LIMA
MARCO ANTONIO RIBEIRO FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8961-26.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUCINE GOIS DE ARRUDA
ADRIANO MIRANDA FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8973-40.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA NILDE DE OLIVEIRA SANTANA
ALBERLAN RAPOSO CARNEIRO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8963-93.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SUELI BRITO DOS REIS
ADRIANO MIRANDA FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8977-77.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA VENUTA MIRANDA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8965-63.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
BERNARDINO DOS SANTOS SOUSA
DANIELA AIRES MENDONCA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8978-62.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO BORGES DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502018
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8979-47.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NOHEMIA OLIVEIRA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8987-24.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDILSON FERREIRA DA SILVA
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8979-47.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NOHEMIA OLIVEIRA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8988-09.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA NUNES BEZERRA BANDEIRA
JOSE AUGUSTO DIAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8981-17.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JANIO RIBEIRO ALENCAR
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8990-76.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO DE DEUS RODRIGUES LIMA
JOSE AUGUSTO DIAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8982-02.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OLIVIA SILVA ALMEIDA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8991-61.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADRIANA PIMENTEL DO CARMO
JOSE AUGUSTO DIAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8983-84.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CECILIA PEREIRA DOS SANTOS
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8992-46.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSIMARY SILVA CONCEICAO
JOSE AUGUSTO DIAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8984-69.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8993-31.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE OLIVEIRA
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8985-54.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LENIR TEIXEIRA DA SILVA SANTOS
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8994-16.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGAS PINHEIRO DE ANDRADE
ROBSON DA SILVA MENDES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8986-39.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIANE CONCEICAO SILVA E OUTROS
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8995-98.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8987-24.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDILSON FERREIRA DA SILVA
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8995-98.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502019
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8998-53.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GILBERTO BATISTA BRITO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9011-52.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE NAZARE SILVA SOUSA
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8999-38.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GILSON BARROS DE ANDRADE
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9013-22.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JULIANA PEREIRA DA SILVA
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9001-08.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ITAMASIO FERREIRA MIRANDA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9014-07.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9003-75.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9015-89.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE JESUS BARBOSA CARDOSO
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9005-45.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MILTON VASCONCELOS DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9016-74.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE JESUS BARBOSA DE OLIVEIRA
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9006-30.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO CARMO DA CONCEICAO LIMA
ADALGISA BORGES LUZ SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9082-54.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ORDALIA PEREIRA DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9007-15.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA PAIXAO MORAIS
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9082-54.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ORDALIA PEREIRA DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9007-15.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA PAIXAO MORAIS
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9083-39.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO EDILSON PEREIRA LIMA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9008-97.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADA DE SOUZA BOTELHO
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9084-24.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO ALCANTARA PEREIRA DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502020
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9086-91.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9135-35.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO ECLESIO BARROS COUTINHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9124-06.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO EVANGELISTA VIEIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9136-20.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEURIVAL PEREIRA DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9125-88.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LAUDIMIRO DE AGUIAR FERREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9913-05.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FERNANDO OLIVEIRA QUEIROZ
DEIDIANE SILVA SIQUEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9126-73.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MIZAEL PINTO DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9935-63.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JUCELINO RIBEIRO PEREIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9128-43.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LOURIVAL BORBAS CORTEZ
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9935-63.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JUCELINO RIBEIRO PEREIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9128-43.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LOURIVAL BORBAS CORTEZ
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8721-37.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO DE MELO CHAVES
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9131-95.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOMINGOS ALVES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8722-22.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO MARCOS RODRIGUES
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9132-80.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DA SILVA SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8724-89.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CELIA MARIA DA CONCEICAO
WELINGTON LEMES ZAFRED FILHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9133-65.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDIR DE SANTANA NEGREIROS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8729-14.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDNEY GIOVANNE ALENCAR DE LIMA
LUCAS DE SOUZA GAMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502021
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8737-88.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOEL FERNANDES DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8913-67.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SILVANO CAMPOS DE SOUSA
MARIO CESAR FONSECA DA CONCEICAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8739-58.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IRACI GOMES PEREIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8915-37.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CESARINA MARQUES RODRIGUES
MARIO CESAR FONSECA DA CONCEICAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8742-13.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
MARIA DE JESUS BRITO
ALINE CRISTINA DO CARMO MOREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8915-37.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CESARINA MARQUES RODRIGUES
MARIO CESAR FONSECA DA CONCEICAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8742-13.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
MARIA DE JESUS BRITO
ALINE CRISTINA DO CARMO MOREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8916-22.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCIENE DOS SANTOS XAVIER
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8743-95.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA NATIVIDADE DE CARVALHO COSTA
ECKSON MASCARENHAS BATISTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8925-81.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE ALANO DE OLIVEIRA VIANA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8744-80.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DEUSINA ALVES DE ARAUJO
ECKSON MASCARENHAS BATISTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8929-21.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DEUSVAL MARTINS DE MIRANDA
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8745-65.2014.4.01.3701 PROT.:30/07/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA DIAS COSTA
ECKSON MASCARENHAS BATISTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8934-43.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDLEUSA DIAS SANTOS
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8909-30.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8935-28.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE ALVES BEZERRA
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8911-97.2014.4.01.3701 PROT.:01/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TEREZA ALVES DOS SANTOS
MARIO CESAR FONSECA DA CONCEICAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8938-80.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
SAFIRA FERRAZ PRADO BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8941-35.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA IRENE PEREIRA SILVA
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8941-35.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA IRENE PEREIRA SILVA
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8942-20.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDIVINO CORREIA DA SILVA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8947-42.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVANILDO VIEIRA DE SOUSA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8949-12.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8950-94.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JAILSON DE SOUSA RODRIGUES
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8951-79.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
TONI GONZAGA SOUSA
CAROLINE LOPES POLEZE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8962-11.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HERONDINO CARMO DA SILVA
ADRIANO MIRANDA FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8964-78.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
LUCIMEIRE SOARES LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502023

2023

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

8964-78.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
LUCIMEIRE SOARES LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8966-48.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADAO DA SILVA GONCALVES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8970-85.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8975-10.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINEIDE SANTOS MACEDO
ALBERLAN RAPOSO CARNEIRO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8976-92.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8980-32.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
BALDOINA RIBEIRO SANTOS
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8989-91.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE ADRIANO
JOSE AUGUSTO DIAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8996-83.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE FERNANDO DE ARAUJO SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8996-83.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE FERNANDO DE ARAUJO SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

8997-68.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCA DE SOUSA MONTEIRO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9087-76.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO ALVES MOREIRA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9000-23.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GUILHERME MARQUES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9127-58.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
TRAIEMY DA SILVA MIRANDA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9002-90.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO PEDRO RIBEIRO AMORIM
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9129-28.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DANIEL DE SOUSA PAULA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9004-60.2014.4.01.3701 PROT.:04/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9130-13.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REGINALDO OLIVEIRA SALES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9009-82.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO ARRUDA DE ANDRADE
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9010-67.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RIBEIRO
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9012-37.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINALDA RAMOS DOS SANTOS
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9134-50.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALBER DA CONCEICAO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
II-REDISTRIBUICAO
II-REDISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA
10550-87.2013.4.01.3701 PROT.:26/11/2013
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GIVALDO MOREIRA FRANCO
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9012-37.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINALDA RAMOS DOS SANTOS
FABIANA FURTADO SCHWINDT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

1091-27.2014.4.01.3701 PROT.:06/02/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO SILVA DINIZ
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9085-09.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DILSON MARTINS GALVAO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

11231-57.2013.4.01.3701 PROT.:12/12/2013
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ABILENES FEITOZA DOS SANTOS
YVES CEZAR BORIN RODOVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 11244-56.2013.4.01.3701 PROT.:12/12/2013
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: RENATA KARINE PAZ DA COSTA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502024
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AUTOR
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AUTOR
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AUTOR
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REU
VARA
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AUTOR
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REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ADRIANO MIRANDA FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
11285-23.2013.4.01.3701 PROT.:13/12/2013
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS GRACAS SANTOS LOPES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
1220-32.2014.4.01.3701 PROT.:10/02/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFA FERREIRA DE LIMA
SAMUEL FERREIRA BALDO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
1221-17.2014.4.01.3701 PROT.:10/02/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDIVINA FRANCISCA LIMA ALENCAR
SAMUEL FERREIRA BALDO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
1482-79.2014.4.01.3701 PROT.:14/02/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA BARRETO SANTOS SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
1482-79.2014.4.01.3701 PROT.:14/02/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA BARRETO SANTOS SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
1559-88.2014.4.01.3701 PROT.:19/02/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SILMAR ALMEIDA LUCENA
JADERSON BEZERRA ANDRADE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
1661-13.2014.4.01.3701 PROT.:24/02/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GENASIA DOS SANTOS PIRES
PATRICIA COUTINHO CAVALCANTE ALBUQUERQUE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
1739-07.2014.4.01.3701 PROT.:26/02/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINALVA MIRANDA DA SILVA
JULIETA LIMA QUINTAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
1948-73.2014.4.01.3701 PROT.:07/03/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RITA CARVALHO DA SILVA
JADERSON BEZERRA ANDRADE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502025
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AUTOR
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PROCESSO
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AUTOR
ADVOGADO
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
2316-82.2014.4.01.3701 PROT.:17/03/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
2446-72.2014.4.01.3701 PROT.:19/03/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO ALVES DOS SANTOS
HERBERTH GUIMARAES SOARES SOBRINHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

2506-45.2014.4.01.3701 PROT.:20/03/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARONILSON CAVALCANTE DE MIRANDA
LUCAS DE SOUZA GAMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2506-45.2014.4.01.3701 PROT.:20/03/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARONILSON CAVALCANTE DE MIRANDA
LUCAS DE SOUZA GAMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
281-52.2014.4.01.3701 PROT.:07/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA NATIVIDADE BISPO CORDEIRO DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
2908-29.2014.4.01.3701 PROT.:25/03/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE JESUS SILVA DO CARMO
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
2916-06.2014.4.01.3701 PROT.:25/03/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA SELMA DA SILVA E SILVA
CARLOS ALUISIO DE OLIVEIRA VIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
2951-63.2014.4.01.3701 PROT.:26/03/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO FRANCISCO VICENTE COELHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
308-35.2014.4.01.3701 PROT.:13/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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AUTOR
ADVOGADO
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VARA

:
:
:
:
:
:

315-27.2014.4.01.3701 PROT.:14/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZIA MARCAL DE SOUSA
JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3155-10.2014.4.01.3701 PROT.:01/04/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MOTA SILVEIRA
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3155-10.2014.4.01.3701 PROT.:01/04/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MOTA SILVEIRA
EDENILTON AGUIAR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3209-73.2014.4.01.3701 PROT.:01/04/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DESIRE DA COSTA CARVALHO
FRANCICELIA DE OLIVEIRA BENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3352-96.2013.4.01.3701 PROT.:02/05/2013
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DALVA NUNES DE OLIVEIRA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3569-08.2014.4.01.3701 PROT.:08/04/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO LOPES DA SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4521-84.2014.4.01.3701 PROT.:06/05/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DE JESUS
LUCAS DE SOUZA GAMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

47-70.2014.4.01.3701 PROT.:07/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OLINDA BARROS DA SILVA
JOSE ISRAEL ROCHA CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4779-94.2014.4.01.3701 PROT.:13/05/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DE RIBAMAR ASSIS COSTA
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502026

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

532-70.2014.4.01.3701 PROT.:17/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINETHE DOS SANTOS OLIVEIRA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
532-70.2014.4.01.3701 PROT.:17/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINETHE DOS SANTOS OLIVEIRA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
701-57.2014.4.01.3701 PROT.:23/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO NONATO PEREIRA OLIVEIRA
WESLEY DE ABREU LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
723-18.2014.4.01.3701 PROT.:24/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
THIAGO CHRISTIAN LIMA ARRUDA
DAVID DLAMARE DE S SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
807-19.2014.4.01.3701 PROT.:28/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LEUDILENE LIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
8613-42.2013.4.01.3701 PROT.:30/09/2013
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA LEAL DA SILVA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
899-94.2014.4.01.3701 PROT.:30/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
917-18.2014.4.01.3701 PROT.:28/01/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO DAMILTON DOS ANJOS SANTOS
SONIA MARIA ALVES SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 153
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 35
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 188
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JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 21/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9270-47.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
CLASSE
: 15601-INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
INDCDO
: INEXISTENTE
VARA
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9020-14.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PATRICK BARROS RODRIGUES
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9021-96.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9022-81.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALMIR SANTOS NOGUEIRA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9269-62.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
15800-LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
JOAO RIBEIRO BEZERRA FILHO
BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 1
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 3
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9017-59.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARISTELA SOARES DE MENESES
ADVOGADO
: SIMONE DA SILVA RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9025-36.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA BOAVENTURA DE SOUZA SOARES
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9025-36.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA BOAVENTURA DE SOUZA SOARES
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9026-21.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL PEREIRA DA SILVA
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9027-06.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARCELO DE SOUZA BELFORT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9018-44.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA PENHA DO NASCIMENTO SANTOS
JOAO PAULO DOS SANTOS SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9029-73.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADEMAR CARDOSO DA SILVA
THIAGO PINTO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9019-29.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LINDA HENRIQUE COSTA
JOAO PAULO DOS SANTOS SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9030-58.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALBENIZA DA SILVA
THIAGO PINTO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO

:
:
:
:
:

VARA

9268-77.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
11101-EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
GESSE SABINO LEITE
ADAILTON LIMA BEZERRA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
ADVOGADO
REQDO
VARA

:
:
:
:
:
:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502027
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9045-27.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIS ALVES DOS SANTOS
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9046-12.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MOTA SILVEIRA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9046-12.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MOTA SILVEIRA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9047-94.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA PEREIRA DE ANDRADE
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9037-50.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALBERTO ROCHA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9052-19.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARCOS ANTONIO ALMEIDA SOUSA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

:
:
:
:
:
:

9038-35.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9054-86.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LOURDES SILVA CARVALHO
MIGUEL ANGELO RUSCHEL NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9040-05.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA BEATRIZ ALVES DE SOUSA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9055-71.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO GRIZORTONO DA CUNHA
TASSIO GUTIERRE PAULA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9042-72.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA GONCALVES PEREIRA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9057-41.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARCOS ARAUJO DE FREITAS
RENATO CORTEZ MOREIRA NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9044-42.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LINDALVA BENTO DOS SANTOS
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9059-11.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO DA COSTA SILVA
THAIS EMANUELLE DUARTE GONCALVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9033-13.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9034-95.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO SOCORRO DE AMORIM CASTRO
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9036-65.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NOEL DOS SANTOS DIAS
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9036-65.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NOEL DOS SANTOS DIAS
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502028
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9060-93.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HERMOGENES FERREIRA MARTINS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9075-62.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDILSON SANTANA DAS CHAGAS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9060-93.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HERMOGENES FERREIRA MARTINS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9076-47.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDMILSON BARBOSA ARAUJO
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9062-63.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA HELENA FERREIRA RIBEIRO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9079-02.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA CONCEICAO TAVARES SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9064-33.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA MARIA CONCEICAO DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9080-84.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
INACIO MONTEIRO DE MOURA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9066-03.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIZ SPINDOLA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9089-46.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA DE SOUSA MOREIRA
VERA ALVES CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9067-85.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DEBORA CRISTINA NASCIMENTO DA CRUZ
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9091-16.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALCIONE FERNANDES CARVALHO
KALIN MACHADO DE ALMEIDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9068-70.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO DA SILVA LIMA
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9093-83.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9074-77.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARGARIDA OLIVEIRA DA SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9110-22.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALDENICE VIEIRA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9075-62.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDILSON SANTANA DAS CHAGAS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9110-22.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALDENICE VIEIRA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502029
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9113-74.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA MAURINA COSTA DOS SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9141-42.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALMIR PINTO DE MOURA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9114-59.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS DORES SANTOS OLIVEIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9149-19.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REGINALDO SOARES TELES
JOSE RICARDO SANTOS AQUINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9117-14.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO ALVES DA SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9150-04.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EUNICE DE OLIVEIRA
JOSE RICARDO SANTOS AQUINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9119-81.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIZABETH DUARTE ALMEIDA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9152-71.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
VALBER ALVES DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9120-66.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDMAR VIANA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9153-56.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDEMAR DINIZ SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9138-87.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO CARVALHO ARAUJO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9154-41.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA MONTELLO DE MELO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9139-72.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE COUTINHO FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9154-41.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA MONTELLO DE MELO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9139-72.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE COUTINHO FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9158-78.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALFREDO ROSA DIAS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9140-57.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIZABETH BATISTA DE SOUSA BARROS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9159-63.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VANDA ALMEIDA FERREIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502030
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9355-33.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO ARRUDA DE ARAUJO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9377-91.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONIEL SOUSA COSTA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9356-18.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9379-61.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL VARGAS DA CONCEICAO FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9362-25.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FLAVIO ANTUNES DA SILVA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9401-22.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DIOGENES BEZERRA DO NASCIMENTO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9365-77.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE LIMA JUNIOR
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9802-21.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIA DINIZ ALVES NOGUEIRA
ALBERLAN RAPOSO CARNEIRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9367-47.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEIDEMAR NUNES JARDIM
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9802-21.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIA DINIZ ALVES NOGUEIRA
ALBERLAN RAPOSO CARNEIRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9367-47.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEIDEMAR NUNES JARDIM
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9943-40.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE NETO FERREIRA DE ABREU
KELTON ALMEIDA MACHADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9369-17.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MESSIAS PEREIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9957-24.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDVAN DOS SANTOS LIMA
LUCAS DE SOUZA GAMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9375-24.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIZ GONZAGA PEREIRA ALVES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9973-75.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUSELINA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS
THIAGO SERENO FURTADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9376-09.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO PEREIRA ROCHA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9023-66.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA SENA DA SILVA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502031
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9024-51.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CICERO SILVA DE MESQUITA
JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9028-88.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ALVES LACERDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9031-43.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDIELE DA SILVA SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9031-43.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDIELE DA SILVA SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9032-28.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ELIUDE RODRIGUES OLIVEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9035-80.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MAYARA OLIVEIRA ALVES
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9039-20.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EDILEUZA BEZERRA DE SOUSA
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9041-87.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARTINHA DA CONCEICAO
MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9043-57.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO

:
:
:
:

9048-79.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DORACY PEREIRA BRITO
ALESSANDRA BELFORT E SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502032
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REU
VARA

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9049-64.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TEREZINHA DE JESUS SANTOS SILVA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9049-64.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TEREZINHA DE JESUS SANTOS SILVA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9050-49.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
SILVANDIRA COSTA SILVA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA E OUTROS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9051-34.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GENILSON DOS REIS PAIVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9053-04.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RAIMUNDA DE SOUZA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9056-56.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LINDALVA OLIVEIRA RODRIGUES
RENATO CORTEZ MOREIRA NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9058-26.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE MARTINS SANDES
RENATO CORTEZ MOREIRA NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9061-78.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA DA CONCEICAO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9063-48.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA APARECIDA SANTOS ONORO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9063-48.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA APARECIDA SANTOS ONORO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9115-44.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MOURA RODRIGUES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9065-18.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VERA LUCIA MARINHO DE SOUSA
JOSINEILE DE SOUSA PEDROZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9116-29.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9081-69.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZIA GONCALVES DA SILVA
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9118-96.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARCIA TATIANE DAMASCENO DA SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9088-61.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE LOURDES SILVA
VERA ALVES CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9121-51.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DARLETE DE SIRQUEIRA SOUSA
JOSENILDO GALENO TEIXEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9090-31.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LOPES MACIEL
VERA ALVES CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9122-36.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MYRNA CYNTHYA MARREIROS DE SOUSA
JOSENILDO GALENO TEIXEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9092-98.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO PAIXAO CRUZ
KALIN MACHADO DE ALMEIDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9123-21.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VERONICA SOARES LUZ
JOSENILDO GALENO TEIXEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9108-52.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
ADJACKSON RODRIGUES LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9137-05.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FELIX PEREIRA DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9112-89.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SONIA MARIA PEREIRA LOPES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9137-05.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FELIX PEREIRA DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9112-89.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SONIA MARIA PEREIRA LOPES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9142-27.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONAN PEREIRA DOS SANTOS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502033
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9144-94.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO DA SILVA FRANCO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9357-03.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDVALDO DE BRITO RODRIGUES
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9145-79.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REGINALDO PEREIRA DE SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9358-85.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CASSIO DOS SANTOS PEREIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9146-64.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO NONATO XAVIER DE PAULA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9359-70.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOS COELHO DE SOUSA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9147-49.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONALDO ARAUJO SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9360-55.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE PEREIRA DE BRITO SOBRINHO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9148-34.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEANDRO LOPES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9361-40.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DE RIBAMAR SOARES CAMPOS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9155-26.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADALTO FRANCISCO DOS SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9361-40.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DE RIBAMAR SOARES CAMPOS
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9155-26.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADALTO FRANCISCO DOS SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9363-10.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERSON BARROS PEREIRA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9156-11.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DIOCLECIO PEREIRA GONCALVES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9364-92.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOEL CONCEICAO BATISTA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9157-93.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDNA MARIA COELHO SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9366-62.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE NERES NASCIMENTO DE PAULA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502034
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9368-32.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO SILVA DA ROCHA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9414-21.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IRISVALDO DE AGUIAR MOTA
LORNA JACOB FERREIRA LEITE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9370-02.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GERALDO PINHEIRO DA SILVA FILHO
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9415-06.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NEIL FRANCO DA SILVA
LORNA JACOB FERREIRA LEITE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9372-69.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ATAIDES DE ARRUDA NASCIMENTO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9465-32.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
OSMAR RESENDE ALMEIDA
HUGO RODRIGUES MARES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9373-54.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JULIO CESAR REIS BRITO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9465-32.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
OSMAR RESENDE ALMEIDA
HUGO RODRIGUES MARES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9373-54.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JULIO CESAR REIS BRITO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9803-06.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALTINA DINIZ SILVA
ALBERLAN RAPOSO CARNEIRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9374-39.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IOLANDA REIS DE ARAUJO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9941-70.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FURTUNATO FERREIRA DE SOUSA
KELTON ALMEIDA MACHADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9378-76.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO JORGE DE SOUSA FILHO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9942-55.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LAITON DE OLIVEIRA MELO
KELTON ALMEIDA MACHADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9400-37.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCELO SANTOS DE ABREU
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9958-09.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FLAVIO CAVALCANTE DA COSTA
LUCAS DE SOUZA GAMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9402-07.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAILTON DA SILVA ROCHA
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9986-74.2014.4.01.3701 PROT.:05/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAFAEL MARCIANO DE OLIVEIRA
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502035
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III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 138
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 138

: 2 VARA DA COMARCA DE CAMBE/PR
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9071-25.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
SANDRO QUEIROZ DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9073-92.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PEDRO PEREIRA MARTINS
SANDRO QUEIROZ DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9077-32.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE ROLDAO ALVES CORTEZ
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9094-68.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDILEUSA PESSOA DE LIRA
ALINE CRISTINA DO CARMO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9277-39.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
R C A TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
2 VARA DA COMARCA DE CAMBE/PR
1ª VARA FEDERAL

9278-24.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
DAMIAO BENICIO DOS SANTOS JUNIOR
ANTONIO PACHECO NETO
PRESIDENTE DA FACIMP E OUTROS
1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 8
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 8
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 9069-55.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROZIMAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MIGUEL FERREIRA FURTADO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 22/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9271-32.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
CLASSE
: 3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS
EXCDO
: UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9272-17.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
CLASSE
: 3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
EXCDO
: POSTO LAWANDA LTDA - ME
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9273-02.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: J A DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA
J. Dpcte
: 11 VARA JF/MA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9274-84.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DEPCDO
: JACKSON SILVA DE OLIVEIRA
J. Dpcte
: 2 VARA JF/MA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9275-69.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: VANESSA FERRAZ GOMES NASCIMENTO
ADVOGADO
: IGOR GOMES DE SOUSA
IMPDO
: VICE-DIRETORA GERAL - ANDREA CARLA SOUZA ANDRADE E OUTROS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9276-54.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 7300-AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO
ADVOGADO
: FRANCISCO BANDEIRA COUTINHO
REQDO
: JOSE TEIXEIRA DE MIRANDA E OUTROS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9277-39.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: R C A TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502036

J. Dpcte
VARA
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9095-53.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAQUIM LUIS DA SILVA
ALINE CRISTINA DO CARMO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9097-23.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
IRACILENE SARAIVA ALVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9100-75.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HILDEBRANDO VIEIRA DE SA
FILIPE FRANCISCO SANTOS DE ANDRADE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9103-30.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GEREMIAS BANDEIRA DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9106-82.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO BATISTA RODRIGUES MILHOMEM
SANDRO QUEIROZ DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9107-67.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA DAS CHAGAS CORA DA SILVA
ADJACKSON RODRIGUES LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9109-37.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
FRANCIVALDO ALVES DA SILVA
EMIVALDO GOMES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9111-07.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HUDSON SORMANY DOS SANTOS LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9160-48.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO SOCORRO COSTA
REGIVALDO FEITOSA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502037

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9162-18.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FELISMAR PEREIRA DE BRITO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9162-18.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FELISMAR PEREIRA DE BRITO
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9164-85.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DIVINO VIDAL DE SALES
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9167-40.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SUZANA QUEIROZ SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9185-61.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9186-46.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
IVANILDES SILVA VIANA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9188-16.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGAS VIEIRA DE SOUSA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9192-53.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALZIRA DA SILVA MONTELO
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9194-23.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO DE DEUS SOUZA NASCIMENTO
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9194-23.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO DE DEUS SOUZA NASCIMENTO
o
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:
:

LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9196-90.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RODRIGUES DA SILVA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9301-67.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE FATIMA SOUSA DOS SANTOS
NAIRA DE ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9304-22.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE ROSA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9307-74.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL DA PAZ ALMEIDA CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9308-59.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9325-95.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IRACI GONCALVES DA SILVA
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9327-65.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TEREZINHA PEREIRA VERAS
WILKERSON ROMEU LOPES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9329-35.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO APRIGIO DO NASCIMENTO
HUGO TRAJANO SOUSA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9330-20.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO TEOFILO BEZERRA
HUGO TRAJANO SOUSA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9331-05.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CLEUMO ALVES MOREIRA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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AUTOR
ADVOGADO
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VARA
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:
:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9309-44.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO DO DESTERRO PEREIRA GARROS
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9322-43.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA NANATA DOS SANTOS COSTA
POLLYANNA TRABULSI MENDONCA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9322-43.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA NANATA DOS SANTOS COSTA
POLLYANNA TRABULSI MENDONCA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
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AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9332-87.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOEL SILVA PAULINO
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9332-87.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOEL SILVA PAULINO
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9333-72.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE NAZARE PAIVA SILVA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9324-13.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IRACI GONCALVES DA SILVA
MARIA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
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AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9348-41.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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:
:
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9349-26.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
BENILTON SANTANA DOS SANTOS
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9500-89.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MAURICIO PEREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9350-11.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELANE NEGREIRO GUAJAJARA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9501-74.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO COSTA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9351-93.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GEISIANE SILVA DE OLIVEIRA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9509-51.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA JOANA DE BRITO OLIVEIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9494-82.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIANE DA LUZ RIBEIRO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9512-06.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARGARETH DE AQUINO CUNHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9496-52.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALDIMIRO SOUSA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9512-06.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARGARETH DE AQUINO CUNHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9496-52.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALDIMIRO SOUSA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9514-73.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE AFRAN TEIXEIRA GOMES DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9497-37.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IRACI SILVA DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9516-43.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DE RIBAMAR BRAGA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9498-22.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VIVALDO CAVALCANTE DA LUZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9518-13.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO DE SOUSA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9499-07.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WANDERSON MIRANDA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9520-80.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIVANIA SILVA DA ROCHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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:
:
:
:
:
:

9521-65.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANGELICA FERREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9532-94.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIVALDO ASSUNCAO DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9522-50.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EVANI DE SOUZA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9535-49.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO SERGIO NUNES SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9523-35.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDSON SALDANHA DA GAMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9535-49.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO SERGIO NUNES SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9523-35.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDSON SALDANHA DA GAMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9537-19.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO ROGERIO SOUSA OLIVEIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9524-20.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROBERT DA SILVA MARQUES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9542-41.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DE JESUS AMORIM SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9525-05.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SEILA MARIA DIAS SODRE
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9543-26.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANA MARIA DA CRUZ COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9526-87.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GENESIO GOMES CARVALHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9544-11.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDUARDO OLIVEIRA MENEZES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9529-42.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDNA CARDOSO PINTO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9545-93.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCELO GOMES SIRQUEIRA DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9530-27.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOCILVALDO PEREIRA LOPES REIS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9546-78.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEONICE FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502040

2040

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9552-85.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JULIO ALVES DE OLIVEIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9608-21.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO PEREIRA CARNEIRO FILHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9552-85.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JULIO ALVES DE OLIVEIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9609-06.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELESSANDRA DA CONCEICAO REIS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9592-67.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EVANDRO ISRAEL AGUIAR DE ARRUDA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9610-88.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DAVID MEDEIROS GOMES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9593-52.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEIDIANE DE SOUSA CARVALHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9611-73.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO VIEIRA LIMA FILHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9595-22.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9612-58.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SANDRA DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9599-59.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDIRENE DOS SANTOS DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9616-95.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RENATO DA CRUZ COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9605-66.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
INALDO BARROS LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9617-80.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GILMAR PEREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9607-36.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS CARLOS DA CRUZ COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9619-50.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CICERO RICARDO PEREIRA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9608-21.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO PEREIRA CARNEIRO FILHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9619-50.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CICERO RICARDO PEREIRA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9621-20.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDMILSON ALVES PAZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9104-15.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUCIA ARAUJO RODRIGUES
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9070-40.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS
THIAGO PINTO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9105-97.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGAS DOS SANTOS RODRIGUES
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9072-10.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOYCE RODRIGUES DE SOUSA
SANDRO QUEIROZ DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9143-12.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA
ALINE DE ARAUJO CORTEZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9078-17.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDILEUZA DOS REIS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9161-33.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
MARIA DA GLORIA SOUSA FONSECA
JAIR JOSE SOUSA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E OUTROS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9096-38.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9163-03.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE LOPES DA SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9099-90.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
MARIA DE JESUS FREITAS DE OLIVEIRA
ANDREIA FERREIRA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9165-70.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JADIEL DO NASCIMENTO SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9101-60.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GENIVAL SILVA NUNES
FILIPE FRANCISCO SANTOS DE ANDRADE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9165-70.2014.4.01.3701 PROT.:07/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JADIEL DO NASCIMENTO SILVA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9101-60.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GENIVAL SILVA NUNES
FILIPE FRANCISCO SANTOS DE ANDRADE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9166-55.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVONEIDE LIMA CRUZ
MARCELA FERREIRA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9102-45.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MATIAS CANTUARIO DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9168-25.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DIVINO DE SOUSA DOS REIS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9187-31.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA DE RIBAMAR COSTA MENDES
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9199-45.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HENRIQUE RODRIGUES TORRES
NAIRA DE ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9189-98.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CARLA TAMARA GOMES BATISTA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9200-30.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OMILTON DE OLIVEIRA ALVES
NAIRA DE ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9190-83.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOACY DE OLIVEIRA MARTINS
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9302-52.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA DAS NEVES SILVA LIVRAMENTO
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9191-68.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LIVANILDO ABREU SANTOS
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9193-38.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JANAIRA ARAUJO PEREIRA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9303-37.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EURENICE ROCHA DOS SANTOS CARVALHO
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9193-38.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JANAIRA ARAUJO PEREIRA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9303-37.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EURENICE ROCHA DOS SANTOS CARVALHO
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9305-07.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO CESAR GARCIA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9195-08.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA SALES SANTOS
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9306-89.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PAULO SIDNEY SILVA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9197-75.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SILVESTRE VIEIRA DE OLIVEIRA
NAIRA DE ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9323-28.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA GORETE MILHOMEM DA ROCHA
POLLYANNA TRABULSI MENDONCA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9198-60.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EDUARDA ALVES DOS REIS
NAIRA DE ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9326-80.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
MARIA DE LOURDES FELIZARDO CUTRIM
PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502043
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9334-57.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RITA MORAIS BRITO
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9503-44.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DILSON LIMA FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9335-42.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MATHEUS DA SILVA ARAUJO E OUTROS
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9504-29.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VANESSA DOS SANTOS LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9336-27.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIAS DOS ANJOS DE SOUSA LIMA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9504-29.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VANESSA DOS SANTOS LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9336-27.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIAS DOS ANJOS DE SOUSA LIMA
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9505-14.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JULIA RAMOS DE SOUZA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9347-56.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NAILTON GALVAO DOS SANTOS
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9506-96.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO SERGIO DA SILVA NORONHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9466-17.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NATALINO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9507-81.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCELO PEREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9467-02.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO DA SILVA NOGUEIRA
ALYSSON FERNANDO ALBUQUERQUE MENDES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9508-66.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO MORAES DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9495-67.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RENATO AMORIM MOREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9510-36.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ILMA DE OLIVEIRA BISPO FERNANDES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9502-59.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LOURECI FERREIRA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9511-21.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CANDIDO LIMA DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9513-88.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDUARDO MENDES DE MIRANDA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9534-64.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEOVAN BOTELHO DA CUNHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9513-88.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDUARDO MENDES DE MIRANDA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9536-34.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9517-28.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEURIVAN DE BRITO BEZERRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9538-04.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REINALDO SILVA DE ALENCAR
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9519-95.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VILMAR LIMA REGO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9539-86.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ARIMATEIA FEITOSA DE ANDRADE
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9527-72.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSALIA BARBOSA DIAS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9540-71.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDILEUSA PINTO BEZERRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9528-57.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOURIVAN CUNHA MENESES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9541-56.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9531-12.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DULCILENE DE QUEIROZ SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9547-63.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CAETANO ARAUJO DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9533-79.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDETE PEREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9548-48.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEIDIANE ROCHA DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9534-64.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEOVAN BOTELHO DA CUNHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9548-48.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEIDIANE ROCHA DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9549-33.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9598-74.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO DE CARNEIRO SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9550-18.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SONIA MARIA DA SILVA BARROS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9600-44.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RENE AIRES DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9551-03.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JONIMAR SOUSA DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9601-29.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO ALBERTO GALVAO DUARTE
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9553-70.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIMILSON GONZAGA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9602-14.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADAILTON DA SILVA MORAIS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9554-55.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO MOURA DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9603-96.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVANILDE DA SILVA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9594-37.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA EDITH DOS SANTOS ROCHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9604-81.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILDEVAN SOUSA SOARES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9596-07.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MURILO FERNDES DA COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9604-81.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILDEVAN SOUSA SOARES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9596-07.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MURILO FERNDES DA COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9613-43.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIMAR MARTINS DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9597-89.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA ILMA DE SOUSA MOURA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9614-28.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502046
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9615-13.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DE SOUZA COELHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9618-65.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO PINHEIRO TORRES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9620-35.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9622-05.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GUILHERME DE AGUIAR CUNHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 25/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9279-09.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: NARDO ASSUNCAO DA CUNHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9280-91.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DEPCDO
: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS
J. Dpcte
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ALTAMIRA/PA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9281-76.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANTONIO CORTES SILVA
ADVOGADO
: GEORGE DE MORAES FEITOSA
IMPDO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9282-61.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 15208-PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO.
: INEXISTENTE
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 4
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 4
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 9341-49.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO PAIXAO QUEIROZ DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 168
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 168
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 23/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502047
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9343-19.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ISMAEL DE ABREU
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9397-82.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SANDRA DO VALE SANTOS
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9345-86.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO DE SOUSA MELO
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9399-52.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CAROLAINE SOUZA BARBOSA
DENY JACKSON SOUSA MAGALHÃES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9346-71.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUSIMAR DOS SANTOS BANDEIRA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9403-89.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUIZA DA CONCEICAO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9352-78.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO LOPES DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9407-29.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE LOURDES MEIRIM PINHEIRO
BRUNO SA DA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9388-23.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA SOUZA DA SILVA
KARLLOS BARRETO LIMA NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9409-96.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RITA SILVA MORENO
BRUNO SA DA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9391-75.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFA LAURENTINA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9409-96.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RITA SILVA MORENO
BRUNO SA DA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9391-75.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFA LAURENTINA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9411-66.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE
BRUNO SA DA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9393-45.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO ALVES PEREIRA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9413-36.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDINALDO OLIVEIRA DIAS
BRUNO SA DA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9396-97.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO CARLOS AQUINO RIBEIRO SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9420-28.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA
JOAO PAULO DOS SANTOS SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502048
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9422-95.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TATIANA SILVA DE LIMA
LUCAS ANTONIONI COELHO AGUIAR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9439-34.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JACIRENE DA CONCEICAO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9425-50.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
LUCIALISSON DOS SANTOS COSTA E OUTROS
KARLLOS BARRETO LIMA NASCIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9440-19.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFA MARIA LIMA MORAIS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9427-20.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA DE PAIVA DOS SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9442-86.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA OLIVEIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9432-42.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JHYMYS PETRY LIMA DE SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9442-86.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA OLIVEIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9432-42.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JHYMYS PETRY LIMA DE SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9443-71.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MIRIAN FERREIRA LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9434-12.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OLINDA DE SOUSA NASCIMENTO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9445-41.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA CLEIDE DE SOUSA SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9435-94.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL VIEIRA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9557-10.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NAIANE LIMA DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9436-79.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9558-92.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FABIANO NUNES FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9438-49.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PEDRO FERREIRA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9561-47.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JACIELMA ESPINDOLA PINTO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502049
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9563-17.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9578-83.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE PEREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9566-69.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANDRE INACIO MONTEL
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9578-83.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE PEREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9566-69.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANDRE INACIO MONTEL
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9580-53.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONALDO MOTA PINTO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9567-54.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NEYRIVALDO PERES DAMACENO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9581-38.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO ALCANTARA MARTINS DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9568-39.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE NILTON SOUSA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9582-23.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GEISA VALE FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9570-09.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FABIO NORONHA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9584-90.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIO DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9571-91.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DIONILTON CIDRIM DE BARROS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9586-60.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERVINA FRANCISCA DE MOURA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9573-61.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FLAVIANE DOURADO DE SOUZA AIRES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9587-45.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
OSERINO IBIAPINO DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9576-16.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO MORAES DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9588-30.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AGENOR OLIVEIRA FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502050
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9588-30.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AGENOR OLIVEIRA FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9628-12.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADAO NETO ALVES LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9590-97.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IRANI DA SILVA PEREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9631-64.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JANES DE MIRANDA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9591-82.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDEMIR RIBEIRO DE JESUS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9632-49.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO FERREIRA DA LUZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9623-87.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
TUANE SANTOS DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9633-34.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REGINALDO RODRIGUES BARBOSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9624-72.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALANA DA SILVA DIAS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9634-19.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GONCALO PEREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9625-57.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERNANDES DE JESUS LUZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9635-04.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RIVELINO MARTINS DA CRUZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9626-42.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JACILENE RODRIGUES BARBOSA REGO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9638-56.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HERONS TEIXEIRA SERTAO ARAUJO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9627-27.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDINA MACHADO GOMES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9638-56.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HERONS TEIXEIRA SERTAO ARAUJO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9627-27.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDINA MACHADO GOMES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9647-18.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO DOS REIS ALVES DOS SANTOS FILHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502051
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9649-85.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIVAM MACHADO GOMES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9663-69.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ROBERTO DA SILVA RAMOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9650-70.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIVALDO FERREIRA LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9665-39.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONALDO TEIXEIRA SERTAO ARAUJO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9654-10.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIZA SANTOS DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9670-61.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
KEILA CASTRO PIRES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9655-92.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NUBIA CARNEIRO GONCALVES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9672-31.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FELISMAR MARTINS DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9657-62.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JAILTON ASSUNCAO PEREIRA PORTO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9674-98.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSIVALDO GOMES DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9658-47.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS FERNANDES DA COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9674-98.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSIVALDO GOMES DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9658-47.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS FERNANDES DA COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9677-53.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE AGUINALDO AIRES LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9659-32.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AIRTON LIMA DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9679-23.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ARLEIA DA SILVA CARNEIRO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9660-17.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDIR GOMES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9680-08.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUSIMAR PEREIRA ROSA DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502052
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9682-75.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO DA SILVA NORONHA JUNIOR
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9353-63.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ALMEIDA LOPES
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9685-30.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARLA MAIZA NEVES DE NEGREIROS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9354-48.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
EVALDO RODRIGUES SOUSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9687-97.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO LOPES BRITO FILHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9383-98.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO FERREIRA LIMA
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9691-37.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
INACIO RODRIGUES DE BEZERRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9383-98.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO FERREIRA LIMA
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9691-37.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
INACIO RODRIGUES DE BEZERRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9384-83.2014.4.01.3701 PROT.:11/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GENESIO DA SILVA RODRIGUES
JAIME DE OLIVEIRA LOPES JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9692-22.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BERTULINO ALVES DE ASSUNCAO NETO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9385-68.2014.4.01.3701 PROT.:11/08/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA
FELIPE JOSE NUNES ROCHA
UNIAO FEDERAL
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9693-07.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS ANDRE DA SILVA CARVALHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9386-53.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DALVA CARDOSO DA SILVA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9342-34.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9387-38.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSIMAR MEDEIROS MARINHO
KARLLOS BARRETO LIMA NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9344-04.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE JESUS SILVA LIMA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9389-08.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA
DENY JACKSON SOUSA MAGALHÃES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502053
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9390-90.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA VENTURA DA SILVA
DANYELLE WALQUIRIA FLOR DA CONCEICAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9408-14.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVANI ROSA DE SOUSA
BRUNO SA DA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9392-60.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS DORES GOMES DOS SANTOS
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9408-14.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVANI ROSA DE SOUSA
BRUNO SA DA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9392-60.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS DORES GOMES DOS SANTOS
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9410-81.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO RODRIGUES DA SILVA
BRUNO SA DA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9394-30.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUCIA DE LIMA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9395-15.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SIMONE GOMES DE LIMA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9412-51.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA CAITANO LIMA
BRUNO SA DA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9416-88.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
KENEDY ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9398-67.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ZACARIAS COSTA OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9417-73.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
CARLOS AUGUSTO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9404-74.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LARA DA CONCEICAO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9418-58.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DIONILIA FERREIRA DE SOUSA
MARCO ANTONIO RIBEIRO FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9405-59.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA CRUZ DE SOUSA BATISTA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9419-43.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GONCALO ALVES DE SOUSA
MARCO ANTONIO RIBEIRO FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9406-44.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ANITA BORGES CARVALHO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9421-13.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROMARIO DOS SANTOS OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502054

2054

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9437-64.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO DE OLIVEIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9441-04.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELZIVANIA PACHECO DA SILVA DOS SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9444-56.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9555-40.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BERTOLINO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9429-87.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE MOTA COSTA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9556-25.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MAURITIR SODRE DE ARAUJO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

:
:
:
:
:
:

9430-72.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA CARDOSO GOIS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9559-77.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUS DA LUZ DOS REIS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9431-57.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCILENE VIEIRA DE SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9560-62.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE CARLOS PINTO BEZERRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9433-27.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO LUCAS DA SILVA SALES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9560-62.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE CARLOS PINTO BEZERRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9433-27.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO LUCAS DA SILVA SALES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9562-32.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VANDERLEI DE SOUSA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9421-13.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROMARIO DOS SANTOS OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9423-80.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RAIMUNDA RIBEIRO DE SOUZA
JOSE ISRAEL ROCHA CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9426-35.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROGEANO MONTEIRO DE OLIVEIRA
JOSE FRONIVAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9428-05.2014.4.01.3701 PROT.:12/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO ALVES GOIS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9564-02.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REGINA MARIA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9583-08.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOCILENE MACHADO DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9565-84.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE RIBAMAR DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9585-75.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GEANES ALVES FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9569-24.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDMAN DA COSTA ROCHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9589-15.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIBANIA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9572-76.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDIONOR GOMES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9629-94.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WENDEL DA SILVA SOARES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9574-46.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARILENE SILVA DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9630-79.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARINALVA MARTINS ROCHA LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9575-31.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NEIMARQUE LOPES DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9630-79.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARINALVA MARTINS ROCHA LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9575-31.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NEIMARQUE LOPES DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9636-86.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DIOMAR DA SILVA COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9577-98.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS SANTOS DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9637-71.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCAS BEZERRA ROCHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9579-68.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA PEREIRA GOMES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9639-41.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO CARLOS DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9640-26.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO PASSOS DA COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9651-55.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARTA MORANE MEDEIROS SOUSA NUNES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9641-11.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE RIBAMAR DA CRUZ ROCHA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9652-40.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HERBERT DA SILVA ESPINDOLA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9642-93.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO RODRIGUES BEKMAN
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9653-25.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JACIANE DA CONCEICAO SODRE
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9643-78.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9653-25.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JACIANE DA CONCEICAO SODRE
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9643-78.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9656-77.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CHIRLADY BONFIM DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9644-63.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9661-02.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE FERREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9645-48.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VILMARA BEZERRA ARAUJO DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9662-84.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ENOC PEREIRA TAVARES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9646-33.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDIA GOMES DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9664-54.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUSIANO TEIXEIRA DE ARRUDA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9648-03.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCINEIDE DE SOUSA MELO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9666-24.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO MOTA DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9667-09.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LIDIANE DA SILVA REGO DOS REIS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9681-90.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SERGIO BAVOROSKI
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9668-91.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARILENE DE SOUSA MEDEIROS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9681-90.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SERGIO BAVOROSKI
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9668-91.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARILENE DE SOUSA MEDEIROS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9683-60.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FLORISMAR NOGUEIRA DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9669-76.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCA GILDENE OLIVEIRA NOLETO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9684-45.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CRISTOVAO VIEIRA DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9671-46.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MILTON PEREIRA RODRIGUES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9686-15.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO DE LUCENA BARROS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9673-16.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEONARDO CUNHA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9688-82.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AGENORA PEREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9675-83.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GEISSON DA SILVA RIOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9689-67.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ALVES RIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9676-68.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO PINHEIRO NETO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9690-52.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS FERNANDO DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9678-38.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JACINTA LOPES PAZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9694-89.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIZABETH FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502058
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9694-89.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIZABETH FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9695-74.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PATRICIA ALVES DE ABREU
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

9290-38.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL
GUSTAVO BORGES VIANA
1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 3
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 5
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9337-12.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: REGIANE MARIA SOUSA RABELO
ADVOGADO
: JANAINA GOMES DE MORAES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9339-79.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA XAVIER DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JANAINA GOMES DE MORAES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9371-84.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANDA CRAVEIRO SILVA DA CUNHA
ADVOGADO
: JANAINA GOMES DE MORAES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9382-16.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RITA OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: JAIME DE OLIVEIRA LOPES JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9446-26.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
CLASSE
: 51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: DANIEL SILVA LICA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9447-11.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA SOUSA DE ARAUJO
ADVOGADO
: VALMIR IZIDIO COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 9448-93.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL DA CONCEICAO SILVA

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 176
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 176
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 26/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

9283-46.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA
4 VARA JF/TO
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

: 9284-31.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
: BEM VIVER ASSOCIACAO TOCANTINA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA SAUDE
: THIAGO SOBREIRA DA SILVA
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE IMPERATRIZ/MA E OUTROS
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

VARA

9287-83.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
DERLANDIA DA SILVA SOUSA
ANA MARIA FERNANDES DA SILVA
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHAO - UNISULMA
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9286-98.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
13101-AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
FRANCILEIA MARIANO CARNEIRO E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502059
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ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:

NALDIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA STUANI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9449-78.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PAULO HENRIQUE ARAUJO PEREIRA
MANOEL CARNEIRO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9450-63.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JEFFERSON DO ESPIRITO SANTO PRIMO
MANOEL CARNEIRO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9452-33.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIZA BRITO SILVA
MANOEL CARNEIRO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9456-70.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CARMEM SILVA DE JESUS MAGALHAES
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9458-40.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9461-92.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA MARIA RODRIGUES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9462-77.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LIANA LOPES CORTEZ DOS REIS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9468-84.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE FRANCO MATEUS
LUDMILA FRANCO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9468-84.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE FRANCO MATEUS
LUDMILA FRANCO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502060
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9470-54.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GRICERIO FERREIRA SOARES
LUDMILA FRANCO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9472-24.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALGENORA GONCALVES DO NASCIMENTO
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9475-76.2014.4.01.3701 PROT.:06/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
RAIMUNDA ALVES SOARES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9477-46.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EVANDRO PEREIRA DA SILVA
ANA MARIA FERNANDES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9478-31.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE WILSON SOUSA SILVA
THIAGO PINTO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9479-16.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
VAGNER GOMES BENICIO
MIGUEL FERREIRA FURTADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9481-83.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ERICK DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9481-83.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ERICK DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9606-51.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GIOVANA EVELLEN SILVA GOMES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9698-29.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCELO MARINHO BRAGA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9713-95.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BRAZ LIRA COIMBRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9700-96.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REINALDO PEREIRA DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9714-80.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NEI CASTRO RIBEIRO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9702-66.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARINALVA LUZ RIBEIRO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9715-65.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE AMADEU DOS SANTOS LIMEIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9703-51.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL DE JESUS DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9717-35.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DANUBIA COSTA MIRANDA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9705-21.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCELO DA ROCHA PEREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9719-05.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALISSON FERREIRA MACHADO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9706-06.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVAN DA SILVA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9719-05.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALISSON FERREIRA MACHADO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9706-06.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IVAN DA SILVA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9721-72.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RENILSON PEREIRA PAZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9708-73.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DIEGO DA CONCEICAO BARBOSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9722-57.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARINILZA RODRIGUES PEREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9710-43.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUAN MACIEL PEREIRA ARAUJO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9723-42.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL DE JESUS MOTA DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502061
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9725-12.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LINDOMAR MARTINS DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9741-63.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE WILSON GOUVEIA BARROS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9727-79.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANA PAULA ALVES DE ABREU CARNEIRO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9745-03.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDELSON TAVARES SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9728-64.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDA DA LUZ SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9747-70.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MAIRA DE SA MILHOMEM
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9734-71.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILVINO CORREIA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9747-70.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MAIRA DE SA MILHOMEM
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9734-71.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILVINO CORREIA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9748-55.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JADNA ALVES BARROS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9735-56.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VIVIANE FERREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9750-25.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUSIMAR RIBEIRO DA LUZ BISPO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9736-41.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARISA DO ESPIRITO SANTO DA LUZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9751-10.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIMA NATIVIDADE DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9738-11.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LENICIA DE JESUS SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9752-92.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GLAUCIA GOMES DA SILVA MARQUES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9740-78.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA DE JESUS FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9753-77.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIZIARIO CIRILO DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502062
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9754-62.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADEAN OLIVEIRA RAMOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9776-23.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADAO DE SOUZA SOARES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9756-32.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS GONZAGA FONSECA DO CARMO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9776-23.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADAO DE SOUZA SOARES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9756-32.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS GONZAGA FONSECA DO CARMO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9777-08.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GENILSON DE SOUSA E SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9758-02.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS PEREIRA DE BRITO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9779-75.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ORLANDO CARNEIRO VASCONCELOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9762-39.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIVAN COELHO MACEDO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9780-60.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANQUISMAR DA SILVA ARAUJO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9764-09.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOCIANO DOS SANTOS BARBOSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9782-30.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NATAL APARECIDO MORELATO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9769-31.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9788-37.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA DO ESPIRITO SANTO LIRA VALADARES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9771-98.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AGENOR DA SILVA COSTA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9789-22.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILAS ALVES DE SOUZA OLIVEIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9774-53.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCA QUEIROZ DA CRUZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9791-89.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IRAMAR MARTINS DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502063
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9340-64.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDENIR DA SILVA NASCIMENTO
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9380-46.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ALVES MOREIRA BARBOSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9381-31.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSEANE DA SILVA SOUSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9451-48.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
RAIMUNDO ALVES AGUIAR
MANOEL CARNEIRO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9791-89.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
IRAMAR MARTINS DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9792-74.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DARIO PEREIRA DO NASCIMENTO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9793-59.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALBERTO MAGNO FERREIRA DA SILVA
JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9795-29.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA FELICIANA DE SOUSA
JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9796-14.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSILDA VASCONCELOS CUNHA
JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9808-28.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

VARA

9453-18.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DIORRANE MIKAELLY PEREIRA SANTOS
MANOEL CARNEIRO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9454-03.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
ELIANE CARDOSO ARAUJO
THIAGO SEBASTIAO CAMPELO DANTAS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHAO - IFMA
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9310-29.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA PEREIRA
RAFAEL PEREIRA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9457-55.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO ISIDORO DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9338-94.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LINDOMAR DA CONCEICAO
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9457-55.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO ISIDORO DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9338-94.2014.4.01.3701 PROT.:08/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LINDOMAR DA CONCEICAO
JANAINA GOMES DE MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9459-25.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA BARBOSA NASCIMENTO DOS SANTOS
GEORGE DE MORAES FEITOSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502064
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9697-44.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
TADEU ALMEIDA LEAL NETO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9699-14.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDA MORAIS DA LUZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9473-09.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUGUSTA DA FRANCA SILVA
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9701-81.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VALDETE COELHO DE ARAUJO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

:
:
:
:
:
:

9476-61.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA MESQUITA
PAULA COSTA DE BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9704-36.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS SILVANO MIRANDA COQUEIRO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9480-98.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DORA AREIA SANTOS
RAIMUNDA BATISTA DO NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9707-88.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VANEIDE DE SOUSA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9487-90.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9707-88.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VANEIDE DE SOUSA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9487-90.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9709-58.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEANDRO MARTINS DE ARRUDA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9515-58.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9711-28.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSA MARIA DUARTE DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9696-59.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALESSANDRA ALVES DE ABREU
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9712-13.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VANESSA DE SOUSA GONZAGA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9460-10.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDECY DOS SANTOS RIBEIRO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9469-69.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOEL LEITE COSTA
LUDMILA FRANCO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9716-50.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDIVANIA LIMA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9732-04.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADAO BARROS SARMENTO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9718-20.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LINDOMAR DE SOUSA SOARES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9733-86.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9720-87.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LENAR FERNANDES ARRUDA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9737-26.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDENE FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9724-27.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9737-26.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDENE FERREIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9724-27.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9739-93.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA APARECIDA CRUZ DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9726-94.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
YARA CORREIA QUEIROZ
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9742-48.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9729-49.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VILMAR MOURA DE ARAUJO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9743-33.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADEVALDO PEREIRA DE BRITO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9730-34.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA ANGELITA SANTOS NOGUEIRA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9744-18.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCIMAR BARROS DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9731-19.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUZIMAR GONCALVES DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9746-85.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO IVAN PEREIRA DE AQUINO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9749-40.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RODRIGO CUNHA RODRIGUES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9766-76.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BELTO BARBOSA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9755-47.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCIVAL FERREIRA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9766-76.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
BELTO BARBOSA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9755-47.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCIVAL FERREIRA SANTOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9767-61.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9757-17.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DA SILVA MARANHAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9768-46.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOURIVAN DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9759-84.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DEUZIVAN FREITAS DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9770-16.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CARLOS DE JESUS SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9760-69.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSIPAULO CAMPOS VALADARES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9772-83.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE VANDERNEIS ALVES DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9761-54.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLAUDIA MARIA NOLETO BRITO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9773-68.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GILVAN DOS SANTOS DE SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9763-24.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCO DA CONCEICAO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9775-38.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NILSON AMORIM SOUSA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9765-91.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUIS ALVES DO NASCIMENTO
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9778-90.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL FRANCISCO LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502067
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9778-90.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL FRANCISCO LIMA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9794-44.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA SANTANA DOS SANTOS DEUS
JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9781-45.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILVANE SOUSA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9806-58.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE RIBAMAR CASTRO LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9783-15.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NELCIANE BEZERRA MOTA LEAL
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9784-97.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERMELSON SOUSA DA SILVA
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9810-95.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIZABETH RODRIGUES DOS SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9785-82.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ERCIONE RIBEIRO MARTINS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9811-80.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVETE REIS DE SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9786-67.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUZIMAR PEREIRA SOARES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9815-20.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ALVES MOREIRA BARBOSA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9787-52.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE HILARIO DE AZEVEDO CAMPOS
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9790-07.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO SOUSA MENDES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9790-07.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAIMUNDO SOUSA MENDES
THAIS BRINGEL REGO CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502068

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 146
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 146
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 27/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9285-16.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
CLASSE
: 1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: WANEUD DE SOUSA PAIVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
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PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
J. Dpcte
VARA

: 9292-08.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
: 6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO
DO PARA
: MARCELO DE PAULA CIDADE COELHO
: 6 VARA JF/PA
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

9294-75.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
JANE COSTA SOUSA
MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES
DORNICE SOUZA ANDRADE - DIRETORA DA FACIMP E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

9288-68.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
DEUSDEDITH ALVES SAMPAIO
JOAO FERREIRA CALADO NETO
UNIAO FEDERAL
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9293-90.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
13101-AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
HELIO SILVA DA CONCEICAO E OUTROS
2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 3
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 5
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 10111-42.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA NATALIA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: ROSANGELA ELERES CORTEZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9486-08.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CICERO DA CONCEICAO NASCIMENTO
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9493-97.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE PEREIRA SOARES
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9799-66.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE PEREIRA RIBEIRO MOREIRA
JAKSON EVANGELISTA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9801-36.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
VANESSA FEITOSA DOS SANTOS
MIGUEL ANGELO RUSCHEL NETO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9801-36.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
VANESSA FEITOSA DOS SANTOS
MIGUEL ANGELO RUSCHEL NETO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9805-73.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO PENHA DA SILVA
HUGO TRAJANO SOUSA SILVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9812-65.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GRACINETE RODRIGUES DOS SANTOS
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9483-53.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VERANE GOMES DA SILVA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9813-50.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDECE MACHADO DA SILVA
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9484-38.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELILDE PEREIRA DA SILVA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9817-87.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
WIRLENY XAVIER RAMOS
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502069
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9820-42.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAQUIM SILVINO DA SILVA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9838-63.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VILANIR ALVES FEITOSA OLIVEIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9824-79.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSENY BORGES ARAUJO
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9839-48.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZENER NASCIMENTO DA ROCHA
MANOEL CARNEIRO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9825-64.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DOS SANTOS FEITOSA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9839-48.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUZENER NASCIMENTO DA ROCHA
MANOEL CARNEIRO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9825-64.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DOS SANTOS FEITOSA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9841-18.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANDREIA SANTOS DE CASTRO
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9827-34.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDOILSON PEREIRA DA SILVA
JOSE HELIO DE BRITO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9844-70.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALAISA DA SILVA MIRANDA
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9829-04.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OSIEL DE FREITAS FEITOSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9845-55.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LIDIA DA SILVA SOUSA
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9830-86.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIAS COSTA DE SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9847-25.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE RIBEIRO
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9831-71.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EUDOCHA TEIXEIRA DE ANDRADE
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9850-77.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ALELUIA RODRIGUES DA SILVA
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9836-93.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9851-62.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE SOUSA
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502070
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:
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:

9852-47.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JUSCILEIDE SILVA DA CONCEICAO
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9852-47.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JUSCILEIDE SILVA DA CONCEICAO
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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VARA

:
:
:
:
:

9858-54.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
GABRIEL CARVALHO E NEVES
UNIAO FEDERAL
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9859-39.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINETH OLIVEIRA MACIEL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9860-24.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
SHIRLEY DIANA MENDES SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9861-09.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SOPHIA MARQUES DA SILVA
PEDRO BARROS DOS SANTOS NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9866-31.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROZA COSTA SOUZA
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9911-35.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CANDIDO BASTOS FILHO
MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9912-20.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IRACI MIRANDA DA COSTA
ISAAC FEITOSA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 9912-20.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: IRACI MIRANDA DA COSTA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502071
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ISAAC FEITOSA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9914-87.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARQUEL ANDRADE DE SOUSA
DEIDIANE SILVA SIQUEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9915-72.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO PEREIRA DE ARAUJO
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9916-57.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA MARIA DA CONCEICAO
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9920-94.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO BATISTA LIMA
REGIVALDO FEITOSA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9921-79.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGOS SOUSA DE MIRANDA
KESIA RIBEIRO PEREIRA FIALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9922-64.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JILVAN NUNES DOS SANTOS
KESIA RIBEIRO PEREIRA FIALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9924-34.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOEL COSTA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9924-34.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOEL COSTA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9925-19.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RAIMUNDA MOTA DA SILVA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
o
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: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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:

9926-04.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA DE AGUIAR LIMA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9928-71.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EDITH GOMES PEREIRA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9932-11.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SUZANA COELHO DA COSTA
GASPAR FERREIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9474-91.2014.4.01.3701 PROT.:02/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDMILSON FELIPE DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9482-68.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO HELTON FERREIRA BRITO
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9485-23.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA PEREIRA SOUSA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9485-23.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA PEREIRA SOUSA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9488-75.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JUREMA BARBOSA FERREIRA
KARLLOS BARRETO LIMA NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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:
:
:
:
:
:

9489-60.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO LOURECO LEITE
KARLLOS BARRETO LIMA NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502072

2072

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9490-45.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
MARCOS VINICIUS LIRA ELOI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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:

9491-30.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ZEILDO ROCHA DO NASCIMENTO
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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:
:
:
:
:
:

9492-15.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HIDEUVANE CAMPELO DA SILVA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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:
:
:
:
:
:

9797-96.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RITA FERREIRA DE ANDRADE
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9798-81.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DEUZIRAN DA SILVA MENEZES
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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:
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:
:
:

9798-81.2014.4.01.3701 PROT.:13/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DEUZIRAN DA SILVA MENEZES
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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9800-51.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ANTONIO DA SILVA COSTA
IVO CARVALHO LEAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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AUTOR
ADVOGADO
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VARA
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:
:
:
:
:

9804-88.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
RICHARDSON SOUSA MENESES
ENOQUE DINIZ
UNIAO FEDERAL E OUTROS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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9807-43.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CREUNICE GOMES DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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9809-13.2014.4.01.3701 PROT.:14/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUIZA COSTA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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9826-49.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SERVERINO ALFREDO PEREIRA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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9814-35.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TEREZINHA SOUSA CAMILO
FRANCISCO BENTO DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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AUTOR
ADVOGADO
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:
:
:
:
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9828-19.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LINDALVA RODRIGUES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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AUTOR
ADVOGADO
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:
:
:
:
:
:

9816-05.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA SOARES DA ROCHA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
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:
:
:
:
:
:

9832-56.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANDREIA MESQUITA DE SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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9818-72.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RENALDO NERES DA SILVA
JOAO PAULO DOS SANTOS SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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AUTOR
ADVOGADO
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:
:
:
:
:
:

9832-56.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANDREIA MESQUITA DE SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
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VARA

:
:
:
:
:
:

9818-72.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RENALDO NERES DA SILVA
JOAO PAULO DOS SANTOS SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9833-41.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUSIMAR BEZERRA ALVES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9819-57.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA FILOMENO DA SILVA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9834-26.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SANDRA MARIA VIDAL DA SILVEIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9821-27.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DOS SANTOS LUCENA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9835-11.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA SOCORRO BEZERRA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9822-12.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE FERREIRA SILVA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9837-78.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GILBERTO SANTANA LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9823-94.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RUBERLANIA FEITOSA DE MORAIS
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9840-33.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCIELY FREITAS DA SILVA E OUTROS
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502073
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9842-03.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
NOEME DA SILVA BISPO
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9843-85.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LENI RODRIGUES DE SOUZA
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9843-85.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LENI RODRIGUES DE SOUZA
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9846-40.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
HENRIQUE DA SILVA REIS E OUTROS
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9848-10.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE RIBEIRO
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9849-92.2014.4.01.3701 PROT.:15/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFA BARBOSA DE SOUSA
DANIEL ALVES GUILHERME
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9853-32.2014.4.01.3701 PROT.:16/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCAS GOMES FERREIRA ALVES E OUTROS
MARIA DE LORETO BESSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9856-84.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO BARBOSA DE PAIVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9856-84.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO BARBOSA DE PAIVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9857-69.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDIVALDO PESSOA
ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9917-42.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO GOMES DA COSTA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9918-27.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO PEREIRA DA COSTA
LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9923-49.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO MACEDO DOS SANTOS
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9927-86.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDINALDO ALVES CHAVES DE SOUZA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9854-17.2014.4.01.3701 PROT.:16/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9929-56.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE NAZARE BENEDITA DOS SANTOS
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9855-02.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA LIMA DE LIRA
DANIEL EDUARDO DA EXALTACAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9931-26.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EMILIA DA SILVA COSTA
JOUSIANE ARAUJO MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502074
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9931-26.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EMILIA DA SILVA COSTA
JOUSIANE ARAUJO MORAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
II-REDISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA
PROCESSO
: 409-72.2014.4.01.3701 PROT.:16/01/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA BERNADETE RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: DALTON HUGOLINO ARRUDA DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 91
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 92

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 28/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 9298-15.2014.4.01.3701 PROT.:28/08/2014
CLASSE
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DEPCDO
: GILBERTO FREIRE SANTANA
J. Dpcte
: 2 VARA JF/MA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

: 9291-23.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
: BEM VIVER ASSOCIACAO TOCANTINA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA SAUDE
: THIAGO SOBREIRA DA SILVA
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE IMPERATRIZ/MA E OUTROS
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
VARA

:
:
:
:
:

9297-30.2014.4.01.3701 PROT.:28/08/2014
15203-PEDIDO DE PRISAO PREVENTIVA
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL
FLANK BATISTA FARIAS DOS SANTOS
2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 1
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 3
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502075
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
10000-58.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIETE BARROS POVOA
JOSE RICARDO SANTOS AQUINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10001-43.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SUZANA GOMES SANTOS E OUTROS
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10003-13.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA FERREIRA SILVA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10005-80.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GILDETE BARROS DE ARRUDA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10008-35.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA NASCIMENTO PEREIRA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10013-57.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO RODRGUES DE SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10014-42.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDIMAR DA SILVA E SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10014-42.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDIMAR DA SILVA E SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9862-91.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA SOUSA DE ARAUJO
PEDRO BARROS DOS SANTOS NETO
o
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REU
VARA

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9871-53.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LENI DE SOUZA
SONIA MARIA ALVES SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9886-22.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DO CARMO GOMES BUENO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9888-89.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCINEIDE DOS SANTOS CHAVES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9890-59.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SUELIENE NASCIMENTO SOUSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9896-66.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEANA GOMES DE JESUS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9898-36.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCIA VERA DOS SANTOS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9898-36.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUCIA VERA DOS SANTOS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9899-21.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE COSTA SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO

:
:
:
:

9900-06.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO RAIMUNDO OLIVEIRA
EDSON MAGALHAES MARTINES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502076
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REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9933-93.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO SOCORRO FREITAS SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9938-18.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVANY CARDOSO BRITO DE SOUSA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9939-03.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROMULO DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9944-25.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TIAGO ARAUJO LIMA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9945-10.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFA ALVES BRAGA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9945-10.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFA ALVES BRAGA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9948-62.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
THERESINHA DE SOUSA SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9949-47.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA VALDENE RODRIGUES FALCAO
RONALD MICHEL CARVALHO MOTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9950-32.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ALDENIR DA SILVA NASCIMENTO
RONALD MICHEL CARVALHO MOTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9955-54.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GILSON BANDEIRA GAVIAO
JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9976-30.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO MARCULINO VIEIRA
WESLEY DE ABREU LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9956-39.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JANETE ALVES RIBEIRO
JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9979-82.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MORAIS COSTA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9960-76.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO DE ASSIS SILVA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9983-22.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DEUSELINA PAIVA MARINHO
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9963-31.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUSIANE DA SILVA MIRANDA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9983-22.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DEUSELINA PAIVA MARINHO
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9963-31.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUSIANE DA SILVA MIRANDA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9991-96.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFA ZEUDA DE LIMA CASTRO
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9965-98.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GILDEAN CARDOSO DE SOUSA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9993-66.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDIVAN DOS SANTOS
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9966-83.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA FERREIRA DE OLIVIERA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9994-51.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA PEREIRA SOUSA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9970-23.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RODRIGUES RAMOS
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9995-36.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE LOPES LULA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9974-60.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
WENNDES DOS SANTOS FERREIRA SILVA
FABIANO FERREIRA DE ARAGAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10002-28.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SANTANA NAZARE DE JESUS SILVA
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502077
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10004-95.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA PEREIRA BARROS
LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9867-16.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VICENTE DE PAULO PEREIRA VIANA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10006-65.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA ALMEIDA POVOA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9867-16.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VICENTE DE PAULO PEREIRA VIANA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10006-65.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA ALMEIDA POVOA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9868-98.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10007-50.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARILDA DE JESUS DA SILVA DA COSTA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9869-83.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DOS REMEDIOS SANTOS PEREIRA
RAFAEL PEREIRA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10009-20.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSIANE LOPES FEITOSA DE CASTRO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9870-68.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VICENTE LOURENCO DE ARAUJO
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10010-05.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DOS REIS BARROSO SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9884-52.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDIMIR BANDEIRA LABRE
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10011-87.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA DA SILVA DE SA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9887-07.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARILDA DE JESUS DA SILVA DA COSTA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10012-72.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA LOPES MOREIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9897-51.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIZANGELA TAVARES DA SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9865-46.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JUREMA ANGELA DOS SANTOS LIMA
HAYENDA BRITO SOARES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9902-73.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA IRACI DA CONCEICAO
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502078
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9902-73.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA IRACI DA CONCEICAO
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9953-84.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DAIANE SILVA LIMA
JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9904-43.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOROTEA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9954-69.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO LEAL DE CARVALHO
JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9937-33.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA CONCEICAO DA SILVA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9959-91.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GERSON COSTA DA SILVA
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9940-85.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO BATISTA SOARES NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9961-61.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS GRACAS CARVALHO
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9946-92.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIZ MARTINS DA SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9962-46.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA DE JESUS SANTOS
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9947-77.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALFREDO ALVES LIMA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9964-16.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL DA SILVA DIAS
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9951-17.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO COSTA NASCIMENTO
JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9967-68.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OSVALDO COSTA CARVALHO
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9952-02.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGOS PEREIRA SILVA
JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9967-68.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OSVALDO COSTA CARVALHO
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9952-02.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGOS PEREIRA SILVA
JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9968-53.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO RIBEIRO SOARES
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502079
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9969-38.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSAFAN SILVA RODRIGUES
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9982-37.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
PEDRO DA SILVA SANTOS
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9971-08.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE PEREIRA DA SILVA
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9987-59.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO ASSUNCAO MEDEIRO
RENATO DIAS GOMES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9972-90.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA LOPES BARBOSA
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9990-14.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA DALVA LIMA SOUSA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9975-45.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GERUSA DE CARVALHO MILHOMEM SOUSA
FABIANO FERREIRA DE ARAGAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9992-81.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GEILANIA LOPES DA COSTA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9977-15.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ZULMIRA DA COSTA ARAUJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9996-21.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GIRLENE MENDES DA SILVA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9978-97.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO PEREIRA DA COSTA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9996-21.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GIRLENE MENDES DA SILVA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9978-97.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO PEREIRA DA COSTA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9997-06.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA RODRIGUES PAIXAO GONCALVES
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9980-67.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE NAZARE DE SOUZA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9998-88.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALINE FERREIRA DA SILVA
CARLOS GIANINY BANDEIRA BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9981-52.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ABILO FERREIRA DA SILVA
ALESSANDRA BELFORT E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9999-73.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE RIBAMAR DA SILVA
JOSE RICARDO SANTOS AQUINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502080

2080

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
I-DISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA
PROCESSO
: 10375-59.2014.4.01.3701 PROT.:29/08/2014
CLASSE
: 15800-LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
REQTE.
: LUZEDIL SILVA SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MADEIRA
REQDO.
: INEXISTENTE
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 9295-60.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
CLASSE
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RAYLLA CRISTINA MARTINS SABOIA
ADVOGADO
: LEANDRO BARROS DE SOUSA
IMPDO
: DIRETORA DA FACIMP - DORLICE SOUSA ANDRADE E OUTROS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 6
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 1
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 8
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 10015-27.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO CARLOS SILVA AMAZONAS
ADVOGADO
: MARA RAQUEL LIMA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
PROCESSO
: 10016-12.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL DE JESUS VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL EDUARDO DA EXALTACAO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 87
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 87
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 29/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 10371-22.2014.4.01.3701 PROT.:29/08/2014
CLASSE
: 15205-AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
REQTE.
: DELEGADO DA POLICIA FEDERAL
REQDO.
: LUZEDIL SILVA SOUSA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

10372-07.2014.4.01.3701 PROT.:28/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL

VARA

10373-89.2014.4.01.3701 PROT.:29/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA
ADRIANO SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

10374-74.2014.4.01.3701 PROT.:29/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
CARLOS EDUARDO BASOLLI
1 VARA FEDERAL DE ARARAQUARA/SP
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO
VARA

:
:
:
:
:

10377-29.2014.4.01.3701 PROT.:29/08/2014
7300-AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
VANDERLUCIO SIMAO RIBEIRO E OUTROS
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
ADVOGADO
REQDO.
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10017-94.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ONILDO DO SANTOS
DANIEL EDUARDO DA EXALTACAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9299-97.2014.4.01.3701 PROT.:28/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
JAIME DO CARMO SILVA E OUTROS
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10018-79.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IZABEL CRISTINA DA SILVA
HEINZ FABIO DE OLIVEIRA RAHMIG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

10375-59.2014.4.01.3701 PROT.:29/08/2014
15800-LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
LUZEDIL SILVA SOUSA
CARLOS ALBERTO MADEIRA
INEXISTENTE
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10019-64.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVONETE SILVA DE SOUSA
FRANCISCO ALMIR DE SOUSA ARAUJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502081
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10020-49.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDIENE DE JESUS SILVA
RENATO DIAS GOMES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10035-18.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CELIANA DA CRUZ SILVA
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10021-34.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DALVA SILVA BRAGA
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10035-18.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CELIANA DA CRUZ SILVA
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10021-34.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DALVA SILVA BRAGA
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10038-70.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCIELE LOPES DOS REIS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10023-04.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOVENAL ANDRE CARDOSO
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10039-55.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDIR BEZERRA SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10024-86.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AINOAN NEVES DA CONCEICAO
RENATO DIAS GOMES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10042-10.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
KEITE DA SILVA E SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10026-56.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LINDALVA FERNANDES DOS SANTOS
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10043-92.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA EUNICE VELOSO DE MORAIS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10029-11.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JULITA RIBEIRO CARDOSO
VERA ALVES CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10044-77.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL MESSIAS DE SOUZA DIAS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10030-93.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA DE SOUSA LIMA
VERA ALVES CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10049-02.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DORACI GARROS SOUSA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10031-78.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OSVALDO OLIVEIRA SANTOS
VERA ALVES CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10052-54.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVANEIDE MOREIRA DOS REIS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502082
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10052-54.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IVANEIDE MOREIRA DOS REIS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10069-90.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALMIR DUARTE DE FARIAS
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

10053-39.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
CICERO FERREIRA DE SA
UNIAO FEDERAL
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10057-76.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE DA SILVA
JEAN FABIO MATSUYAMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10070-75.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROMARIO GOMES DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10058-61.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDENOR FERREIRA DE MIRANDA
JEAN FABIO MATSUYAMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10071-60.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL SABINO DA CONCEICAO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10073-30.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CELIO LIMA LEAL
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10059-46.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EUDES RODRIGUES VIANA
JAIRO LIMA BATISTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10076-82.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALVICE RODRIGUES DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10064-68.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MINALVA GOMES DE OLIVEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10079-37.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLEIDSON ROCHA DE OLIVEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10065-53.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO GOMES JARDIM
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10082-89.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARLON SOARES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10067-23.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOMINGAS BARBOSA DE MORAIS
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10082-89.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARLON SOARES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10067-23.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOMINGAS BARBOSA DE MORAIS
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10088-96.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MIGUEL DE OLIVEIRA SILVA
CAMILA SANTANA FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502083
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9877-60.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA
KALINNE LUCIA REGO DE AZEVEDO LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9880-15.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE APARECIDO DE FARIAS
WESLEY DE ABREU LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

10093-21.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUREA CAIRES LACERDA
CARLOS MAGNO MIRANDA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9882-82.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GILVAN MARTINS DE MIRANDA
MIGUEL ANGELO RUSCHEL NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

:
:
:
:
:
:

10094-06.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO SOBREIRA DE ABREU
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9885-37.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELENICE VIEIRA BARROS SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10099-28.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO JOSE DA SILVA GONCALVES
CLAYANNE CORREA SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9892-29.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ANITA BORGES CARVALHO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10100-13.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DENISE DA CONCEICAO ARAUJO
THAIS ALEXANDRA LOPES DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9892-29.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ANITA BORGES CARVALHO
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10100-13.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DENISE DA CONCEICAO ARAUJO
THAIS ALEXANDRA LOPES DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9894-96.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9863-76.2014.4.01.3701 PROT.:18/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
DIONILDES NUNES DOS SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9895-81.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIS DOS SANTOS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9872-38.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DA CRUZ
GABRIELA GONCALVES FERRAZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9901-88.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JUCIANE BARBOSA DA CONCEICAO
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

10090-66.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
JOSEMAR DE ALENCAR SILVA
UNIAO FEDERAL
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10092-36.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSEFA RODRIGUES NASCIMENTO
DANIELA AIRES MENDONCA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9908-80.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAFAEL ALVES SOARES
CARLOS EDSON ALVES DA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10025-71.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA NUNES BEZERRA BANDEIRA
ELIAS GOMES BORGES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9909-65.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JUSCIRENE MOTA MENDES
CARLOS EDSON ALVES DA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10028-26.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CLEONICE FERREIRA LIMA
VERA ALVES CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9910-50.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RITA DE SOUSA
CARLOS EDSON ALVES DA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10032-63.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9934-78.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
JULIMAR FERREIRA ESTEVAM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10032-63.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9934-78.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
JULIMAR FERREIRA ESTEVAM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9936-48.2014.4.01.3701 PROT.:20/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADAO BORGES DA ROCHA
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10033-48.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCINALDA DE SOUSA COSTA
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10034-33.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ABIMAEL FERREIRA DE ANDRADE
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9985-89.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ELZA BRASIL CLAUDINO
LEONARDO PUERTO CARLIN
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10036-03.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GESCIVALDO MIRANDA MARINHO
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9988-44.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
ROSANGELA SILVA CORREA
CARLOS EDSON ALVES DA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10037-85.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MARLENE BENTO DA SILVA
SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10022-19.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OLECANDRO RESENDE PACHECO
ANDRE JORDANY ARAUJO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10040-40.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUANA OLIVEIRA CUNHA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10041-25.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VANEIDE SOARES BATISTA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10055-09.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AURELIANA MARIA DE JESUS SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10045-62.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DALVINA JORGE DOS ANJOS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10055-09.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AURELIANA MARIA DE JESUS SILVA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10045-62.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DALVINA JORGE DOS ANJOS
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10056-91.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ADELIA MARIA CARNEIRO OLIVEIRA
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10046-47.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LEIA FERREIRA COSTA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10060-31.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSIVAN DE OLIVEIRA PAIVA AGUIAR
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10047-32.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CELMA FAUSTINO DE SOUSA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10061-16.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CREUSA MARIA DA CONCEICAO SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10048-17.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANDREIA DA SILVA BRAGA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10062-98.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
IOLETE DE SOUSA OLIVEIRA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10050-84.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LAIANE SILVA DE SOUSA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10063-83.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LOURENCA GUIMARAES DO NASCIMENTO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10051-69.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CARMEN ROSEANA SOUSA VIANA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10066-38.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LOURIMAR BARBOSA COSTA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10054-24.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALICE COSTA TEIXEIRA
LILIANE FRANCISCA COSTA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10068-08.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL DA ROCHA ALVES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
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CLASSE
AUTOR
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VARA
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CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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CLASSE
AUTOR
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REU
VARA
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CLASSE
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REU
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CLASSE
AUTOR
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CLASSE
AUTOR
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10068-08.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MANOEL DA ROCHA ALVES
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10077-67.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GEDEAN CARDOSO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10078-52.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10080-22.2014.4.01.3701 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PAULO ORLANDO DA CRUZ ARAUJO
KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10084-59.2014.4.01.3701 PROT.:24/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO MOURA LIMA
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10085-44.2014.4.01.3701 PROT.:28/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE ABREU SOBRINHO
ANTONIO RODRIGUES SEREJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10086-29.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARCIA LUCIA SILVA DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10091-51.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
KEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS
UNIAO FEDERAL
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10091-51.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
KEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS
UNIAO FEDERAL
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10095-88.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDO NONATO SOUSA
EDSON MAGALHAES MARTINES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502087
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REU
VARA

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
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REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
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:
:
:
:
:
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:
:
:
:
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:
:
:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10096-73.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ALCILENE LIRA DE SOUSA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10097-58.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ERASMO BARBOSA SILVA
THIAGO PINTO SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
10101-95.2014.4.01.3701 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSA ALVES DOS SANTOS
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9873-23.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
TEREZINHA FERREIRA SENA
GABRIELA GONCALVES FERRAZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9874-08.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA DELMONDES
GABRIELA GONCALVES FERRAZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9876-75.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
LEILA GONCALVES FRAZAO MATOS
KALINNE LUCIA REGO DE AZEVEDO LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9876-75.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
LEILA GONCALVES FRAZAO MATOS
KALINNE LUCIA REGO DE AZEVEDO LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
9878-45.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA MARIA DE AQUINO CARNEIRO
JEOVA PEREIRA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

9879-30.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
IVANILDO CABRAL MORENO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9889-74.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIA DE SOUSA LIMA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9891-44.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VITOR DOS SANTOS BARBOSA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9893-14.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE RIBAMAR PEREIRA SILVA
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9903-58.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA LUCINEUDA PEREIRA DOS SANTOS
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9905-28.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RITA DA SILVA CONCEICAO
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9905-28.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RITA DA SILVA CONCEICAO
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

9989-29.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
DAVID BEZERRA LIMA
MARCELO GILLES VIEIRA DE CARVALHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 109
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 109
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: BRUNO CESAR BANDEIRA APOLINARIO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 30/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 10103-65.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELZA MARIA MORAIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

:
:
:
:
:
:

9906-13.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA
EDSON MAGALHAES MARTINES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10105-35.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OSVALDO LEITE BRANDAO
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9907-95.2014.4.01.3701 PROT.:19/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
NEUSA DE MORAIS SOUSA
MARCO ANTONIO MENDES PIMENTEL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10106-20.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDIVALDO FELIZARDO MAGALHAES
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

9984-07.2014.4.01.3701 PROT.:21/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
JAIRO SOUSA MOREIRA
NAIRA DE ALMEIDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10107-05.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE NASCIMENTO DE SOUZA
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502088
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10108-87.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JEANES VIEIRA DOS SANTOS
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10130-48.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES
MIGUEL NOGUEIRA BESSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10109-72.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO OLIVEIRA MARTINS
RAIMUNDO FERREIRA BRITO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10133-03.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARILENE DE CASTRO REIS
RAFAEL PEREIRA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10115-79.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO OLIVEIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10133-03.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARILENE DE CASTRO REIS
RAFAEL PEREIRA ALMEIDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10118-34.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DOMINGAS PEREIRA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10135-70.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA AURELINA DOS SANTOS SILVA
EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10119-19.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA VIRGEM SOUSA DE CASTRO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10138-25.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ANTONIA GOMES ANDRADE
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10120-04.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ROSILENE SANTOS DE OLIVEIRA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10140-92.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DAYANNE DA LUZ PEREIRA
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10121-86.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO AMPARO SANTOS LIMA
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10141-77.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARINALVA DA SILVA TELES
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

10124-41.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARCOS JOAO DA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10142-62.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISQUINHO LIMA GUIMARAES
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10128-78.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MANOEL MENDES PEREIRA
MIGUEL NOGUEIRA BESSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10104-50.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VALDETE RODRIGUES AGUIAR
SANDRO QUEIROZ DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502089
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10110-57.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ACELINO PINTO SOBRINHO
ROSANGELA ELERES CORTEZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10123-56.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DORALICE PEREIRA DA SILVA
KEILA NARA PINTO QUEIROZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10110-57.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ACELINO PINTO SOBRINHO
ROSANGELA ELERES CORTEZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10125-26.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS
CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10112-27.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RODRIGO RODRIGUES SIMOES
PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10126-11.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA MADALENA ALVES DA CONCEICAO
MIGUEL NOGUEIRA BESSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10113-12.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JESSICA AZEVEDO AMORIM
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10129-63.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA RITA SOUSA SILVA
MIGUEL NOGUEIRA BESSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10114-94.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10132-18.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DOMINGOS MARINHO DA SILVA
ISAAC FEITOSA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10116-64.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
RAIMUNDA NONATA FERREIRA FALCAO
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10134-85.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
REGINA CELIA RIBEIRO DOS SANTOS
JEAN FABIO MATSUYAMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10117-49.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANTONIO GOMES DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10136-55.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE RICARDO STEFFEN
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10122-71.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOAO SOARES DAS NEVES
DOUGLAS BARROS COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10137-40.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO MAXIMO ALVES
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10123-56.2014.4.01.3701 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DORALICE PEREIRA DA SILVA
KEILA NARA PINTO QUEIROZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10137-40.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FRANCISCO MAXIMO ALVES
VALMIR IZIDIO COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502090
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10139-10.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA ELZA DA COSTA E SILVA LINDOSO
ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre o laudo de fls.
219/223, bem como, sobre a manutenção em depósito judicial do armamento apreendido nos
presentes autos, objeto da referida perícia.
Caso não haja interesse ou manifestação no prazo supra, desde já ficam advertidas que o
armamento será remetido ao Comando do Exército para destruição, nos termos do artigo 25 da
Lei nº 10.826/2003 e da Resolução nº 134/2011, do CNJ.

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10143-47.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JULIA ARAUJO MOTA E OUTROS
ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

1º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

10144-32.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA DO ESPIRITO SANTO
RENATO CORTEZ MOREIRA NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

10145-17.2014.4.01.3701 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ALDINA LIMA FREITAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF CIVEL E CRIMINAL ADJUNTO

: DR. BRUNO CÉSAR BANDEIRA APOLINÁRIO
: DR. WALISSON GONÇALVES CUNHA
: GILCIMAR LOPES DE SOUSA MENEZ

Atos do Exmo.

: DR. BRUNO CÉSAR BANDEIRA APOLINÁRIO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4554-45.2012.4.01.3701
4554-45.2012.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 40
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 40

:
:
:
:
:
:
:

ANTONIO DOS SANTOS SOUSA
MA00008609 - ANTONIO ALVES SOUZA JUNIOR
MA00011154 - DAVID DLAMARE DE S SILVA
MA00008063 - GARDENIA JALES DE SOUZA
MA00003303 - OZIEL VIEIRA DA SILVA
MA00005816 - THAIS YUKIE RAMALHO MOREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 8644-62.2013.4.01.3701
8644-62.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

2ª VARA FEDERAL
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA
: VALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO
EXPEDIENTE DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2316-53.2012.4.01.3701
2316-53.2012.4.01.3701 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: ELIOMAR ALBUQUERQUE DOURADO
REU
: UEDEN DA SILVA LIMA
REU
: SANDRA RAMALHO DUTRA
REU
: GENILDO OLIVEIRA DA SILVA
REU
: JHONATAS GEORGE VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00008350 - NEMEZIO LIMA NETO
ADVOGADO
: MA00008116 - SOLON COSTA SANTOS
ADVOGADO
: AL00010789 - THAIS EMANUELLE DUARTE GONCALVES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502091

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

AUTOR
ADVOGADO
REU

: DANIEL ARAUJO DE ALMEIDA
: TO00003750 - DANIELA AIRES MENDONCA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
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Numeração única: 882-58.2014.4.01.3701
882-58.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIAS ARAUJO VIEIRA
ADVOGADO
: MA00007472 - ALESSANDRA BELFORT E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av. Tapajós,
SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as
partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de
intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da necessidade de apresentar ao
perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho deste, bem como de que o seu não
comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1262-81.2014.4.01.3701
1262-81.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SENE MARIA MATIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: MA00008342 - CASSIO MOTA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av. Tapajós,
SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as
partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de
intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da necessidade de apresentar ao
perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho deste, bem como de que o seu não
comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1365-88.2014.4.01.3701
1365-88.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MA00007472 - ALESSANDRA BELFORT E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av. Tapajós,
SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as
partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de
intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da necessidade de apresentar ao
perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho deste, bem como de que o seu não
comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1714-91.2014.4.01.3701
1714-91.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELINEIDE DE SOUSA CONCEICAO
ADVOGADO
: MA00007472 - ALESSANDRA BELFORT E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av. Tapajós,
SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as
partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de
intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da necessidade de apresentar ao
perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho deste, bem como de que o seu não
comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO PROCESSO sem julgamento do mérito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502092

Numeração única: 2271-78.2014.4.01.3701
2271-78.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ALBERTINA PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: TO00004586 - ADRIANO MIRANDA FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4575-50.2014.4.01.3701
4575-50.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAGNOLIA LIMA MIRANDA
ADVOGADO
: MA00008649 - ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4628-31.2014.4.01.3701
4628-31.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO ERNESTO DE SOUSA
ADVOGADO
: MA00010314 - ADJACKSON RODRIGUES LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4755-66.2014.4.01.3701
4755-66.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JULIANA SOUSA FARIAS
ADVOGADO
: MA00010304 - DOUGLAS BARROS COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cien-
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5119-38.2014.4.01.3701
5119-38.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO MARINHO DE ARAUJO
ADVOGADO
: MA00011157 - EDENILTON AGUIAR DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 8352-14.2012.4.01.3701
8352-14.2012.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO FERREIRA NETO
ADVOGADO
: MA00008884 - ELIAS GOMES BORGES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 157-06.2013.4.01.3701
157-06.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE MOTA TELES
ADVOGADO
: MA00008860 - FABIO HERNANDEZ DE OLIVEIRA SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.

tificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4988-63.2014.4.01.3701
4988-63.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO
ADVOGADO
: MA00008342 - CASSIO MOTA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4989-48.2014.4.01.3701
4989-48.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSANGELA RIOS DE LIMA
ADVOGADO
: MA00010314 - ADJACKSON RODRIGUES LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5035-37.2014.4.01.3701
5035-37.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIMAYANE ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MA0012728A - ANTONIO RODRIGUES SEREJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5054-43.2014.4.01.3701
5054-43.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SIDINEY SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: MA00006274 - CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502093
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tificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5096-92.2014.4.01.3701
5096-92.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSEFA BARBOSA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO
: MA00013238 - EDSON NEVIS DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5236-29.2014.4.01.3701
5236-29.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ALERTO DE SOUZA
ADVOGADO
: MA00013238 - EDSON NEVIS DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5298-69.2014.4.01.3701
5298-69.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO RODRIGUES SOUSA
ADVOGADO
: MA00007730 - EDSON MAGALHAES MARTINES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5304-76.2014.4.01.3701
5304-76.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALIDA DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADO
: MA00009391 - FARNEZIO PEREIRA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 9488-12.2013.4.01.3701
9488-12.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SABRYNA NASCIMENTO SOUSA
ADVOGADO
: MA00007730 - EDSON MAGALHAES MARTINES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 157-69.2014.4.01.3701
157-69.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE REGINALDO LOPES PINTO
ADVOGADO
: MA00011160 - FRANCISCO ANDRESON LIMA SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1022-92.2014.4.01.3701
1022-92.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCINEIA DE JESUS NEGREIROS
ADVOGADO
: MA00008884 - ELIAS GOMES BORGES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3252-10.2014.4.01.3701
3252-10.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00008884 - ELIAS GOMES BORGES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cienEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502094
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Numeração única: 1610-02.2014.4.01.3701
1610-02.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SANDRA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00005415 - FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1660-28.2014.4.01.3701
1660-28.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IOLANDA DA CONCEICAO SILVA
ADVOGADO
: MA00011081 - HILMA CARVALHO DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2308-08.2014.4.01.3701
2308-08.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDILSON DE AGUIAR
ADVOGADO
: MA00005415 - FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2394-76.2014.4.01.3701
2394-76.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SEBASTIAO ALENCAR DA SILVA
ADVOGADO
: MA00007111 - GABRIELA GONCALVES FERRAZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cien-

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 29/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1046-23.2014.4.01.3701
1046-23.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA IVANILDE DE SOUSA REIS
ADVOGADO
: MA00007111 - GABRIELA GONCALVES FERRAZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1050-60.2014.4.01.3701
1050-60.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELISANGELA NASCIMENTO SOUSA
ADVOGADO
: MA00007111 - GABRIELA GONCALVES FERRAZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1608-32.2014.4.01.3701
1608-32.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO CICERO LIMA SOUZA
ADVOGADO
: MA00005415 - FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502095
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4324-32.2014.4.01.3701
4324-32.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PEDRO CECILIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: MA00011983 - JADERSON BEZERRA ANDRADE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5245-88.2014.4.01.3701
5245-88.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO VALDIVINO SOUSA
ADVOGADO
: MA00005415 - FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5246-73.2014.4.01.3701
5246-73.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA ALVES
ADVOGADO
: MA00005415 - FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.

tificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2869-32.2014.4.01.3701
2869-32.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LEOGILDO GARCIA SILVA
ADVOGADO
: MA00005379 - FRANCISCO BENTO DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3398-51.2014.4.01.3701
3398-51.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JENIVALDO DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3884-36.2014.4.01.3701
3884-36.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LORRANA CRISTINA CUNHA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MA00005415 - FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3885-21.2014.4.01.3701
3885-21.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDILSON PEREIRA MACEDO
ADVOGADO
: MA00005415 - FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502096
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tificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1457-66.2014.4.01.3701
1457-66.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAMON DE SOUSA SILVA
ADVOGADO
: MA00008870 - JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2226-74.2014.4.01.3701
2226-74.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSIVAN SOUSA SILVA
ADVOGADO
: MA00008870 - JOSE EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2378-25.2014.4.01.3701
2378-25.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSIMAR SOBRAL PEREIRA
ADVOGADO
: MA00005997 - JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4685-49.2014.4.01.3701
4685-49.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PATRICIA DA COSTA CAETANO
ADVOGADO
: MA00009952 - LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 5249-28.2014.4.01.3701
5249-28.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MA00005415 - FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1060-41.2013.4.01.3701
1060-41.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLAUDENOR SOARES LIMA
ADVOGADO
: MA00005997 - JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 6936-74.2013.4.01.3701
6936-74.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00011983 - JADERSON BEZERRA ANDRADE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1326-91.2014.4.01.3701
1326-91.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GLECIANE PAZ DA COSTA
ADVOGADO
: MA00005997 - JOSELINE DE ALMEIDA FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cienEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502097
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Numeração única: 7446-29.2009.4.01.3701
2009.37.01.705069-5 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DOS MILAGRES DA CONCEICAO
ADVOGADO
: MA00004561 - MARIA ZELINA DA SILVA S MARINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2053-84.2013.4.01.3701
2053-84.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE AVELINO BARROS MORAIS
ADVOGADO
: MA00009315 - MARCO ANTONIO RIBEIRO FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2272-97.2013.4.01.3701
2272-97.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDA LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00007459 - RAFAEL PEREIRA ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 7995-97.2013.4.01.3701
7995-97.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LEONARDO OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MA00010500 - MARIA ANDRADE SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cien-

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5072-64.2014.4.01.3701
5072-64.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00006651 - KEILA NARA PINTO QUEIROZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5131-52.2014.4.01.3701
5131-52.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AIRTON COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MA00010307 - LUCAS DE SOUZA GAMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5251-95.2014.4.01.3701
5251-95.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00007597 - JULIANA DE LIMA COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 30/09/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502098
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3661-83.2014.4.01.3701
3661-83.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA RIBAMAR PEREIRA
ADVOGADO
: MA00003238 - RAIMUNDA BATISTA DO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3860-08.2014.4.01.3701
3860-08.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: MA00007459 - RAFAEL PEREIRA ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3976-14.2014.4.01.3701
3976-14.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO SANTANA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00005561 - MIGUEL FERREIRA FURTADO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.

tificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1419-54.2014.4.01.3701
1419-54.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PATRICIA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00010500 - MARIA ANDRADE SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2392-09.2014.4.01.3701
2392-09.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUSIANE SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: PA0016817A - MARCIO UGLEY DA COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2484-84.2014.4.01.3701
2484-84.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00010092 - LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2678-84.2014.4.01.3701
2678-84.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO GOMES FERREIRA
ADVOGADO
: MA00012106 - MICHELLI TELES DE AGUIAR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502099
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tificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3110-11.2011.4.01.3701
3110-11.2011.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLA ROBERTA DA SILVA BARROS E OUTRO
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4344-91.2012.4.01.3701
4344-91.2012.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ISABEL DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5628-03.2013.4.01.3701
5628-03.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUAN NOBRE LIMA
ADVOGADO
: MA00009511 - ROSA OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3294-59.2014.4.01.3701
3294-59.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE TEIXEIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 4605-85.2014.4.01.3701
4605-85.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EREMILTON PEREIRA DE MELO
ADVOGADO
: MA00005561 - MIGUEL FERREIRA FURTADO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4681-12.2014.4.01.3701
4681-12.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LENIR ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5155-80.2014.4.01.3701
5155-80.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GLENDA LORRANA DA SILVA SA
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5157-50.2014.4.01.3701
5157-50.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO NONATO MORAIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
08h30min, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cienEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502100
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Numeração única: 5165-27.2014.4.01.3701
5165-27.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VAGNO VIEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5213-83.2014.4.01.3701
5213-83.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDIVAM DE SOUSA
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5243-21.2014.4.01.3701
5243-21.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADAO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00012439 - ROBSON CAETANO CHAVES DA LUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4208-31.2011.4.01.3701
4208-31.2011.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FERNANDA VITOR DA SILVA
ADVOGADO
: MA00007206 - DANIELLE MOTTA
ADVOGADO
: MA00006376 - THAIS ALEXANDRA LOPES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4882-04.2014.4.01.3701
4882-04.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DOMINGOS DOS SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5101-17.2014.4.01.3701
5101-17.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RUBENS ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: MA00011059 - SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5164-42.2014.4.01.3701
5164-42.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZA DE SOUSA NEVES
ADVOGADO
: MA00008604 - RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 01/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502101
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3966-67.2014.4.01.3701
3966-67.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA INES SOUSA DE MELO
ADVOGADO
: MA00004872 - VERA ALVES CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4604-03.2014.4.01.3701
4604-03.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROZINETE ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: MA00010950 - THIAGO PINTO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4606-70.2014.4.01.3701
4606-70.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ROSENIR PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA00010950 - THIAGO PINTO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.

Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 387-48.2013.4.01.3701
387-48.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE RIBAMAR BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00003425 - VALMIR IZIDIO COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av. Tapajós,
SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as
partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de
intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da necessidade de apresentar ao
perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho deste, bem como de que o seu não
comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1970-68.2013.4.01.3701
1970-68.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARILENE LIMA DE SOUSA
ADVOGADO
: MA00004091 - SILVIO AUGUSTO GOMES COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av. Tapajós,
SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as
partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de
intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da necessidade de apresentar ao
perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho deste, bem como de que o seu não
comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5322-34.2013.4.01.3701
5322-34.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SALVEMI DA SILVA
ADVOGADO
: MA00003425 - VALMIR IZIDIO COSTA
ADVOGADO
: MA00011487 - WALLACE SILVA COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 3272-98.2014.4.01.3701
3272-98.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ASTROGILDO BOMJARDIM DA LUZ
ADVOGADO
: MA00003425 - VALMIR IZIDIO COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5045-81.2014.4.01.3701
5045-81.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
ADVOGADO
: MA00003425 - VALMIR IZIDIO COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5047-51.2014.4.01.3701
5047-51.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DOMINGAS PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: MA00003425 - VALMIR IZIDIO COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5204-24.2014.4.01.3701
5204-24.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA AURELINA AGUIAR LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: MA00012687 - THAIS EMANUELLE DUARTE GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.

Numeração única: 4811-02.2014.4.01.3701
4811-02.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JULIO VIEIRA DO NACIMENTO
: MA00012252 - TASSIO GUTIERRE PAULA DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5011-09.2014.4.01.3701
5011-09.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA OLIVEIRA SANTOS NETA
: MA00011059 - SILVINHA DA S. LEAO MOREIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5015-46.2014.4.01.3701
5015-46.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: IASMIN VIANA DA SILVA
: MA00012687 - THAIS EMANUELLE DUARTE GONCALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
08h30min a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES
DE SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5044-96.2014.4.01.3701
5044-96.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ISAIAS ALVES DA SILVA
: MA00003425 - VALMIR IZIDIO COSTA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 1214-25.2014.4.01.3701
1214-25.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BIANOR LOPES MIRANDA
ADVOGADO
: MA0006050A - WILLAMACK JORGE DA SILVA MANGUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 2671-92.2014.4.01.3701
2671-92.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALEXSANDRA BENICIO DE ARRUDA
ADVOGADO
: MA0006050A - WILLAMACK JORGE DA SILVA MANGUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 5118-53.2014.4.01.3701
5118-53.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROGERIO SANTOS SAMPAIO
ADVOGADO
: MA00012254 - WESLEY DE ABREU LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.

Numeração única: 2400-20.2013.4.01.3701
2400-20.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: PAULO RODRIGUES DA SILVA
: MA00012234 - WAIRES TALMON COSTA GOMES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 4522-06.2013.4.01.3701
4522-06.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: IKARO DE SOUZA GUIMARAES
: MA0006050A - WILLAMACK JORGE DA SILVA MANGUEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 8314-65.2013.4.01.3701
8314-65.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDEMAN PEREIRA DANTAS
: MA0006050A - WILLAMACK JORGE DA SILVA MANGUEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o permissivo constante da Portaria JEF CÍVEL nº 021/2005, de 14/11/2005, nos autos do
presente processo fica designada perícia na parte autora, para o dia 02/10/2014, a partir das
13h, a ser realizada pelo(a) médico(a)-perito(a) deste Juízo, Dr. MARCELO RODRIGUES DE
SOUZA, CRM/MA nº 5813, na sala de perícias desta Subseção Judiciária, localizada na Av.
Tapajós, SN, Pq. das Nações (em frente à FACIMP) - nesta cidade, fone: 3523-8996, cientificando-se as partes de que podem impugnar o laudo apresentado no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data de intimação de sua juntada. Fica a parte autora ciente, também, da
necessidade de apresentar ao perito os exames de que dispuser para subsidiar o trabalho
deste, bem como de que o seu não comparecimento à perícia implicará na EXTINÇÃO DO
PROCESSO sem julgamento do mérito.
Numeração única: 832-32.2014.4.01.3701
832-32.2014.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA SILVANA DOS REIS SILVA
: MA00012254 - WESLEY DE ABREU LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual
e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais.
Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e aos
Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos
Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação
no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE,
Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus
fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do
processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo
265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 5022-38.2014.4.01.3701
5022-38.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ALINE CARNEIRO DE MELO
ADVOGADO
: MA00012345 - BRUNO SAMPAIO BRAGA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual
e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais.
Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e aos
Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos
Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação
no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE,
Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus
fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do
processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo
265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 5028-45.2014.4.01.3701
5028-45.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO LIMA SANTOS
ADVOGADO
: MA00012345 - BRUNO SAMPAIO BRAGA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
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Numeração única: 2555-86.2014.4.01.3701
2555-86.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: DOUGLAS GONCALVES BRAGA JUNIOR
ADVOGADO
: MA00012345 - BRUNO SAMPAIO BRAGA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual
e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais.
Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e aos
Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos
Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação
no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE,
Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus
fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do
processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo
265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 5019-83.2014.4.01.3701
5019-83.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GEISSIEL DA SILVA MELO
ADVOGADO
: MA00012345 - BRUNO SAMPAIO BRAGA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual
e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais.
Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e aos
Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos
Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação
no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE,
Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus
fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do
processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo
265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6045-19.2014.4.01.3701
6045-19.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual
e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais.
Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e aos
Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos
Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação
no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE,
Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus
fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do
processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo
265, inciso IV, alínea "a", CPC."

como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual
e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais.
Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e aos
Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos
Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação
no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE,
Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus
fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do
processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo
265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 5031-97.2014.4.01.3701
5031-97.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GILKLECIO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MA00012345 - BRUNO SAMPAIO BRAGA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual
e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais.
Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e aos
Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos
Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação
no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE,
Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus
fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do
processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo
265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6044-34.2014.4.01.3701
6044-34.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6173-39.2014.4.01.3701
6173-39.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FLORISNETE PEREIRA BARROS
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6174-24.2014.4.01.3701
6174-24.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS MILHOMEM
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, es-

Numeração única: 6151-78.2014.4.01.3701
6151-78.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VILSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6152-63.2014.4.01.3701
6152-63.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ORLANDO PEDRO DE SOUSA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
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tadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6177-76.2014.4.01.3701
6177-76.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: SILVANA MARIA DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6184-68.2014.4.01.3701
6184-68.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502108

que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6188-08.2014.4.01.3701
6188-08.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: EDNEIS REIS BRITO
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6190-75.2014.4.01.3701
6190-75.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAQUIM CARLOS PINTO GUIDA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6195-97.2014.4.01.3701
6195-97.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO ERNESTO PEREIRA NOLETO
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."

como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6191-60.2014.4.01.3701
6191-60.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: AROLDO SOUSA PEREIRA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6193-30.2014.4.01.3701
6193-30.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARLI SOUSA BRITO
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6267-84.2014.4.01.3701
6267-84.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MANOEL MESSIAS ALVES DA ROCHA
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6272-09.2014.4.01.3701
6272-09.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARCELO BOTELHO DE SOUSA
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, es-

Numeração única: 6196-82.2014.4.01.3701
6196-82.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6259-10.2014.4.01.3701
6259-10.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: LUZIMAR BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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tadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6395-07.2014.4.01.3701
6395-07.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ARISTON LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro Benedito
Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE, determinou a
suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido de correção de
saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da petição de fls. 305-309
sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção
monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os processos para que se evite insegurança
jurídica. O fim almejado pela novel sistemática processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve
à desobstrução dos tribunais superiores, mas direciona-se também à garantia de uma prestação
jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a
desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam
suspensas até o final julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para
estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum,
estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e
aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação no âmbito de
atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE, Ministro Benedito
Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus fundamentos (necessidade de
desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6396-89.2014.4.01.3701
6396-89.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: BELCHIOR DE JESUS BOTELHO
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
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todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6401-14.2014.4.01.3701
6401-14.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANTONIO LIMA GUIMARAES
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6402-96.2014.4.01.3701
6402-96.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CICERO DA SILVA ABREU
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro Benedito
Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE, determinou a
suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido de correção de
saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da petição de fls. 305-309
sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção
monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite nos mais diversos do Poder Ju-
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como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6406-36.2014.4.01.3701
6406-36.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CLAUDIONOR ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6409-88.2014.4.01.3701
6409-88.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: DEURIVAL SIRIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

diciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os processos para que se evite insegurança
jurídica. O fim almejado pela novel sistemática processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve
à desobstrução dos tribunais superiores, mas direciona-se também à garantia de uma prestação
jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a
desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam
suspensas até o final julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para
estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum,
estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e
aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação no âmbito de
atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE, Ministro Benedito
Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus fundamentos (necessidade de
desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6403-81.2014.4.01.3701
6403-81.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CARLOS ERIVAN ALVES BOTELHO
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro Benedito
Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE, determinou a
suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido de correção de
saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da petição de fls. 305-309
sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção
monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os processos para que se evite insegurança
jurídica. O fim almejado pela novel sistemática processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve
à desobstrução dos tribunais superiores, mas direciona-se também à garantia de uma prestação
jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a
desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam
suspensas até o final julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para
estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum,
estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e
aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação no âmbito de
atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE, Ministro Benedito
Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus fundamentos (necessidade de
desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6404-66.2014.4.01.3701
6404-66.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
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código 00202014090502112
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Numeração única: 6813-42.2014.4.01.3701
6813-42.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: LEVI PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6816-94.2014.4.01.3701
6816-94.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VALMIR SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6411-58.2014.4.01.3701
6411-58.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: DURVALINO CARMO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502113
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1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6817-79.2014.4.01.3701
6817-79.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: THAIZA ROCHA PEREIRA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro Benedito
Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE, determinou a
suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido de correção de
saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da petição de fls. 305-309
sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção
monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os processos para que se evite insegurança
jurídica. O fim almejado pela novel sistemática processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve
à desobstrução dos tribunais superiores, mas direciona-se também à garantia de uma prestação
jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a
desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam
suspensas até o final julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para
estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum,
estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e
aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação no âmbito de
atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE, Ministro Benedito
Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus fundamentos (necessidade de
desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6839-40.2014.4.01.3701
6839-40.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CICERO SILVA DE SOUSA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502114

STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 6841-10.2014.4.01.3701
6841-10.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOSE MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 7187-58.2014.4.01.3701
7187-58.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: SILVEIRA DIAS PALMEIRA
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que

2114

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
diciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os processos para que se evite insegurança
jurídica. O fim almejado pela novel sistemática processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve
à desobstrução dos tribunais superiores, mas direciona-se também à garantia de uma prestação
jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a
desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam
suspensas até o final julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para
estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum,
estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e
aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação no âmbito de
atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE, Ministro Benedito
Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus fundamentos (necessidade de
desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 7331-32.2014.4.01.3701
7331-32.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ROBERTO DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 7332-17.2014.4.01.3701
7332-17.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: IZAIAS PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro Benedito
Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE, determinou a
suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido de correção de

todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
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AUTOR
: IRAN REIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 7330-47.2014.4.01.3701
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AUTOR
: ISMAEL BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro Benedito
Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE, determinou a
suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido de correção de
saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da petição de fls. 305-309
sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção
monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite nos mais diversos do Poder JuEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502115
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 7362-52.2014.4.01.3701
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AUTOR
: DOMINGOS DIAS SOBRINHO
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."

saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da petição de fls. 305-309
sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção
monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os processos para que se evite insegurança
jurídica. O fim almejado pela novel sistemática processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve
à desobstrução dos tribunais superiores, mas direciona-se também à garantia de uma prestação
jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a
desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam
suspensas até o final julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para
estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum,
estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e
aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação no âmbito de
atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE, Ministro Benedito
Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus fundamentos (necessidade de
desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
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AUTOR
: JOSEILDE ROCHA COELHO
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
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AUTOR
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ADVOGADO
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REU
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1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 8172-27.2014.4.01.3701
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AUTOR
: ROBERVAL LOPES
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
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AUTOR
: JOSEMIR JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, es-
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7363-37.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO SILVA ROCHA
ADVOGADO
: TO00005097 - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 7702-93.2014.4.01.3701
7702-93.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO NONATO FREIRES DE ASSIS SILVA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502117
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tadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 8330-82.2014.4.01.3701
8330-82.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ALESSANDRO COSTA LOPES
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 8331-67.2014.4.01.3701
8331-67.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RENILSON FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502118

que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 8332-52.2014.4.01.3701
8332-52.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CLECIO DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 8334-22.2014.4.01.3701
8334-22.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ROGERIO SANTANA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 8344-66.2014.4.01.3701
8344-66.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ALESSANDRO CARMO DA SILVA
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."

como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 8340-29.2014.4.01.3701
8340-29.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: BENEDITO BORGES
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro
Benedito Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE,
determinou a suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido
de correção de saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da
petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite
nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os
processos para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado pela novel sistemática
processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores,
mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos
que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que
todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final
julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito
do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para estender a
suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios
Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do
STJ e aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado
à anterior decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a
determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n.
1.381.683 - PE, Ministro Benedito Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento
aos seus fundamentos (necessidade de desobstrução dos tribunais superiores e garantia de
uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão
final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do
artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Numeração única: 8342-96.2014.4.01.3701
8342-96.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CLEIDE BRITO FERREIRA
ADVOGADO
: MA0008874A - ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DASILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502119
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Numeração única: 8376-71.2014.4.01.3701
8376-71.2014.4.01.3701 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VALDENIR CONDECA DA SILVA
ADVOGADO
: TO00002893 - GASPAR FERREIRA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"Trata-se de ação que objetiva a revisão do FGTS. É o breve relato. DECIDO. O Ministro Benedito
Gonçalves, através de decisão proferida no Recurso Especial n. 1.381.683 - PE, determinou a
suspensão de todas as ações judiciais individuais e coletivas correlatas ao pedido de correção de
saldo do FGTS. Vejamos: Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da petição de fls. 305-309
sustenta que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção
monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trâmite nos mais diversos do Poder Judiciário. Com base nisso, requer a suspensão de todos os processos para que se evite insegurança
jurídica. O fim almejado pela novel sistemática processual (o art. 543-C do CPC) não se circunscreve
à desobstrução dos tribunais superiores, mas direciona-se também à garantia de uma prestação
jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a
desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam
suspensas até o final julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito do art. 543-C do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para
estender a suspensão de tramitação das correlatas ações a todas as instâncias da Justiça comum,
estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e
aos Ministros integrantes da Primeira Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior
decisão de sobrestamento. Expeçam-se, ainda, com urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação no âmbito de
atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. (REsp n. 1.381.683 - PE, Ministro Benedito
Gonçalves. 25 de fevereiro de 2014). Assim, em acatamento aos seus fundamentos (necessidade de
desobstrução dos tribunais superiores e garantia de uma prestação jurisdicional homogênea), determino a suspensão do presente feito até decisão final do processo n. 1.381.683 - PE, representativo da controvérsia (Art. 543-C), nos termos do artigo 265, inciso IV, alínea "a", CPC."
Juiza Substit.
: DRA. DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA
Dir. Secret.
: VALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6906-39.2013.4.01.3701
6906-39.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELVINA GRAMA FRANCA
ADVOGADO
: MA00010104 - SILVIA MARIA DA COSTA GARCIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem da MMª Juíza Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, independente de
despacho, conforme a faculdade prevista no art. 162, § 4º do Código de Processo Cível, e nos
termos da RESOLUÇÃO PRESI/COGER/COJEF Nº 14, de 11 de maio de 2014: diante da
informação trazida na petição retro, fica CANCELADA a audiência de conciliação, instrução e
julgamento anteriormente designada para o dia 16/09/2014.
Numeração única: 8889-73.2013.4.01.3701
8889-73.2013.4.01.3701 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PATRICIA GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MA00010104 - SILVIA MARIA DA COSTA GARCIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
De ordem da MMª Juíza Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, independente de
despacho, conforme a faculdade prevista no art. 162, § 4º do Código de Processo Cível, e nos
termos da RESOLUÇÃO PRESI/COGER/COJEF Nº 14, de 11 de maio de 2014: diante da
informação trazida na petição retro, fica CANCELADA a audiência de conciliação, instrução e
julgamento anteriormente designada para o dia 16/09/2014.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502120
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2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MARCEL QUEIROZ LINHARES
: DOVAIR CARMONA COGO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. MARCEL QUEIROZ LINHARES
AUTOS COM DESPACHO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6938-22.2014.4.01.3600
6938-22.2014.4.01.3600 CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
DEPCTE
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
DEPCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DARCI JOSE VEDOIN
CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN
LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN
ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN
HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN
MARIA ESTELA DA SILVA
NAIR BRANTI
DEVAIR SOARES ARCHILLA
PAULO CESAR BIAGI PIRES
LUIZA CARLOS DA COSTA
ARISTOTELES GOMES LEAL NETO
JOAO BATISTA DOS SANTOS
MT00006808 - EDE MARCOS DENIZ
MS00009665 - ELISABETE DA COSTA SOUSA CAMARGO
MT00012548 - EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO
MT00008202 - EVAN CORREA DA COSTA
MS00006447 - JOSE CARLOS CAMARGO ROQUE
MS00012723 - JOÃO PAULO LACERDA DA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 68. "Redesigno a audiência para o dia 09/09/2014, às 14:00 horas. (...)
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Juiz Titular
Dir. Secret.

ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

: DR. MARCEL QUEIROZ LINHARES
: DOVAIR CARMONA COGO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
INTIMAÇÃO da parte Exequente na pessoa de seu patrono Dr. ROGERIO R. GUILHERME
OAB/MT 6763 para retirar o Alvará expedido.
Numeração única: 13018-41.2010.4.01.3600
13018-41.2010.4.01.3600 CUMPRIMENTO DE SENTENCA

: DR. MARCEL QUEIROZ LINHARES

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8206-92.2006.4.01.3600
2006.36.00.008207-7 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA EM MATO GROSSO
REQDO
: ESPOLIO DE GILTON ANDRADE SANTOS
REQDO
: MAURICIO HASENCLEVER BORGES
REQDO
: JOSE DA SILVA TIAGO
REQDO
: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
REQDO
: PEDRO ELOI SOARES
REQDO
: ROMULO FONTENELLE MORBACH
REQDO
: ELENIZE DE OLIVEIRA SANTOS
REQDO
: ITAUBA AGROINDUSTRIAL S/A
REQDO
: VANDERLEI MIGUEL DA COSTA
ADVOGADO
: MT0009658B - ALEXANDRE DIAS REBOUCAS
ADVOGADO
: MT00008233 - ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES
ADVOGADO
: MG00097774 - BERNARDO MENICUCCI GROSSI
ADVOGADO
: DF00008543 - CILENE MARIA HOLANDA SALOIO
ADVOGADO
: MT0002932B - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MT00005379 - IVANOWA RAPOSO QUINTELA TAQUES
ADVOGADO
: MT00004700 - JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES
ADVOGADO
: MT00006755 - LUCIANA BORGES MOURA
ADVOGADO
: MT00006366 - MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR
ADVOGADO
: MT00004659 - PAULO CESAR ZAMAR TAQUES
ADVOGADO
: DF0001586A - PEDRO ELOI SOARES
ADVOGADO
: PA00001963 - ROMULO FONTENELLE MORBACH
ADVOGADO
: MT00004678 - RUY NOGUEIRA BARBOSA
ADVOGADO
: MT0003575B - VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls.4832. Ciência da redesignação da audiência para 15/09/2014, às 15h00min, na Seção Judiciária de
Minas Gerais (Carta Precatória n.º 1186/2014 e n.º 19845-02.2014.4.01.3900 no juízo deprecado).

:
:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
MT00010309 - CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA
MT00006734 - MARCELO PESSOA
MT0004238B - SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO
ETIENE APARECIDA DA SILVA LOPES
MT00009271 - BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA
MT00006091 - ENOCK CAVALCANTI DA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
INTIMAÇÃO da parte Exequente, na pessoa de seu patrono Dr. SEBASTIÃO PEREIRA DE
CASTRO OAB/MT 4.238-B para retirar o Alvará expedido.
Numeração única: 5384-43.2000.4.01.3600
2000.36.00.005389-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:

UNIAO FEDERAL
ELOI LUIZ DE ALMEIDA
MT00016472 - GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS
MT00006699 - HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
INTIMAÇÃO da parte Executada, na pessoa de seu patrono para, em 5 dias, manifestar nos
autos acerca dos documentos de fls. 293/295.

5ª VARA FEDERAL - CRIMINAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JEFERSON SCHNEIDER
: PATRICIA NARCISO DE REZENDE

Atos do Exmo.

: DR. JEFERSON SCHNEIDER

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

AUTOS COM DESPACHO

3ª VARA FEDERAL

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 241-82.2014.4.01.3600
241-82.2014.4.01.3600 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ILAN PRESSER
: DAINA EUNICE CUTTIER DE MEDEIROS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CESAR AUGUSTO BEARSI
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4431-50.1998.4.01.3600
1998.36.00.004428-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: RONDOAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: MT00002615 - JOSE GUILHERME JUNIOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502121

: MT00006763 - ROGERIO RODRIGUES GUILHERME
: UNIAO FEDERAL
: MT00003813 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO

AUTOR
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ALEX DE SOUZA REIS
KENNDERSON OLIVEIRA PEREIRA
MT00016777 - CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES
MT00012934 - DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
fl. 496: "[...] Defiro o pedido de vista, pelo prazo de (05) cinco dias, porém, indefiro o pedido de
intimação do advogado substituído, uma vez que tal providência é atribuição da própria parte
(art. 44, CPC). [...]"
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8ª VARA FEDERAL

ADVOGADO
: MT0008280B - TELMO DA ROCHA MACHRY
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Após, vista às partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 1725-23.2014.4.01.3604
1725-23.2014.4.01.3604 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: EDSON DE SOUZA E OUTRO
ADVOGADO
: MT00014103 - PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Promovo a SUSPENSÃO do processo , nos termos do art. 1º da Portaria SSJ-DIO n.
de 22 de maio de 2014.
Numeração única: 1726-08.2014.4.01.3604
1726-08.2014.4.01.3604 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ADRIANO MACIEL INACIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MT0008967B - ROGERIO DE CAMPOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Promovo a SUSPENSÃO do processo , nos termos do art. 1º da Portaria SSJ-DIO n.
de 22 de maio de 2014.
Numeração única: 1729-60.2014.4.01.3604
1729-60.2014.4.01.3604 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: LEOMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTRO
ADVOGADO
: MT00014103 - PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Promovo a SUSPENSÃO do processo , nos termos do art. 1º da Portaria SSJ-DIO n.
de 22 de maio de 2014.
Numeração única: 1745-14.2014.4.01.3604
1745-14.2014.4.01.3604 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: DALICIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: MT00014103 - PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Promovo a SUSPENSÃO do processo , nos termos do art. 1º da Portaria SSJ-DIO n.
de 22 de maio de 2014.
Numeração única: 1748-66.2014.4.01.3604
1748-66.2014.4.01.3604 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOSE EDEMAR DOS SANTOS E OUTRO
ADVOGADO
: MT00014103 - PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Promovo a SUSPENSÃO do processo , nos termos do art. 1º da Portaria SSJ-DIO n.
de 22 de maio de 2014.
Numeração única: 1749-51.2014.4.01.3604
1749-51.2014.4.01.3604 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO ANDERSON DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: MT00014103 - PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Promovo a SUSPENSÃO do processo , nos termos do art. 1º da Portaria SSJ-DIO n.
de 22 de maio de 2014.

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MARCELO MEIRELES LOBÃO
: SIRLENE DIAS DA SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO MEIRELES LOBÃO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5743-70.2012.4.01.3600
5743-70.2012.4.01.3600 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
REU
: PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
ADVOGADO
: MT00004470 - JOSE ANTONIO DUTRA
ADVOGADO
: MT00011233 - RICARDO SOUZA DUTRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
À partes para ciência da data da audiência de inquirição das testemunhas marcada no juízo
deprecado (dia 30/09/2014 às 16h15min).

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DIAMANTINO
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
: JAILMARA FERREIRA DOURADO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4201-39.2011.4.01.3604
4201-39.2011.4.01.3604 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT
REQTE
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT
LITISAT
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA-INCRA
ADVOGADO
: MT00005862 - REJANE BUSS SONNENBERG
REQDO
: APARECIDO BRIANTE
ADVOGADO
: MT0003498B - ALMINO AFONSO FERNANDES
ADVOGADO
: MT0006132B - ELLY CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: MT00004997 - FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO
ADVOGADO
: MT0005977A - JOSE FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADO
: MT00013265 - MARCELO EDVINO LUFT
ADVOGADO
: MT00008052 - SERGIO MARCOS LERMEN
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Às partes para especificarem as provas que pretendem produzir.
Juiz Titular
: DR. FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Dir. Secret.
: JAILMARA FERREIRA DOURADO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1597-37.2013.4.01.3604
1597-37.2013.4.01.3604 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUCINEIDE LOURENCO AMARO DE SOUSA FUJII
ADVOGADO
: MT0008245B - NILZA GOMES MACHRY
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502122
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Numeração única: 1008-39.2013.4.01.3606
1008-39.2013.4.01.3606 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: COMERCIO DE AUTO-PECAS GALVAO LTDA - ME
ADVOGADO
: MT00004812 - WELINTON JOSE SERPA GIL
EMBDO
: FAZENDA NACIONAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"(...) Recebo o recurso de fls. 85-95 como apelação, tempestivamente interposta, somente no
efeito devolutivo. Vista à apelada para as contrarrazões. Decorrido o prazo para oferecimento
da resposta ao recurso, subam os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as
nossas homenagens. (...)"
Numeração única: 1083-78.2013.4.01.3606
1083-78.2013.4.01.3606 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: MT0002287B - ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA
EXCDO
: T F DA SILVA MERCEARIA ME
ADVOGADO
: MT0005422B - JOSE CARLOS PEREIRA LIMA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"(...) Ante o exposto, com base no art. 185 do CTN c/c art. 593, II do CPC, reconheço a fraude
à execução, declaro nulas as alienações dos imóveis (art. 166, VI, do CC) e determino a
penhora dos imóveis registrados sob os nº 576 e 577, no Cartório de Registro de Imóveis de
Juína/MT. Tendo em vista a situação fática processual, aplico multa a TEREZINHA FERREIRA
DA SILVA MERCEARIA ME no montante de 10% do valor atualizado do débito, nos termos dos
arts. 600, I e 601, ambos do CPC. Intimem-se. (...)"
Juiza Titular
: DRA. TÂNIA ZUCCHI DE MORAES
Dir. Secret.
: MARCELA APARECIDA PEREIRA CALIXTO NETTO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIN N. 152-2014
Atos da Exma.
: DRA. TÂNIA ZUCCHI DE MORAES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2162-92.2013.4.01.3606
2162-92.2013.4.01.3606 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS-IBAMA
PROCUR
: MAT1635577 - MARIA LUCIA SQUILLACE
EXCDO
: I R M MADEIRAS LTDA - EPP
ADVOGADO
: PR00044590 - LUCIANA MOREIRA BAZILIO
ADVOGADO
: PR00025191 - MARLENE DIAS CARVALHO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"(...) Defiro o pedido formulado pela parte exequente às fls. 125/126. Cumpra-se, expedindo-se
o necessário. (...)"
Numeração única: 997-10.2013.4.01.3606
997-10.2013.4.01.3606 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL (FGTS)
PROCUR
: MT00002287 - ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA
EXCDO
: BAZA MADEIRAS LTDA EPP
ADVOGADO
: MT00013701 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
"(...) Diante da avaliação realizada pela Senhora Oficial de Justiça Avaliadora Federal às fls.
95/97, deixo de designar hasta pública para a venda judicial dos bens penhorados nos autos e
determino a intimação da parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a
quantidade exata de jogos alizares de cada madeira, de modo a possibilitar uma avaliação
precisa dos citados bens. Prestada a informação, reavaliem-se. Transcorrido o prazo sem
manifestação da executada, venham-me conclusos para designação de leilão, oportunidade em
que será considerado o menor valor da referida avaliação. Intimem-se. (...)"

Numeração única: 1751-21.2014.4.01.3604
1751-21.2014.4.01.3604 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: AGUINALDO APARECIDO DE LIRA
ADVOGADO
: SP00162494 - DANIEL FABIANO CIDRAO
ADVOGADO
: MT0008967B - ROGERIO DE CAMPOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Promovo a SUSPENSÃO do processo , nos termos do art. 1º da Portaria SSJ-DIO n. 003,
de 22 de maio de 2014.
Numeração única: 1675-31.2013.4.01.3604
1675-31.2013.4.01.3604 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DAMARES FERREIRA ROBERTO
ADVOGADO
: MT0004449B - DONIZETI LAMIM
ADVOGADO
: MT00010055 - MARCELO BARBOSA DE FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista ao procedimento necessário para o devido prosseguimento do pleito perante o
Juizado Especial Federal, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre eventual interesse
em renunciar ao valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, a fim de promover a
execução do julgado por meio de requisição de pequeno valor. Prazo: 10 (dez) dias
Numeração única: 425-26.2014.4.01.3604
425-26.2014.4.01.3604 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MT0008245B - NILZA GOMES MACHRY
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte autora, no prazo de 10(dez) dias, tendo em vista os fatos alegados pela contadoria de fl. 70/71.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUÍNA
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. TÂNIA ZUCCHI DE MORAES
: MARCELA APARECIDA PEREIRA CALIXTO NETTO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIN N. 152-2014

Atos da Exma.

: DRA. TÂNIA ZUCCHI DE MORAES

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2110-96.2013.4.01.3606
2110-96.2013.4.01.3606 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS-IBAMA
: MT00002056 - JOEMAR MORAES ROSA
: JOAO D TREVISAN
: MT0011258A - JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
"(...) Ante o exposto, rejeito a presente exceção e determino o prosseguimento da execução.
Convertam-se em renda da União os valores bloqueados às fls. 67/68, como requerido à fl. 90.
Intimem-se, devendo o IBAMA requerer o que entender cabível. (...)"
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502123
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Juiza Titular
Dir. Secret.

EDITAL DE CITAÇÃO 043/2014
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
EXECUÇÃO FISCAL: 2318-80.2013.4.01.3606
EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
- ANP
EXECUTADO(A): JOSE JOAQUIM DA SILVA COMERCIO ME (CNPJ 03.568.907/0001-40) e
JOSE JOAQUIM DA SILVA (CPF 034.665.458-03)
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada para, no quinquíndio legal, pagar a importância de
R$ 37.747,20 (trinta e sete mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), mais juros
e correção monetária, ou garantir a execução, sob pena de penhora, de ofício, registro e
avaliação.
ADVERTÊNCIA: A indicação de bem a penhora fora de ordem ou formas legais será rejeitada
liminarmente.
EDITAL DE CITAÇÃO 044/2014
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
EXECUÇÃO FISCAL: 1025-75.2013.4.01.3606
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS - IBAMA
EXECUTADO(A): TROPICAL IND. COM. DE MAD. E LAMINADOS LTDA (CNPJ
01.682.904/0001-07)
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada para, no quinquíndio legal, pagar a importância de
R$ 2.756,62 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), mais
juros e correção monetária, ou garantir a execução, sob pena de penhora, de ofício, registro e
avaliação.
ADVERTÊNCIA: A indicação de bem a penhora fora de ordem ou formas legais será rejeitada
liminarmente.

: DRA. TÂNIA ZUCCHI DE MORAES
: MARCELA APARECIDA PEREIRA CALIXTO NETTO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIN N. 152-2014

Atos da Exma.

: DRA. TÂNIA ZUCCHI DE MORAES

AUTOS COM EDITAL
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
EDITAL DE CITAÇÃO 037/2014
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
EXECUÇÃO FISCAL: 1337-51.2013.4.01.3606
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS - IBAMA
EXECUTADO(A): MADEIREIRA MARIANA LTDA (CNPJ 01.256.640/0001-20) e LAERTE BOTELHO FEIJÓ (CPF 237.279.939-87)
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada para, no quinquíndio legal, pagar a importância de
R$ 104.727,46 (cento e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos),
mais juros e correção monetária, ou garantir a execução, sob pena de penhora, de ofício,
registro e avaliação.
ADVERTÊNCIA: A indicação de bem a penhora fora de ordem ou formas legais será rejeitada
liminarmente.
EDITAL DE CITAÇÃO 040/2014
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
EXECUÇÃO FISCAL: 841-22.2013.4.01.3606
EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
EXECUTADO(A): WEDER DA SILVA (CPF 522.377.701-82)
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada para, no quinquíndio legal, pagar a importância de
R$ 6.320,36 (seis mil trezentos e vinte reais e trinta e seis centavos), mais juros e correção
monetária, ou garantir a execução, sob pena de penhora, de ofício, registro e avaliação.
ADVERTÊNCIA: A indicação de bem a penhora fora de ordem ou formas legais será rejeitada
liminarmente.
EDITAL DE CITAÇÃO 041/2014
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
EXECUÇÃO FISCAL: 1993-08.2013.4.01.3606
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
EXECUTADO(A): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE JUINA LTDA E OUTROS.
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado CLÁUDIO PEREIRA NANTES (CPF: 284.774.131-34)
para, no quinquíndio legal, pagar a importância de R$ 57.085,62 (cinqüenta e sete mil e oitenta
e cinco reais e sessenta e dois centavos), mais juros e correção monetária, ou garantir a
execução, sob pena de penhora, de ofício, registro e avaliação.
ADVERTÊNCIA: A indicação de bem a penhora fora de ordem ou formas legais será rejeitada
liminarmente.
EDITAL DE CITAÇÃO 042/2014
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
EXECUÇÃO FISCAL: 1868-40.2013.4.01.3606
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS - IBAMA
EXECUTADO(A): ROBERDAN SILVA DE MELO (CPF 046.671.531-36)
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada para, no quinquíndio legal, pagar a importância de
R$ 6.611,02 (seis mil seiscentos e onze reais e dois centavos), mais juros e correção monetária, ou garantir a execução, sob pena de penhora, de ofício, registro e avaliação.
ADVERTÊNCIA: A indicação de bem a penhora fora de ordem ou formas legais será rejeitada
liminarmente.,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502124

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP
1ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MURILO MENDES
: FABIO PAZ MIRANDA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MURILO MENDES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6675-59.2006.4.01.3603
2006.36.03.006731-2 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: INES DAVI
ADVOGADO
: SP00031644 - ADOLFO GONCALVES MARTINS FILHO
ADVOGADO
: MT0009568A - FABIO AUGUSTO SANTA ROSA
ADVOGADO
: MT00017599 - JOSE RICARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MT00017597 - VALDEMIR JOSE DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1)
Inclusão no sistema processual da representação de fl. 376, para fins de publicação.
2)
Intimação do advogado ADOLFO GONCALVES MARTINS FILHO quanto à revogação do mandado de fl. 375.
3)
Intimação da defesa para apresentação de memoriais, no prazo legal, conforme
despacho de fl. 374.
Este ato foi expedido conforme autorização contida no inciso XIV do art. 93 da CF/1988 e
Ordem de Serviço n. 01/2010, de 30/04/2010 - arquivada em Secretaria.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista as informações da carta precatória devolvida pela comarca de Paranaíta/MT, no
sentido de que não foi possível a intimação dos réus ELSON EGER e AILTON EGER, redesigno a audiência para a data de 19/11/2014, às 14h00min, a ser realizada nesta Subseção
Judiciária Federal de Sinop/MT.
À secretaria para providências.
Numeração única: 4661-29.2011.4.01.3603
4661-29.2011.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: JUSTICA PUBLICA
REU
: WERNE SCHEEL
ADVOGADO
: MT00008930 - ALLISON AKERLEY DA SILVA
ADVOGADO
: MT00009447 - MARCIO RODE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o patrono do réu para, em dez dias, comprovar o pagamento da prestação pecuniária
por parte do réu a APAMS, conforme determinado em Audiência de fl. 138, bem como,
apresentar o endereço atualizado do réu.
Após faça-se vista ao MPF.
Numeração única: 4687-56.2013.4.01.3603
4687-56.2013.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
REQTE.
: EDSON FERREIRA
ADVOGADO
: MT0005489B - NEWTON ACUNHA ROCHA
REQDO.
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"convertido o agravo de instrumento interposto pela ré em agravo retido (fl. 119/120), intime-se
a parte autora/agravada para, em dez dias, apresentar contrarrazões."
Numeração única: 3460-31.2013.4.01.3603
3460-31.2013.4.01.3603 CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DEPCDO
: LAERCIO ANTONIO DE AZEVEDO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Restando ainda pendente especificar as condições do cumprimento da prestação de serviços à
comunidade, designo a data de 26/11/2014, às 17h00, para a realização de audiência admonitória, em que serão fixadas a forma e o local de cumprimento da pena de prestação de
serviços à comunidade ou entidade assistencial, observando-se o despacho de fl. 39.
Intimem-se as partes.
Cópia deste despacho servirá de comunicação eletrônica ao Juízo deprecante, via malote
digital (autos de origem 5000931-10.2013.404.70017/PR).
Numeração única: 1696-73.2014.4.01.3603
1696-73.2014.4.01.3603 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
IMPTE
: ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO E OUTRO
ADVOGADO
: MT00004156 - EFRAIM RODRIGUES GONCALVES
IMPDO
: VALDIR BOGO
IMPDO
: TERESINHA APARECIDA TOMELIN BOGO
ADVOGADO
: MT0003530A - LUIZ CARLOS MOREIRA NEGREIRO
ADVOGADO
: MT0009672A - MIGUEL TAVARES MARTUCCI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Haja vista a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratorios com efeitos infringentes,
(fls. 93/98 intime-se a parte contraria/réu para manifestação em dez dias.
À Secretaria para as providencias necessárias."
Numeração única: 2646-82.2014.4.01.3603
2646-82.2014.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REU
: CESARIO JOSE RODRIGUES
ADVOGADO
: MT00007835 - CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MURILO MENDES
: FABIO PAZ MIRANDA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MURILO MENDES
AUTOS COM DECISÃO
BOLETIM 143-2014
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2839-97.2014.4.01.3603
2839-97.2014.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANTONIO MARCOVICZ E OUTRO
ADVOGADO
: MT00014725 - JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS-IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...
Diante do exposto, tenho por conveniente determinar a remessa dos autos à OAB, para as
providências cabíveis.
Evidenciada a conexão da presente demanda com a ação nº 2595-08.2013.4.01.3603, que
tramitou na Segunda Vara desta Subseção, em virtude de veicularem pedido idêntico, ou seja,
a anulação do mesmo termo de embargo e auto de infração, determino a remessa dos autos
ao mencionado juízo, tendo em vista tratar-se do juízo prevento no caso em testilha.
Intime-se a parte e, após, tome-se as providências.
Numeração única: 4084-46.2014.4.01.3603
4084-46.2014.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE APARECIDO CASTOR DA SILVA
ADVOGADO
: MT00017811 - ELSON CRISTOVAO ROCHA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...
Por não haver prova robusta que convença da verossimilhança das alegações do autor neste
momento processual, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
Por outro lado, considerando-se que a Caixa Econômica Federal tem condição de demonstrar
a origem do débito inscrito no cadastro restritivo de crédito à fl. 28, bem assim para demonstrar
que o autor contratou os títulos de capitalização descontados às fls. 30/33, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Intime-se. Cite-se.
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4394-23.2012.4.01.3603
4394-23.2012.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: DENISE STRADA
ADVOGADO
: MT00011833 - MAICON SEGANFREDO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em vista da certidão de fl. 201, homologo a desistência tácita da oitiva da testemunha JOSÉ
ANATÓRIO CHAVES, arrolada pela defesa.
Encerrada a fase de inquirição das testemunhas, designo a data de 19/11/2014, às 16h00, para
a realização do interrogatório da ré DENISE STRADA.
Depreco sua intimação ao Juízo da Comarca de Marcelândia/MT.
Intimem-se as partes.
Numeração única: 7769-03.2010.4.01.3603
7769-03.2010.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: ELSON EGER
REU
: AILTON EGER
ADVOGADO
: MT00009469 - FABIOLA DE CARLI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502125
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Numeração única: 5175-45.2012.4.01.3603
5175-45.2012.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - ANALICIA ORTEGA HARTZ TRINDADE
REU
: FRANCISCO DE ASSIS TENORIO
REU
: JORACI PADILHA DE SOUZA
REU
: ANA VILMA CAMARA SANTOS
REU
: RAIMUNDA GERSANDRA JESUS COELHO
ADVOGADO
: MT0006097A - IRINEU PAIANO FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Acolho o pedido ministerial e determino a intimação do advogado das acusadas JORACI
PADILHA DE SOUZA e RAIMUNDA GERSANDRA JESUS para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, junte nova procuração aos autos, com menção expressa a esta ação penal.
Com a juntada da procuração, façam-me os autos conclusos para decisão.
Numeração única: 1593-03.2013.4.01.3603
1593-03.2013.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REU
: ALTAIR VEZENTIN
ADVOGADO
: MT0005091B - AARAO LINCOLN SICUTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Homologo a desistência da oitiva das testemunhas VALDECI JACINTO PEREIRA e ANTÔNIO
MARCOS FERREIRA GOMES, arroladas pela acusação.
Infere-se que as duas testemunhas supracitadas foram arroladas também pela defesa à fl. 74.
No entanto, a defesa requereu a substituição das testemunhas não encontradas à fl. 103,
dentre elas, VALDECI JACINTO PEREIRA e ANTÔNIO MARCOS FERREIRA GOMES, por
aquelas indicadas à fl. 104, o que se entende pela desistência da oitiva das referidas testemunhas por parte da defesa.
No entanto, considerando que a carta precatória foi expedida com menção de que tais testemunhas foram arroladas pela acusação e defesa, com o objetivo de evitar futura alegação de
nulidade determino a intimação da defesa para que, no prazo de 10 (dez) dias, diga se tem
interesse em ouvir as testemunhas VALDECI JACINTO PEREIRA e ANTÔNIO MARCOS FERREIRA GOMES, trazendo o endereço atualizado. O silêncio será interpretado como desinteresse na sua inquirição
Numeração única: 4887-97.2012.4.01.3603
4887-97.2012.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: CLAUDINEI LOPES RODRIGUES
ADVOGADO
: MT00010718 - JIANCARLO LEOBET
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo a data de 19/11/2014, às 15h00, para a realização da inquirição das testemunhas
GILMAR MISTURA e ELIANE ZUBLER MISTURA, arroladas pela acusação e residentes nesta
cidade de Sinop/MT.
Cópia deste despacho servirá de mandado de intimação destinado à intimação das testemunhas GILMAR MISTURA (CPF nº 277.469.841-34) e ELIANE ZUBLER MISTURA (CPF nº
458.666.601-30), ambos residentes à Avenida dos Jacarandás, nº 2861, 1º andar, Setor Residencial Sul, Sinop/MT, para comparecer na sala de audiências desta 1ª Vara Federal.
Dê-se vista dos autos ao MPF para que indique o endereço completo da testemunha CLAUDEMIR LOPES RODRIGUES.
Intimem-se as partes.
Numeração única: 2408-73.2008.4.01.3603
2008.36.03.002422-1 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ELTON CESCON E OUTRO
ADVOGADO
: MT0005091B - AARAO LINCOLN SICUTO
REU
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Determino a realocação da denúncia de fl. 53/55.
Tendo em vista a deprecação da realização da audiência admonitória ao Juízo da Comarca de
Paranaíta/MT, intime-se o MPF para que estabeleça as condições para a suspensão condicional do processo, ou decline a incumbência ao Ministério Público Estadual local.
Com a resposta, expeça-se carta precatória.
Após, publique-se.
Numeração única: 3164-53.2006.4.01.3603
2006.36.03.003164-8 CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
REQTE.
REQDO.
ADVOGADO

: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
: SERGIO MUNIZ BERNARDES
: MT00007850 - ERONIVALDO DA SILVA VASCONCELOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Verifica-se, através da devolução da carta precatória da comarca estadual de Matupá, que o
réu foi intimado tempestivamente para comparecer na audiência de interrogatório do dia
14/05/2014.
Porquanto não compareceu ao ato designado, oportuno para sua defesa, entendo o réu ter
optado pelo silencio. Desta forma, encerro a fase de instrução criminal.
Intimem-se as partes para, em cinco dias, apresentarem memoriais, iniciando pela acusação.
Numeração única: 1317-40.2011.4.01.3603
1317-40.2011.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
REU
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
IRINEU DE JESUS TEIXEIRA
CLAUDINEI REGIS COSTA GOUVEIA
NIVALDO CAREAGA
SIDNEY BERTUCCI
MT0006713B - NIVALDO CAREAGA
MT0004319A - SIDNEY BERTUCCI
MT00006972 - TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a manifestação do MPF quanto ao interesse da oitiva da testemunha ADEMIR
MÁRIO ZUBER, fornecendo novos endereços (fl. 784-v)¸ depreco ao Juízo da Comarca de
Sorriso/MT, para realização da inquirição do mesmo.
Antes porém, intimem-se as partes acerca da devolução da carta precatória de fls. 787/799,
quanto a não localização da testemunha GILBERTO LUIZ LUNARDI, e do suposto falecimento
da testemunha ROGÉRIO TOLEDO.
À Secretaria para providências.
Numeração única: 2173-43.2007.4.01.3603
2007.36.03.002202-9 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
LITISPA
LITISPA
LITISPA
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

LAURO ANTONIO ZAMBIAZI
MT00007429 - ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS
FAZENDA NACIONAL
VALMOR BRESSAN
JOSE CEZARO GORLA BIONDO
BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA
MT0010103E - ANGELIZA NEIVERTH
MT0002287B - ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA
MT0004722A - MARCELO SEGURA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.
Defiro o pedido da Fazenda Nacional (fls. 315).
2.
Determino a suspensão da execução fiscal, inclusive com atos da realização da
praça, até o julgamento definitivo dos embargos à execução.
3.
Traslade cópia deste despacho para os autos principais.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502126
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Para a realização do interrogatório dos réus, designo a data de 19/11/2014 às 16h30.
Expeça-se mandado de intimação para a ré CARLA CRISTINA BORTOLAS.
Depreco a intimação do réu SIRENEU MOLETO ao Juízo de Direito da Comarca de Tabaporã/MT, Expeça-se a carta precatória.
Após, intimem-se as partes.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Verifico que a certidão de imóvel juntada à f. 22 foi expedida em junho de 2003, mais de cinco
anos antes do ajuizamento da demanda. Tendo em vista que a prova da propriedade da área
é ônus da parte autora e sendo fundamental para o deslinde da causa, baixo o feito em
diligência e determino a intimação da parte autora para, em dez dias, trazer aos autos certidão
atualizada do imóvel objeto da demanda.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
Intimem-se.
Numeração única: 2583-91.2013.4.01.3603
2583-91.2013.4.01.3603 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SANDRO CESAR LOURENCO
ADVOGADO
: MT0006562B - NEUDI GALLI
IMPDO
: GERENTE REGIONAL DO IBAMA EM SINOP-MT
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.
Recebo o recurso de apelação interposto pelo Impetrado/IBAMA (fls. 503/552), por
tempestivo, atribuindo-lhe o efeito meramente devolutivo.
2.
Intime-se o Impetrante/Autor para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no
prazo legal de 15 (quinze) dias.
3.
Decorrido o prazo supracitado, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os
autos ao eg. TRF da 1ª Região.
Numeração única: 4812-58.2012.4.01.3603
4812-58.2012.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: MARIO GIMENES LEONELLO
ADVOGADO
: PR00045748 - EDSON LUIS BRANDAO
ADVOGADO
: PR00045766 - EDSON LUIS BRANDAO FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista o despacho de fl. 155, designo a data de 15/10/2014, às 17:00 horas, para a
realização de audiência de inquirição da testemunha LÚCIO FLÁVIO DE ARRUDA E SILVA,
por videoconferência, com a 1ª vara federal de Cáceres/MT.
Comunique-se por meio eletrônico o Juízo deprecado.
Intimem-se.
Numeração única: 560-46.2011.4.01.3603
560-46.2011.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: GIOVANY MARCELINO PASCOAL
ADVOGADO
: MT0005898B - CARLOS AUGUSTO MINOTTO
ADVOGADO
: PA00012712 - LEONARDO MINOTTO LUIZE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o requerimento ministerial de fl. 194 e HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha arrolada pela acusação JOSÉ ANTÔNIO ANDOLPHATO. Dispenso a intimação da
defesa, considerando as informações do óbito da testemunha à fl 191.
Depreco a inquirição da testemunha EDSON APARECIDO PORTOLANI aos Juízos da Seção
Judiciária de Goiás, Subseção Judiciária de Araçatuba/SP e da Comarca de Birigui/SP, nos
endereço indicados à fl. 194.
Após, intimem-se as partes acerca da expedição das cartas precatórias, bem como quanto à
necessidade de acompanhá-las diretamente nos Juízo deprecados, independentemente de
intimação deste Juízo, nos termos da súmula 273 do STJ.
Numeração única: 1116-82.2010.4.01.3603
2010.36.03.000687-1 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: SIRINEU MOLETA
REU
: CARLA CRISTINA BORTOLAS
REU
: MADEIREIRA SANTA EXPEDITA LTDA - ME
ADVOGADO
: MT00008182 - ADRIANO BULHOES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MT0009061B - DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502127

2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. EDUARDO DE MELO GAMA
: LAOR ANTONIO DE CARVALHO PONTES GESTAL JUNIOR
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM 159/2014
Atos do Exmo.
: DR. EDUARDO DE MELO GAMA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3995-04.2006.4.01.3603
2006.36.03.004003-7 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: MT00006142 - RUI CARLOS DE FARIA
EXCDO
: ZELIR BRANDAO
EXCDO
: INSTALADORA ELETRICA NORTE SUL LTDA
ADVOGADO
: MT0005347B - JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 219
(...)
2. Após, levando-se em consideração que nesta data foi recebido o recurso de apelação, no
duplo efeito, nos autos dos embargos à execução nº 2009.36.03.006500-8, em apenso, suspendam-se os autos até que sobrevenha decisão quanto ao recurso interposto.
3. Intimem-se as partes.
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6441-72.2009.4.01.3603
2009.36.03.006500-8 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: ZELIR BRANDAO
ADVOGADO
: MT0005347B - JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO
EMBDO
: FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 286
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a apelação interposta, no efeito
suspensivo e devolutivo, nos termos do art. 520, caput, do CPC.
2. Anote-se na capa dos autos e no sistema processual o nome do novo patrono da executada,
observando-se o substabelecimento de fl. 371, excluindo-se o nome dos outros causídicos,
uma vez que estes substabeleceram sem reservas de poderes. Em seguida, intimem-se a parte
recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal.
(...)
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 93-62.2014.4.01.3603
93-62.2014.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ADVOGADO
: MT00016057 - MARCOS ROGERIO MENDES
PROCUR
: - CLEBER OLIVEIRA TAVARES NETO
REU
: ADRIANO MORATO DA SILVA
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 122
Intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia
integral do processo relativo ao auto de infração impugnado, documento indispensável à propositura da demanda, bem como procuração outorgando poderes específicos para a propositura desta ação judicial a Herbert Mora Casella, além de recolher as custas devidas, pois
o art. 88 do Estatuto do Idoso somente é aplicável à ações previstas no capítulo III do
mencionado estatuto, o que não é o caso dos autos, sob pena de indeferimento da inicial.
(...)
Numeração única: 3865-04.2012.4.01.3603
3865-04.2012.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: ANDRE LUIZ PACHI
ADVOGADO
: MT00009563 - JOEL QUINTELLA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 419
Designo para o dia 16/10/2014, às 14h00min (15h00min no horário de Brasília/DF), a audiência
para inquirição da testemunha DOUGLAS POPIA, que reside em Manaus/AM, pelo sistema de
videoconferência.
Comunique-se o juízo deprecado por correspondência eletrônica.
Intime-se o réu, via Carta Precatória, acerca da audiência supra.
Intime-se, por publicação, a defesa constituída.
Intime-se o MPF.
Cientifique-se o setor responsável pelas videoconferências.
Defiro a desistência de oitiva das testemunhas ALEX VALVERDE SINICIATO e JOÃO VITOR
DE ALMEIDA PRADO (fl. 412).
Solicite-se informações sobre o cumprimento das Cartas Precatórias 369/2014 (fl. 379) e
371/2014 (fl. 383).
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2795-15.2013.4.01.3603
2795-15.2013.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: MT00008423 - SANDRO MARTINHO TIEGS
REU
: ELISANGELA SANTOS FEITOSA
ADVOGADO
: MT00017333 - RODOLFO FARES PAULO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 137
Fls. 121/126 e 129/130. INDEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal feitos pelas
partes. Com efeito, há nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento
deste magistrado, mormente as provas documentais juntadas pelas partes e a certidão de fls.
135.
Intimem-se as partes desta decisão e para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se
sobre a certidão de fls. 135.
(...)
Numeração única: 3583-92.2014.4.01.3603
3583-92.2014.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: IZOLIRIO GAIARDONI
ADVOGADO
: MT00011665 - VALTER STAVARENGO
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS-IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 561/562
(...)
Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
Intimem-se e cite-se, no mesmo ato, o IBAMA para, querendo, apresentar contestação no
prazo legal.
Cumpra-se.

ADVOGADO
: MT00016057 - MARCOS ROGERIO MENDES
ADVOGADO
: MT00009331 - VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 747/750
(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBRGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, para, suprindo as omissões apontadas,
reconhecer a existência da reincidência, com as consequências acima delineadas, bem como
decretar o perdimento dos medicamentos apreendidos (Itens 1 a 10 do auto de apreensão de
fl. 22) e o encaminhamento dos demais bens especificados às autoridades competentes.
Com o acolhimento dos embargos, a pena privativa de liberdade do réu resta assim definida: 08
(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, sendo o
saldo atual de pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias.
Determino seja oficiado à autoridade policial federal para que destrua ou encaminhe à autoridade responsável pela destruição os bens cujo perdimento foi decretado (Itens 1 a 10 do
auto de apreensão de fl. 22).
Determino, ainda, que os bens constantes dos itens 11/19 e 24/25 sejam encaminhados à
Receita Federal do Brasil.
Remetam-se, por fim, os bens constantes nos itens 20/23 ao Exército.
Quanto aos demais bens (itens 27 a 30), fica a Secretaria da Vara autorizada a devolvê-los ao patrono
do réu, mediante termo nos autos, desde que ele apresente procuração autorizando-o para tanto.
As demais cominações da sentença de fls. 666/676 permanecem inalteradas.
Como houve alteração da sentença, será devolvido o prazo para a defesa arrazoar seu recurso,
ratificando as razões já apresentadas, complementando-as ou apresentando novas razões em
seu lugar.
Publique-se e registre-se no e-CVD.
Intimem-se as partes (o réu pessoalmente por Carta Precatória), começando pelo MPF.
Cumpra-se.
Juiz Titular
: DR. EDUARDO DE MELO GAMA
Dir. Secret.
: LAOR ANTONIO DE CARVALHO PONTES GESTAL JUNIOR
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM 160/2014
Atos do Exmo.
: DR. EDUARDO DE MELO GAMA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 75-41.2014.4.01.3603
75-41.2014.4.01.3603 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: SIGILOSO
ADVOGADO
: MT00013851 - ANGELIZA NEIVERTH
ADVOGADO
: MT00018008 - JULIANE BREDA
ADVOGADO
: MT0004722A - MARCELO SEGURA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 188
Deixo para deliberar quanto à intimação de PATRICK DALLA BERNARDINA (fls. 180/182) após
a perícia complementar, caso ainda reste algum quesito que necessite de resposta.
Quanto à solicitação de intimação do assistente técnico de data e horário da realização da
perícia, já foi deferido na Decisão de fls. 141/142.
Quanto às testemunhas não localizadas (fls. 173 e 176), deixo para deliberar após a perícia
complementar.
Cumpra-se, com urgência, a Decisão de fls. 141/142, na parte que determina seja oficiado à
Polícia Federal para que realize o exame pericial complementar, informando-se inclusive que os
quesitos encontram-se a fl. 181/182 dos autos.
Numeração única: 4105-22.2014.4.01.3603
4105-22.2014.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ADELINA CASELA MORA
ADVOGADO
: MS0000839A - ANTONINO MOURA BORGES
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS-IBAMA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502128
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Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas judiciais. Registro,
contudo, que a parte autora já adiantou metade das custas, ao passo que a UNIÃO é isenta de
tal obrigação. Ainda, e pelo mesmo motivo, cada parte arcará com os honorários advocatícios
de seu patrono.
Comunique-se o eminente Relator do agravo de instrumento.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 4576-72.2013.4.01.3603
4576-72.2013.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: TIAGO STEFANELLO NOGUEIRA
ADVOGADO
: MT0011229B - MATEUS MENEGON
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 91/96
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para, confirmando a
antecipação parcial da tutela deferida às fls. 36/40:
a) DECLARAR a inexigibilidade das contribuições previstas no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº.
8.212/91, com a redação dada pelas Leis nº 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01, em razão da
inconstitucionalidade do referido artigo na parte em que dispõe "contribuição do empregador
rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22" e
na parte "na aliena 'a' do inciso V";
b) CONDENAR a União a restituir, em favor da parte autora, os valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos contados da data da propositura desta demanda na
forma do artigo 25 da Lei 8.212/91, nas competências em que comprovada a condição de
empregador rural pessoa física, descontados os valores devidos da contribuição sobre a folha
de salários, prevista no artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91 (em sua redação original), em
razão do efeito repristinatório, de acordo com a fundamentação. Os valores a restituir serão
acrescidos da Taxa Selic, desde a data de cada recolhimento indevido, de acordo com o item
4.4 do Manual de Cálculo da Justiça Federal e art. 39, § 4º da Lei nº 9.250/95.
Todavia, em razão da presente sentença, a parte autora deverá, a partir da data de sua
intimação, recolher a contribuição prevista no artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91, na forma
de sua redação original, ou seja, ela deverá pagar 20% (vinte por cento) sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe prestem serviços.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas judiciais. Registro,
contudo, que a parte autora já adiantou metade das custas, ao passo que a UNIÃO é isenta de
tal obrigação. Ainda, e pelo mesmo motivo, cada parte arcará com os honorários advocatícios
de seu patrono.
Comunique-se o eminente Relator do agravo de instrumento.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 4688-41.2013.4.01.3603
4688-41.2013.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
REQTE.
: FABIANO RIBEIRO
ADVOGADO
: MT0005489B - NEWTON ACUNHA ROCHA
REQDO.
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 115/120
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para, confirmando a
antecipação parcial da tutela deferida às fls. 29/43:
a) DECLARAR a inexigibilidade das contribuições previstas no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº.
8.212/91, com a redação dada pelas Leis nº 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01, em razão da
inconstitucionalidade do referido artigo na parte em que dispõe "contribuição do empregador
rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22" e
na parte "na aliena 'a' do inciso V";
b) CONDENAR a União a restituir, em favor da parte autora, os valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos contados da data da propositura desta demanda na
forma do artigo 25 da Lei 8.212/91, nas competências em que comprovada a condição de
empregador rural pessoa física, descontados os valores devidos da contribuição sobre a folha
de salários, prevista no artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91 (em sua redação original), em

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 783-62.2012.4.01.3603
783-62.2012.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GERALDA FERREIRA MENDES
ADVOGADO
: MT00003167 - PEDRO FERREIRA MENDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 92
(...)
Preliminarmente, verifico que os embargos são tempestivos.
Assiste razão ao embargante.
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO,
para substituir onde se lê : "Ante o exposto, presentes os requisitos para averbação do tempo
de trabalho ora pleiteado, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo nos
termos do art. 269, I, do Código do Processo Civil." por : "Ante o exposto, ausentes os
requisitos para averbação do tempo de trabalho ora pleiteado, JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO, extinguindo o processo nos termos do art. 269, I, do Código do Processo Civil."
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 4058-48.2014.4.01.3603
4058-48.2014.4.01.3603 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SIGUARDO WUTZKE
ADVOGADO
: MT0005347B - JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO
IMPDO
: GERENTE REGIONAL DO IBAMA EM SINOP-MT
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 45
(...)
Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL nos termos dos artigos 267, inc. I, do CPC c/c art. 6º,
§5º, da Lei nº 12.016/09.
Custas pelo impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por força
do art. 24 da Lei 12.016/09.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Numeração única: 4689-26.2013.4.01.3603
4689-26.2013.4.01.3603 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
REQTE.
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
ADVOGADO
: MT0005489B - NEWTON ACUNHA ROCHA
REQDO.
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 178/182
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para, confirmando a
antecipação parcial da tutela deferida às fls. 129/131:
a) DECLARAR a inexigibilidade das contribuições previstas no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº.
8.212/91, com a redação dada pelas Leis nº 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01, em razão da
inconstitucionalidade do referido artigo na parte em que dispõe "contribuição do empregador
rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22" e
na parte "na aliena 'a' do inciso V";
b) CONDENAR a União a restituir, em favor da parte autora, os valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos contados da data da propositura desta demanda na
forma do artigo 25 da Lei 8.212/91, nas competências em que comprovada a condição de
empregador rural pessoa física, descontados os valores devidos da contribuição sobre a folha
de salários, prevista no artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91 (em sua redação original), em
razão do efeito repristinatório, de acordo com a fundamentação. Os valores a restituir serão
acrescidos da Taxa Selic, desde a data de cada recolhimento indevido, de acordo com o item
4.4 do Manual de Cálculo da Justiça Federal e art. 39, § 4º da Lei nº 9.250/95.
Todavia, em razão da presente sentença, a parte autora deverá, a partir da data de sua
intimação, recolher a contribuição prevista no artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91, na forma
de sua redação original, ou seja, ele deverá pagar 20% (vinte por cento) sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe prestem serviços.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502129
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 36
Defiro em caráter cautelar a produção de prova médica pericial.
Nomeio para atuar como experto deste Juízo o(a) médico(a) Perito(a) Dra. Eliana Kawaguti,
para realização de pericia médica dia 13.10.2014 às 13h00 horas a se realizar na sede da
JUSTIÇA FEDERAL em Sinop/MT.
(...)
Numeração única: 3997-90.2014.4.01.3603
3997-90.2014.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADAILSON JOSE BELLAVER
ADVOGADO
: MT0008048B - MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 40
Defiro em caráter cautelar a produção de prova médica pericial.
Nomeio para atuar como experto deste Juízo o(a) médico(a) Perito(a) Dra. Eliana Kawaguti,
para realização de pericia médica dia 13.10.2014 às 13h00 horas a se realizar na sede da
JUSTIÇA FEDERAL em Sinop/MT.
(...)
Numeração única: 4157-18.2014.4.01.3603
4157-18.2014.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSAFA DE LUNA MEIRAS
ADVOGADO
: MT00016619 - JOCELAINE DA SILVA BARBOSA DE LIMA
ADVOGADO
: MT00015565 - RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 27
Defiro em caráter cautelar a produção de prova médica pericial.
Nomeio para atuar como experto deste Juízo o(a) médico(a) Perito(a) Dra. Eliana Kawaguti,
para realização de pericia médica dia 13.10.2014 às 13h00 horas a se realizar na sede da
JUSTIÇA FEDERAL em Sinop/MT.
(...)
Numeração única: 4177-09.2014.4.01.3603
4177-09.2014.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS ROBERTO MARQUES
ADVOGADO
: MT00017329 - DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 53
Defiro em caráter cautelar a produção de prova médica pericial.
Nomeio para atuar como experto deste Juízo o(a) médico(a) Perito(a) Dra. Eliana Kawaguti,
para realização de pericia médica dia 13.10.2014 às 13h00 horas a se realizar na sede da
JUSTIÇA FEDERAL em Sinop/MT.
(...)
Numeração única: 4178-91.2014.4.01.3603
4178-91.2014.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GUSTAVO NERI FAGUNDES DE JESUS SANZOVO
ADVOGADO
: MT00014188 - EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
OUTROS
: CATIA PAZ FAGUNDES
ADVOGADO
: MT00014188 - EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 38
Defiro em caráter cautelar a produção de prova médica pericial.
Nomeio para atuar como experto deste Juízo o(a) médico(a) Perito(a) Dra. Eliana Kawaguti,
para realização de pericia médica dia 13.10.2014 às 13h00 horas a se realizar na sede da
JUSTIÇA FEDERAL em Sinop/MT.
(...)

razão do efeito repristinatório, de acordo com a fundamentação. Os valores a restituir serão
acrescidos da Taxa Selic, desde a data de cada recolhimento indevido, de acordo com o item
4.4 do Manual de Cálculo da Justiça Federal e art. 39, § 4º da Lei nº 9.250/95.
Todavia, em razão da presente sentença, a parte autora deverá, a partir da data de sua
intimação, recolher a contribuição prevista no artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91, na forma
de sua redação original, ou seja, ele deverá pagar 20% (vinte por cento) sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe prestem serviços.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas judiciais. Registro,
contudo, que a parte autora já adiantou metade das custas, ao passo que a UNIÃO é isenta de
tal obrigação. Ainda, e pelo mesmo motivo, cada parte arcará com os honorários advocatícios
de seu patrono.
Comunique-se o eminente Relator do agravo de instrumento.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
AUTOS COM DESPACHO / JEF ADJUNTO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4044-64.2014.4.01.3603
4044-64.2014.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO CARLOS SILVA E SILVA
ADVOGADO
: MT0008881A - MARCO AURELIO FAGUNDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 24
Defiro em caráter cautelar a produção de prova médica pericial.
Nomeio para atuar como experto deste Juízo o(a) médico(a) Perito(a) Dra.BENIELLEN JHENEY LUCAS ZARELLI NAVARRO - CRM/MT 7557, para realização de pericia médica dia
10.10.2014 às 17H00 horas a se realizar na sede da JUSTIÇA FEDERAL em Sinop/MT.
(...)
Numeração única: 4008-22.2014.4.01.3603
4008-22.2014.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FABIANA PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: MT0013433A - FABIANO PAULO CONSTANTINI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 48
Defiro em caráter cautelar a produção de prova médica pericial.
Nomeio para atuar como experto deste Juízo o(a) médico(a) Perito(a) Dra. Eliana Kawaguti,
para realização de pericia médica dia 13.10.2014 às 13h00 horas a se realizar na sede da
JUSTIÇA FEDERAL em Sinop/MT.
(...)
Numeração única: 4025-58.2014.4.01.3603
4025-58.2014.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NILZA DE OLIVEIRA MELO
ADVOGADO
: MT00017759 - ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 37
Defiro em caráter cautelar a produção de prova médica pericial.
Nomeio para atuar como experto deste Juízo o(a) médico(a) Perito(a) Dra. Eliana Kawaguti,
para realização de pericia médica dia 13.10.2014 às 13h00 horas a se realizar na sede da
JUSTIÇA FEDERAL em Sinop/MT.
(...)
Numeração única: 4024-73.2014.4.01.3603
4024-73.2014.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARLENE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MT00017759 - ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502130
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 174
Fls. 171/173. INDEFIRO O PEDIDO. Com efeito, há que se ressaltar, primeiramente, que ao
juiz somente é permitido modificar a sentença prolatada para corrigir erros materiais ou sanar
omissão, obscuridade ou contradição por meio de Embargos de Declaração, interpostos tempestivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi feito no presente caso. No entanto,
ainda que os autores tivessem utilizado o meio de impugnação adequado, não seria devida a
condenação em honorários advocatícios porque, consoante dispõe o artigo 55 da Lei 9099/95,
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará
as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento
do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Intime-se. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
AUTOS COM SENTENÇA / JEF ADJUNTO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5715-59.2013.4.01.3603
5715-59.2013.4.01.3603 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOAO ALDO DE SOUZA
ADVOGADO
: SP00201146 - WAGNER JEFERSON MIRANDA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: MT00015733 - LUCIO JUNIOR BUENO ALVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 74/75
(...)
Firme no exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custais. Sem honorários. Sem reexame necessário. Concedo os benefícios da assistência
judiciária.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 4463-21.2013.4.01.3603
4463-21.2013.4.01.3603 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
REQTE.
: CARLOS EDUARDO PEREIRA FRUTOS
ADVOGADO
: MT00011470 - DANIEL WINTER
ADVOGADO
: MT00013546 - EDUARDO ANTUNES SEGATO
REQDO.
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
REQDO.
: BANCO PANAMERICANO SA
ADVOGADO
: MT00015733 - LUCIO JUNIOR BUENO ALVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 190/192
(...)
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a
CEF a pagar ao autor CARLOS EDUARDO PEREIRA o valor de R$ 1.448,00 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser
acrescido de juros de 1 % (um por cento) a.m., desde a data do evento danoso (16/08/2013),
e corrigido monetariamente, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, desde a data desta sentença, devendo, ainda, a empresa abster-se de incluir o nome
do autor em cadastros de inadimplentes em razão da parcela discutida nos presentes autos.
Sem custas. Sem honorários. Sem reexame necessário.
Concedo os benefícios da assistência judiciária.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO / JEF ADJUNTO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1862-76.2012.4.01.3603
1862-76.2012.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELCIO SIQUEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: MT0006752B - JULIANO COLACO DA SILVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

AUTOS COM DECISÃO / JEF ADJUNTO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 652-19.2014.4.01.3603
652-19.2014.4.01.3603 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO SILVINO BATISTA E OUTROS
ADVOGADO
: MT0014256A - ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 134
Fls. 131/133. INDEFIRO O PEDIDO. Com efeito, há que se ressaltar, primeiramente, que ao
juiz somente é permitido modificar a sentença prolatada para corrigir erros materiais ou sanar
omissão, obscuridade ou contradição por meio de Embargos de Declaração, interpostos tempestivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi feito no presente caso. No entanto,
ainda que os autores tivessem utilizado o meio de impugnação adequado, não seria devida a
condenação em honorários advocatícios porque, consoante dispõe o artigo 55 da Lei 9099/95,
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará
as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento
do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Intime-se. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Numeração única: 673-92.2014.4.01.3603
673-92.2014.4.01.3603 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO CRISOSTOMO DE SOUSA E OUTROS
ADVOGADO
: MT0014256A - ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 134
Fls. 131/133. INDEFIRO O PEDIDO. Com efeito, há que se ressaltar, primeiramente, que ao
juiz somente é permitido modificar a sentença prolatada para corrigir erros materiais ou sanar
omissão, obscuridade ou contradição por meio de Embargos de Declaração, interpostos tempestivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi feito no presente caso. No entanto,
ainda que os autores tivessem utilizado o meio de impugnação adequado, não seria devida a
condenação em honorários advocatícios porque, consoante dispõe o artigo 55 da Lei 9099/95,
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará
as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento
do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Intime-se. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Numeração única: 178-48.2014.4.01.3603
178-48.2014.4.01.3603 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: EZEDEQUIAS RODRIGUES E OUTROS
ADVOGADO
: MT0014256A - ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 140
Fls. 137/139. INDEFIRO O PEDIDO. Com efeito, há que se ressaltar, primeiramente, que ao
juiz somente é permitido modificar a sentença prolatada para corrigir erros materiais ou sanar
omissão, obscuridade ou contradição por meio de Embargos de Declaração, interpostos tempestivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi feito no presente caso. No entanto,
ainda que os autores tivessem utilizado o meio de impugnação adequado, não seria devida a
condenação em honorários advocatícios porque, consoante dispõe o artigo 55 da Lei 9099/95,
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará
as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento
do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Intime-se. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Numeração única: 521-44.2014.4.01.3603
521-44.2014.4.01.3603 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: MT0014256A - ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502131
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 150
(...)
Consoante autorização contida no item 1.1 da Portaria nº 005, de 25 de junho de 2014, da 2ª
Vara Federal, destituo a perita anteriormente nomeada nos autos e designo para atuar como
experto deste Juízo a médica Perita Dra.ELIANA KAWAGUTI CRM/MT 3025, para realização
de perícia médica dia 13/10/2014 às 13H00 horas a se realizar na sede da JUSTIÇA FEDERAL
em Sinop/MT.
Intimações com fulcro no art. 162, 4º, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1954-54.2012.4.01.3603
1954-54.2012.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE DIAS DOS ANJOS
ADVOGADO
: MT00006697 - SIRLENE DE JESUS BUENO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 150
(...)
Consoante autorização contida no item 1.1 da Portaria nº 005, de 25 de junho de 2014, da 2ª
Vara Federal, destituo a perita anteriormente nomeada nos autos e designo para atuar como
experto deste Juízo a médica Perita Dra.ELIANA KAWAGUTI CRM/MT 3025, para realização
de perícia médica dia 13/10/2014 às 13H00 horas a se realizar na sede da JUSTIÇA FEDERAL
em Sinop/MT.
Intimações com fulcro no art. 162, 4º, do Código de Processo Civil.
Numeração única: 507-94.2013.4.01.3603
507-94.2013.4.01.3603 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PAULO PINHEIRO ALEXANDRE
ADVOGADO
: MT00008601 - ANDRE JOANELLA
ADVOGADO
: MT0006416B - JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 94
(...)
Consoante autorização contida no item 1.1 da Portaria nº 005, de 25 de junho de 2014, da 2ª
Vara Federal, destituo a perita anteriormente nomeada nos autos e designo para atuar como
experto deste Juízo a médica Perita Dra.BENIELLEN JHENEY ZARELLI NAVARRO - CRM/MT
7557, para realização de perícia médica dia 24/10/2014 às 17H00 horas a se realizar na sede
da JUSTIÇA FEDERAL em Sinop/MT.
Intimações com fulcro no art. 162, 4º, do Código de Processo Civil.

02
1705-35.2011.4.01.9360
Recurso Inominado
1ª Relatoria - físico
RECTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO : MARTA REGINA DA SILVA
ADVOGADO : MT0013395- GLASIELE MARY IWAKIRI
ADVOGADO : MT0009687- ALDINEIA APARECIDA FERNANDES
DECISÃO: "(...) não admito o incidente."
II
Decisão/Despacho do Juiz Federal Relator 1 da Turma Recursal, ILAN PRESSER, nos processos físicos abaixo:
01
590-76.2011.4.01.9360
Recurso Inominado
1ª Relatoria - físico
RECTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO : RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO : MT0009870 - ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO
ADVOGADO : MT0009851 - LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO
ADVOGADO : MT0009309 - JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA
----02
1353-77.2011.4.01.9360
Recurso Inominado
1ª Relatoria - físico
RECTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO : LEONILDA DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO : MT0009870 - ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO
ADVOGADO : MT0009851 - LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO
ADVOGADO : MT0009309 - JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA
DESPACHO: "Intimem-se o patrono da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias,
manifeste-se acerca da proposta de acordo oferecida às fls. 83/84."
----03
639-20.2011.4.01.9360
Recurso Inominado
1ª Relatoria - físico
RECTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO : FRANCISCA BARBOSA LOURO DOURADO
ADVOGADO : MT0012013 - ARILDO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO : MT009578B - RERISON RODRIGO BABORA
DECISÃO: "(...) homologo o acordo celebrado, para que surta os efeitos legais. (...) Quanto à
condenação em honorários advocatícios, homologo o acordo firmado, de forma que a despesa
fica dividida em partes iguais, sob a responsabilidade de cada um dos litigantes, compensandose mutuamente (art. 21 c/c art. 26, § 2º do CPC)."
II
Decisão/Despacho do Juiz Federal Relator 2 da Turma Recursal, JEFERSON SCHNEIDER,
nos processos físicos abaixo:
01
4900-73.2010.4.01.3601
Recurso Inominado
2ª Relatoria - físico
RECTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO : MARIA PEDROSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : MT010052A - MAURÍCIO DE CARVALHO
ADVOGADO : MT008.973B - JULIANO MARQUES RIBEIRO
DESPACHO: "Intimem-se a parte autora para se manifestar quanto à proposta de acordo
oferecida pelo INSS, no prazo de 10 (dez) dias."

TURMA RECURSAL
JUIZ PRESIDENTE: DR. JEFERSON SCHNEIDER
Diretor do Núcleo de Apoio à Turma Recursal: BEL. HELIO BARBOSA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM N. 100/2014
I
Decisão do Juiz Federal Presidente da Turma Recursal, JEFERSON SCHNEIDER, nos processos físicos abaixo:
01
3386-42.2011.4.01.3604
Recurso Inominado
1ª Relatoria - físico
Recte:NILO DE ALMEIDA NUNES
Advg.:MT00011271A - MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS
Advg.:MT00011233 - RICARDO SOUZA DUTRA
Recdo:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
DECISÃO: "Em razão da impossibilidade da cumulação do benefício auxílio-doença e aposentadoria por idade rural, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da informação
prestada pelo INSS (fls. 55/58)."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502132
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PORTARIA EMITIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES:
PORTARIA N.10/129-DIREF, DE 2.9.2014
R E S O L V E:
ORGANIZAR a seguinte ESCALA DE PLANTÃO JUDICIAL da Seção Judiciária de Minas Gerais, para o período de 8.9 a 21.9.2014:
Período
8.9 a 14.9.2014

Período
15.9 a 21.9.2014

Local
Juiz Plantonista
34ª Vara Federal, Rua
Dr. Carlos Geraldo TeiSantos Barreto 161, 13º xeira, Juiz Federal Titular
andar, Bairro Sto. Agostida 34ª Vara
nho
Local

Juiz Plantonista

Servidor de Apoio
Maurício Amorim Albuquerque

Servidor de Apoio

Telefone

2ª Vara Federal, Rua Dra. Carla Dumont Oli- Roseane Lucimara PeSantos Barreto 161, 2º veira de Carvalho, Juíreira
andar, Bairro Sto.
za Federal Substituta
Agostinho
da 2ª Vara

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502133

Telefone
8494-4813
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8494-4813

Juiz Plantonista Eventual
Servidor de Apoio
Telefone
Dra. Carla Dumont Oli- Roseane Lucimara Perei- 8494veira de Carvalho, Juíza
ra
6953
Federal Substituta da 2ª
Vara

Juiz Plantonista EvenServidor de Apoio
tual
Dr. José Carlos Macha- Maria Carolina Moreira
do Júnior, Juiz Federal
Rocha
Titular da 32ª Vara

o

Telefone
8494-6953
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Nascimento Casagrande, Rita de Cássia Casagrande, Raquel Resende Casagrande, Rozangela Francisca da Costa, Rozeli Stelita da Costa, Rozilene Meira da Costa Cantelmo, Rubens
Davi da Costa, Ruth Rosa da Costa Martins com fulcro no art. 794, I, c/c 503, do CPC.
Numeração única: 50882-56.2014.4.01.3800
50882-56.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: REGIANE APARECIDA DA SILVA ZAMPAR
ADVOGADO
: MG00133250 - RENATO GONCALVES DE SOUZA ZAMPAR
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONTAGEM

3ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. RICARDO MACHADO RABELO
: FRANCISCO HENRIQUE NAVARRO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RICARDO MACHADO RABELO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 65739-10.2014.4.01.3800
65739-10.2014.4.01.3800 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP
ADVOGADO
: MG00055579 - ANAMARIA PEIXOTO E SOUZA CRUZ
REU
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL- ASTEP BRASIL
REU
: MILTON JOSE DE SOUZA
REU
: DAYSE DE OLIVEIRA
REU
: ROBERTO QUEIROZ BARBOSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. ... defiro em parte a liminar...
Numeração única: 120-91.1981.4.01.3800
00.00.08752-1 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ANTONIO GERALDO DE RESENDE E OUTROS
ADVOGADO
: MG00106868 - AGOSTINHO GONCALVES R. DA CUNHA TERCEIRO
ADVOGADO
: RJ00072886 - CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA
ADVOGADO
: MG00038893 - IRENE RODRIGUES
ADVOGADO
: PR00009066 - IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO
ADVOGADO
: MG00127786 - LUIZ VICENTE FILARDI BARBOSA
ADVOGADO
: MG00064881 - ROMERO CARVALHO JUNIOR
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
INVENT.
: CONCEICAO COSTA BRILHANTE
INVENT.
: AIDA DE FATIMA BRILHANTE
INVENT.
: FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE
INVENT.
: MARIA CARMEM DE CASTRO LUSCHER
INVENT.
: MARIA ROSALIE CASTRO LUSCHER
INVENT.
: MONICA LUSCHER DE ALMEIDA CESAR
INVENT.
: ANA ZULEIMA DE CSTRO LUSCHER
INVENT.
: FATIMA LUSCHER ALBINATI
INVENT.
: MARIA CRISTINA DE CASTRO LUSHER
INVENT.
: CLAUDIA DE CASTRO LUSCHER
INVENT.
: RUTH ROSA DA COSTA MARTINS
INVENT.
: ROZANGELA FRANCISCA DA COSTA
INVENT.
: ROZELI STELITA DA COSTA
INVENT.
: ROZILENE MEIRA DA COSTA CANTELMO
INVENT.
: JOAO MARCOS DA COSTA
INVENT.
: PAULO SILAS DA COSTA
INVENT.
: WALTER ELIEZER DA COSTA
INVENT.
: RUBENS DAVI DA COSTA
INVENT.
: CARLOS ALBERTO COSTA
ADVOGADO
: RJ00072886 - CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Em face dos ofícios de saque juntados às fls.4426/4445, extingo a execução, relativamente
aos herdeiros de Walter Ribeiro da Costa, Antônio Casagrande e Luiz Carlos Resende Casagrande - Ana Paula Avelar, Ângela Maria Casagrande Santos, Elci Gomes dos Santos,
Gabriel Nascimento Casagrande, Haidee Maria Casagrande, Jessica do Nascimento Casagrande, João Marcos da Costa, Lucia Maria de Resende Casagrande, Luzia Márcia Resende
Casagrande Barbosa, Marcos Resende Casagrande, Patrícia de Resende Casagrande, Rafael
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502134

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...indefiro a liminar.
Numeração única: 63079-43.2014.4.01.3800
63079-43.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DOMINGOS PINTO JUNIOR
ADVOGADO
: MG00150094 - DELSON ALVES VIEIRA
ADVOGADO
: MG00074594 - FABIANO PEREIRA FERNANDES
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/HOSPITAL
DAS CLINICAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...indefiro a liminar.
Numeração única: 66306-41.2014.4.01.3800
66306-41.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: IVECO LATIN AMERICA LTDA
ADVOGADO
: MG00110372 - MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM
ADVOGADO
: MG00093835 - OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONCA
ADVOGADO
: MG00053275 - WERTHER BOTELHO SPAGNOL
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...indefiro a liminar... defiro o depósito em juízo...
Numeração única: 7212-65.2014.4.01.3800
7212-65.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A
ADVOGADO
: SP00239853 - DENIS CARDOSO FIRMINO
ADVOGADO
: SP00296895 - PEDRO POLI ELIAS
IMPDO
: AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - ALFANDEGA DO AEROPORTO TANCREDO NEVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
2. Intime-se o Impetrante para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Numeração única: 22024-15.2014.4.01.3800
22024-15.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DONIZETE MARCELINO DA PAZ
ADVOGADO
: MG00100940 - LUCIANO ALVES FRANCO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
2. Intime-se o Impetrante para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Numeração única: 16325-43.2014.4.01.3800
16325-43.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOAO GONCALVES DA CRUZ
ADVOGADO
: MG00016128 - BRAZ MOREIRA HENRIQUES
ADVOGADO
: MG00102363 - FLAVIA MARQUEZ HENRIQUES
ADVOGADO
: MG00099293 - RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo apelação do Impetrante, tempestivamente interposta, nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. RICARDO MACHADO RABELO
: FRANCISCO HENRIQUE NAVARRO

Numeração única: 21687-26.2014.4.01.3800
21687-26.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. RICARDO MACHADO RABELO

IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 46829-32.2014.4.01.3800
46829-32.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: BRENDA CRISTINA GONCALVES DE SOUSA
ADVOGADO
: MG00117274 - FLAVIO RECCH LAVAREDA
ADVOGADO
: MG00072218 - JOAQUIM MARTINS PINHEIRO FILHO
IMPDO
: CHEFE DA DELEGACIA DE CONTROLE DE SEG PRIVADA DO DEP
DE POLICIA FED DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00023642 - FRANCISCO DE ALMEIDA CAMPOS

: ERNESTO PEREIRA
: MG00092298 - ROBERTO DE CARVALHO SANTOS
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo apelação do Impetrante, tempestivamente interposta, nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Numeração única: 26927-93.2014.4.01.3800
26927-93.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA
: MG00108616 - ALEX DYLAN FREITAS SILVA
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos
Numeração única: 50456-78.2013.4.01.3800
50456-78.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARCIA APARECIDA CAMPOS FURTADO
ADVOGADO
: MT00014700 - WEUDYS CAMPOS FURTADO
IMPDO
: COORDENADOR DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ESTUDOS LINGUISTICOS DA FACULDADE DE LETRAS DA UFMG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo apelação do Impetrante, tempestivamente interposta, nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Numeração única: 28460-87.2014.4.01.3800
28460-87.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Dê-se vista sucessiva às partes, primeiramente ao(s) impetrante(s) do retorno dos autos a
este Juízo.
Numeração única: 51494-91.2014.4.01.3800
51494-91.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LIVIA SALVADOR GEO
ADVOGADO
: MG00058679 - MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA
IMPDO
: DIRETOR DA FACULDADE DA SAUDE E ECOLOGIA HUMANA - FASEH
IMPDO
: DIRETOR DA FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FUNDEP
ADVOGADO
: MG00084185 - KENIA MARCIA FONSECA SANTOS

JULIANA DO COUTO BEMFICA
MG00136995 - LEOMIR JOSÉ VIEIRA
MG00148521 - NAIARA MARTINS FREITAS
MG00121669 - PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA
MG00092298 - ROBERTO DE CARVALHO SANTOS
MG00129279 - THIAGO GONCALVES DE ARAUJO
GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo apelação do Impetrante, tempestivamente interposta, nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Numeração única: 32194-46.2014.4.01.3800
32194-46.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido de fls. 469/470 considerando que as provas dos candidatos mencionados pela
Impetrante foram juntadas às fls. 175/419.
Numeração única: 47952-65.2014.4.01.3800
47952-65.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MINERACAO CALFENIX LTDA
ADVOGADO
: MG00030791 - EDWAR ALVARES DE CAMPOS ABREU
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DE MINAS GERAIS

: SANDRA GOMES PARREIRA
: MG00092298 - ROBERTO DE CARVALHO SANTOS
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo apelação do Impetrante, tempestivamente interposta, nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Numeração única: 45018-71.2013.4.01.3800
45018-71.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando o teor das informações prestadas pela Autoridade impetrada, intime-se a Impetrante para dizer se ainda persiste o interesse no feito. Prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 23772-19.2013.4.01.3800
23772-19.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SIELEN BARRETO CALDAS DE VILHENA
ADVOGADO
: MG00063605 - CLAUDIO AUGUSTO FIGUEIREDO NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00055446 - JOAO BRAULIO FARIA DE VILHENA

: JOSE DOS SANTOS PAGANO
: MG00084667 - ANDERSON REGIS DE FREITAS SILVA
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM CONTAGEM/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
3. Intimem-se as partes para apresentar contrarrazões, devendo se manifestar primeiramente o
Impetrante.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502135
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ADVOGADO
IMPDO

: MG00003576 - PAULO EMILIO RIBEIRO DE VILHENA
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG

IMPDO
IMPDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
.. subam os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as nossas homenagens.
Numeração única: 25230-37.2014.4.01.3800
25230-37.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Decisão de perda do objeto do agravo de instrumento proferida pelo TRF1 juntada ao
processo.
2. Para o julgamento da apelação, subam os autos para TRF da 1ª Região, com nossas
homenagens.
Numeração única: 60907-31.2014.4.01.3800
60907-31.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
: ANDRE ALVES DE PAULA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
2. Intime-se a CEF a apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a verba honorária ora
arbitrada.
Numeração única: 33647-76.2014.4.01.3800
33647-76.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU
RÉU
RÉU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

: ANTONIO ADEMAR FRANCESCHI
: MG00079889 - ABELARDO DE OLIVEIRA FLORES
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que a tramitação dos mandados de segurança em assuntos desta natureza é
bastante célere, indefiro o pedido de reconsideração.
Não obstante a informação da Autoridade impetrada, fato é que o ato hostilizado neste mandamus é a negativa da Autarquia Previdenciária ao pedido do Impetrante de desaposentação
que, por sua vez, partiu da Gerência Executiva de Belo Horizonte (doc. fl. 49).

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
DROGARIA MAXIFAR LTDA ME
EDSON DE PAULA LABANCA
ROBERTA QUEIROZ FALCI LABANCA
MG00133482 - CARINA GIL DOS SANTOS
MG00056289 - JOSE VICENTE DOS SANTOS

Juiz Titular
Dir. Secret.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo os embargos tempestivamente interpostos à presente Monitória.
2. Dê-se vista à CEF para resposta, intimando-a para informar se há possibilidade de realização de acordo.
Numeração única: 12284-67.2013.4.01.3800
12284-67.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
: PROCURADOR-CHEFE DA FAZENDA NACIONAL EM MINAS GERAIS

: DR. RICARDO MACHADO RABELO
: FRANCISCO HENRIQUE NAVARRO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. RICARDO MACHADO RABELO

AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 38281-86.2012.4.01.3800
38281-86.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00096415 - CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA
MG00077618 - GIOVANNI CAMARA DE MORAIS
MG00080722 - KASSIM SCHNEIDER RASLAN
RENATO GONCALVES ROSA

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00096415 - CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA
MG0032129E - LUIZ FERNANDO BARACHO
EDSON PINTO DE CARVALHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
2. Intime-se a CEF a apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a verba honorária ora
arbitrada.
Numeração única: 33473-04.2013.4.01.3800
33473-04.2013.4.01.3800 MONITORIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
À CEF para requerer o que entender de direito.
Numeração única: 4676-81.2014.4.01.3800
4676-81.2014.4.01.3800 MONITORIA

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
MG00056526 - MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS
SILVANA MINARDI

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Considerando que até a presente data não houve intimação do executado para pagar o
débito, nos termos do art. 475-J, do CPC, indefiro o pedido formulado pela CEF à linha 26.
2. Intime-se a CEF a apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a verba honorária já
arbitrada.
Numeração única: 43757-08.2012.4.01.3800
43757-08.2012.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
MG00125277 - PEDRO PALHARES FURTADO
LUCIANA CANDIDA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
À CEF para requerer o que entender de direito.
Numeração única: 5628-60.2014.4.01.3800
5628-60.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU

: CELEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
: MG00075626 - ANDRE BARROS DE MOURA
: MG00091037 - ANDRE GREGORIO SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502136

:
:
:
:

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
: ANA PAULA GONCALVES RODRIGUES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
À CEF para requerer o que entender de direito.
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Numeração única: 38744-28.2012.4.01.3800
38744-28.2012.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00076652 - LEANDRO CLEMENTONI DA CUNHA
RÉU
: EUGENIO CARLOS DA SILVA DIAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CEF do mandado não cumprido retro.
Numeração única: 39006-75.2012.4.01.3800
39006-75.2012.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00096415 - CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077618 - GIOVANNI CAMARA DE MORAIS
RÉU
: ANGELINA PINTO DE FARIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CEF do mandado não cumprido retro.
Numeração única: 67202-21.2013.4.01.3800
67202-21.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DIEDRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: DF00015192 - ELVIS DEL BARCO CAMARGO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
IMPDO
: PROCURADOR CHEFE SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes sobre a decisão do Agravo de Instrumento, devendo se manifestar primeiramente o Impetrante.
Numeração única: 48862-92.2014.4.01.3800
48862-92.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
ADVOGADO
: MG00059960 - ALEXANDRE TORIDO BRANDAO
ADVOGADO
: MG00091154 - BRUNA ROCHA FERREIRA
IMPDO
: CHEFE DA SECAO DE MULTAS E RECURSOS DA SUPERINTENDENCIA REG. DO TRABALHO E EMPREGO EM MINAS GERAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao Impetrante sobre o agravo retido, no prazo de 10 dias.
Juiz Titular
: DR. RICARDO MACHADO RABELO
Dir. Secret.
: FRANCISCO HENRIQUE NAVARRO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RICARDO MACHADO RABELO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 34990-88.2006.4.01.3800
2006.38.00.035779-8 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: BENEDITO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. ... julgo extinta a execução, nos termos do art. 794, I, do CPC...
Numeração única: 20924-69.2007.4.01.3800
2007.38.00.021229-6 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ANGELO DE CASTRO DAVILA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00103116 - MARCIA HENRIQUE DE ANDRADE DINIZ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502137

EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
OUTROS
: BERENICE DE CASTRO AVILA
ADVOGADO
: MG00103116 - MARCIA HENRIQUE DE ANDRADE DINIZ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. ... julgo extinta a execução, nos termos do art. 794, I, do CPC...
Numeração única: 10109-66.2014.4.01.3800
10109-66.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: VALERIA DUARTE TIMOTEO
ADVOGADO
: MG00147015 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES
IMPDO
: DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA DO CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DE VESPASIANO/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...concedo a segurança...
Numeração única: 62614-34.2014.4.01.3800
62614-34.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MAIZA GEORGIA MENDONCA GOMES
ADVOGADO
: MG00035425 - ANTONIO CORREA DE MELLO
IMPDO
: COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO DA PUC - UNIDADE CONTAGEM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC,
tornando sem efeito a determinação contida na decisão de fls. 28/31 relativa à notificação da
Autoridade impetrada para prestar informações e posterior envio dos autos ao MPF.
Numeração única: 56821-85.2012.4.01.3800
56821-85.2012.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EMALTO INDUSTRIA MECANICA LTDA
ADVOGADO
: MG00091094 - ELISANGELA INES OLIVEIRA SILVA DE REZENDE
ADVOGADO
: MG00054714 - HOMERO LEONARDO LOPES
ADVOGADO
: MG00120050 - TIAGO NASSER SANTOS
IMPDO
: INSPETOR CHEFE DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DE BELO
HORIZONTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... confirmo a liminar e concedo em parte a segurança...
Numeração única: 2635-51.2013.4.01.3809
2635-51.2013.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: MG00098007 - PABLO VIANA PACHECO
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - ORGAO PLENARIO
ADVOGADO
: MG00134357 - EDUARDO VALERIO DE JESUS
ADVOGADO
: MG00118843 - SIBELE PEREIRA QUINTAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... CONCEDO a segurança...
Numeração única: 15578-93.2014.4.01.3800
15578-93.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CLEBER DE OLIVEIRA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00047482 - WANDER DA SILVA CARDOSO
IMPDO
: CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... confirmo a liminar e CONCEDO a segurança...
Numeração única: 74612-33.2013.4.01.3800
74612-33.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA
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ADVOGADO
: MG00057476 - MARCIO MURILO PEREIRA
IMPDO
: PREGOEIRO DA COMISSAO DE LICITACOES DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... concedo em definitivo a segurança...
Numeração única: 56604-08.2013.4.01.3800
56604-08.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
RÉU
: ASTRIDES PATRICIA DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. ... julgo extinta a execução promovida pela CEF, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
Numeração única: 37579-72.2014.4.01.3800
37579-72.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FONSECA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. ME
ADVOGADO
: MG00115754 - ARGEU LUCIO DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00121509 - TIAGO ORDONES REGO BICALHO
ADVOGADO
: MG00081511 - WILSON DOS SANTOS FILHO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONTAGEM/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... concedo em definitivo a segurança...
Numeração única: 45001-35.2013.4.01.3800
45001-35.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00138628 - MARCIO DA ROCHA MEDINA
ADVOGADO
: MG00127422 - VITOR DANTAS DIAS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONTAGEM/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
i). rejeito os embargos da União Federal.
ii). dou provimento aos embargos das Impetrantes
Numeração única: 54805-90.2014.4.01.3800
54805-90.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DEKOR VIDROS LTDA
ADVOGADO
: MG00087097 - ALECIO MARTINS SENA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
IMPDO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
IMPDO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
IMPDO
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
IMPDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
IMPDO
: SERVICO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... denego a segurança.
Numeração única: 26052-26.2014.4.01.3800
26052-26.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
ADVOGADO
: MG00129530 - ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
ADVOGADO
: MG00064712 - JOAO CAETANO MUZZI FILHO
ADVOGADO
: MG00048885 - LILIANE NETO BARROSO
ADVOGADO
: MG00080788 - PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502138

IMPDO
IMPDO

: UNIAO FEDERAL
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, II, do CPC.
Numeração única: 13896-06.2014.4.01.3800
13896-06.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: COMERCIAL CONSTRUR LTDA
ADVOGADO
: MG00118239 - ADRIANA CAETANO DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: MG00124222 - CELSO ARANTES BRITO NETO
ADVOGADO
: MG00117615 - DANILO ZIMMERER LORENTZ
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... confirmo a liminar e concedo a segurança...
Numeração única: 29526-05.2014.4.01.3800
29526-05.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANTONIO JOSE RIBEIRO CURY
ADVOGADO
: MG00084841 - LILIAN JORGE SALGADO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... rejeito os presentes embargos.
Numeração única: 63754-40.2013.4.01.3800
63754-40.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RAQUEL ROBLES BARREIRO
ADVOGADO
: MG00140062 - KENIA PEREIRA SILVA
IMPDO
: DELEGADO DE POLICIA FEDERAL DA SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... denego a segurança.

5ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOÃO BATISTA RIBEIRO
: DRA. TRICIA DE OLIVEIRA LIMA
: BEL. FLORIPES PAMPULINI DE ASSIS DINIZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOÃO BATISTA RIBEIRO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 61771-40.2012.4.01.3800
61771-40.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
EXCDO
: LETICIA GOMES BARBOSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 43: foi proferida decisão na Corte Especial do STJ, em sede de recurso repetitivo, na
sistemática do art. 543-C do CPC, que entendeu dispensável qualquer medida extrajudicial
objetivando exaurir os meios de localização de bens passíveis de penhora antes da constrição
judicial mediante penhora online, (STJ, Resp 1.112.943, Processo 2009.0057117-0/MA, Corte
Especial, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJE de 23/11/2010).
Assim, defiro o requerimento para penhora em dinheiro na forma do Convênio de Cooperação
Técnico-Institucional celebrado entre o Superior Tribunal de Justiça - CJF e o Banco Central do
Brasil/Bacenjud.
Com as informações, dê-se vista à parte exeqüente para requerer o que entender de direito, no prazo de
(10) dez dias, procedendo a Secretaria à confecção do auto de penhora, quando for o caso.
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Esclareço ao representante legal da parte autora, por oportuno, que, em casos similares, a
cópia do PA tem sido obtida diretamente pelo advogado da parte, a quem é possibilitada a
carga dos processos administrativos junto ao INSS.
3 - Atendida a determinação supra, venham-me imediatamente conclusos os autos para apreciar o pedido de tutela.
Numeração única: 55242-34.2014.4.01.3800
55242-34.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SAMUEL AYOBAMI AKINRULI
ADVOGADO
: MG00148748 - DAVIDSON TORRES SALES
REU
: AGENCIA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O autor pretende, por meio da presente demanda, a indenização de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), decorrente dos danos morais que alega ter sofrido em razão da demora na prestação de
um serviço de postagem de objetos perante uma agência da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, localizada em Governador Valadares/MG.
Assim, considerando o teor do pedido formulado na inicial, intime-se novamente o autor para
dizer, justificadamente, se persiste o interesse em ingressar em juízo em face do Estado de
Minas Gerais. O autor deverá se manifestar ainda sobre o pedido de dano material.
Numeração única: 6895-53.2003.4.01.3800
2003.38.00.006881-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: DORIVALDO DAMACENA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00076583 - PAULA MACHADO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00117064 - SIMONE MARIA DE SOUZA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00079711 - LUCIANO PAIVA NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00023411 - NAMIR NIBLAN MINARDI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Reitere-se a intimação da advogada signatária da petição de fl. 367 para cumprir o quanto
determinado no despacho de fl. 368.
Fl. 370: os exequentes informa que não puderam sacar os saldos das suas contas de FGTS,
após a recomposição determinada judicialmente, tendo a CEF informado que os saldos se
encontram bloqueados, dependendo de liberação por alvará.
A executada, de seu turno, informa ser este procedimento adotado para evitar duplicidade de
pagamento, uma vez que, além dos valores creditados nas contas dos exequentes, houve a
efetivação de penhora nos autos, razão pela qual a liberação dos saldos das contas vinculadas
dependeria de alvará autorizando o retorno dos valores penhorados para o FGTS (fl. 372).
Diante do exposto, determino a expedição de alvará, em favor da CEF, para liberação do valor
penhorado e depositado à disposição do juízo à fl. 277, verso, devendo, em contrapartida, a
instituição financeira proceder ao imediato desbloqueio das contas de FGTS dos exequentes e
a liberação dos valores para aqueles que preencham os requisitos de saque estabelecidos na
Lei 8036/90.
Cumpridas as determinações acima, dê-se vista aos exequentes, devendo aqueles que preencham os requisitos para saque, querendo, comparecer a qualquer agência da CEF e lançar
mão dos seus créditos, manifestando, posteriormente, satisfação para fins de encerramento da
presente execução.
( alvará à disposição da Caixa Econômica Federal, CNPJ nº 00.360.305/0001-04).
Numeração única: 25775-93.2003.4.01.3800
2003.38.00.025766-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
ADVOGADO
: MG00054278 - DEOPHANES ARAUJO SOARES FILHO
ADVOGADO
: MG00062911 - EDITE VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00062516 - MARIO MARCIO DE SOUZA MAZZONI
EXCDO
: SILVEIRA NETO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: MG00033013 - ALCIDES TEODORO DIAS
ADVOGADO
: MG00008235 - CIZINIO MIRANDA DA ROCHA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Como a decisão proferida pelo TRF-1.ª Região, em sede de Agravo de Instrumento - 4556446.2014.4.01.0000/MG - deferiu a penhora de 5% do faturamento da empresa devedora "ficando nomeado depositário e responsável pelas atribuições de que trata o § 3.º do art. 655-A
do CPC, o próprio administrador da agravada", intime-se a ECT para requerer o que de direito
relativamente ao cumprimento da decisão acima mencionada.

Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOÃO BATISTA RIBEIRO
: DRA. TRICIA DE OLIVEIRA LIMA
: BEL. FLORIPES PAMPULINI DE ASSIS DINIZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOÃO BATISTA RIBEIRO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4788-50.2014.4.01.3800
4788-50.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00139912 - CAMILA FONSECA BORGES SEREJO
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
ADVOGADO
: MG00056526 - MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS
RÉU
: JULIO SILVA DE OLIVEIRA
RÉU
: BEATRIZ BITTENCOURT GOMES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido formulado no evento virtual 26 para localização do réu JULIO SILVA DE
OLIVEIRA por meio de requisição de informação cadastral junto aos sistemas INFOJUD,
BACENJUD, RENAJUD e SIEL, conforme requerido.
Com as informações, dê-se vista à autora para requerer o que de direito acerca das consultas
realizadas.
Numeração única: 67129-15.2014.4.01.3800
67129-15.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ALAN FRANCISCO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00071810 - SILVANA DE CASTRO FONSECA CARVALHO
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DO IBAMA EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em sede de mandado de segurança, como cediço, não existe a citação da autoridade coatora;
a autoridade administrativa é notificada para prestar as informações. Assim, faculto ao Impetrante emendar a petição inicial para colocá-la em termos, adequando o pedido ao estreito
âmbito de cognição do mandado de segurança, sob pena de não o fazendo ser pronunciada a
sua inépcia e julgado extinto o processo sem a resolução do mérito. O impetrante deverá ainda
esclarecer porque indicou autoridade coatora o superintendente do IBAMA em Belo Horizonte,
tendo em vista que o auto de infração que é objeto da presente lide identifica o local da infração
como sendo a Rua João Alves, 260, Centro, em Brasilândia de Minas/MG, mesma localidade
do domicílio do autor, sendo certo que o Município em tela não faz parte da área de atuação
direta da Superintendência do IBAMA de Belo Horizonte/MG, mas sim do Escritório
Regional de Pirapora/MG, Município pertencente à jurisdição da Subseção Judiciária de Montes
Claros/MG.
Por fim, o impetrante deverá também emendar à petição inicial relativamente ao valor da causa,
uma vez que este deve corresponder ao proveito econômico visado pela parte, conforme
diretrizes do art. 259, do Código de Processo
Civil, devendo também recolher as custas complementares. Nesse sentido, a jurisprudência
abaixo: (...). O impetrante deverá recolher as custas judiciais respectivas, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo para cumprimento: 10 dias, sob pena de indeferimento da
inicial.
Numeração única: 65752-09.2014.4.01.3800
65752-09.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ANTONIO DARCI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00104980 - JOSE ANTONIO GUIMARAES FRAGA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Defiro o pedido de justiça gratuita. Anote-se.
2 - Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos autos cópia legível e
integral do processo administrativo relativo ao benefício sub judice (fls. 17/20) por ser documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 283).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502139
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tutela, sem prejuizo da oportuna remessa dos autos a essas entidades. Não vislumbro, por ora,
a necessidade de fixação de multa, como requerido pela autora a fls. 252/253. Remetam-se os
autos, imediatamente, à Procuradoria Federal em Minas Gerais. Com o retorno dos autos,
publique-se este despacho, para ciência da autora e da Caixa Econômica Federal.
Juiz Titular
: DR. JOÃO BATISTA RIBEIRO
Juiza Substit.
: DRA. TRICIA DE OLIVEIRA LIMA
Dir. Secret.
: BEL. FLORIPES PAMPULINI DE ASSIS DINIZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOÃO BATISTA RIBEIRO
AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 42998-44.2012.4.01.3800
42998-44.2012.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
RÉU
: CRISTIANO MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RÉU
: VALDIR INACIO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00132625 - EVANDRO DE SOUSA RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO
: MG00115554 - EWERTON DE OLIVEIRA FONSECA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à CEF do mandado e respectivas certidões (fls. 298/300, evento virtual nº. 158),
bem como para requerer o que de direito, no prazo legal.
Numeração única: 21325-78.2001.4.01.3800
2001.38.00.021370-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ESPOLIO DE MAGUI MARIA PASCOAL ROSA
ADVOGADO
: MG00056630 - JOAO BATISTA ROSA JUNIOR
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00029660 - JOAO VIEIRA NUNES NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes e venham-me conclusos.
Numeração única: 88228-80.2010.4.01.3800
88228-80.2010.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: HELVIO DE MELO VELOSO
EXCDO
: ART TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA
EXCDO
: SORAYA CONSOLACAO IZAR VELOSO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nova vista à Caixa Econômica Federal.
Numeração única: 6606-86.2004.4.01.3800
2004.38.00.006686-4 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA HIPOTECÁRIO
AUTOR
: JOAO AUGUSTO PEREIRA DO AMARAL E OUTRO
ADVOGADO
: MG00132112 - ADALEA HERINGER LISBOA
ADVOGADO
: MG00094696 - ADILSON MACHADO
ADVOGADO
: MG00130513 - DIOVANA HENRIQUE BASTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00113285 - FULVIA ALICE VALADARES CORRADI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00076840 - CLEBER MARIA MELO E SILVA
ADVOGADO
: MG00024390 - JOSE HERCULES GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00044696 - SEMIAO RESENDE MOREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nova vista ao autor, pelo prazo de 10 dias.

Numeração única: 23662-54.2012.4.01.3800
23662-54.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE FRANCISCO DA COSTA
ADVOGADO
: MG00079528 - MARIA APARECIDA BATISTA CAMPOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que a carta precatória da fl. 249, em princípio, prevê a sua condução pelo juiz
deprecado quanto a todos os atos atinentes à sua efetiva realização - oitiva de testemunhas,
intimem-se as partes para ciência do ofício juntado à fl. 251, para que adotem naquele Juízo as
medidas pertinentes.
Oficie-se ao Juízo deprecado para ciência deste, a fim de que tome as medidas necessárias ao
cumprimento integral da precatória em tela.
Numeração única: 4830-70.2012.4.01.3800
4830-70.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: WELTON SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl. 70: tendo em vista o resultado insignificante do bloqueio via Bacenjud, defiro a consulta às
três últimas declarações de bens em nome do executado mediante utilização do sistema
Infojud.
Defiro, igualmente, a consulta ao sistema Renajud para restrição, na modalidade licenciamento
e transferência, em relação aos veículos eventualmente encontrados em nome do executado.
Com a juntada aos autos do resultado das pesquisas, dê-se nova vista à CEF para requerer o
que de direito.
Atos da Exma.
: DRA. TRICIA DE OLIVEIRA LIMA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 26021-06.2014.4.01.3800
26021-06.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARIA BELMIRA PEREIRA GOMES E OUTROS
ADVOGADO
: MG00075853 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
ADVOGADO
: MG00096833 - GILMARA APARECIDA DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00104617 - LEONARDO JOSE SANTANA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM CONTAGEM/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista que, na sentença proferida nos autos da ação previdenciária nº 343835.2012.4.01.3820, que tramitou perante o Juizado Especial Federal (fls. 208 - evento eletrônico nº 33), há notícia de que a impetrante Maria Belmira Pereira Gomes teria protocolado
requerimento administrativo de "desaposentação", intime-se essa autora a juntar
aos autos, no prazo de 10 dias, cópia do documento que o comprove. Após, novamente
conclusos em gabinete.
Numeração única: 37545-34.2013.4.01.3800
37545-34.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARCELA BOLMENI DE CASTRO SANTOS
ADVOGADO
: MG00101876 - JULIO CESAR RABELO LUZ
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
ADVOGADO
: MG00091442 - JANUARIO SPISLA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o teor da petição de fls. 252/253, e ante o tempo decorrido desde a prolação da sentença,
expeçam-se mandados, com urgência, para intimação da União e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, a fim de que cumpram a determinação de antecipação de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502140
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Numeração única: 48156-12.2014.4.01.3800
48156-12.2014.4.01.3800 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: ROSILENE DE MORAES ELIAS
ADVOGADO
: MG00130513 - DIOVANA HENRIQUE BASTOS DE SOUZA
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00091442 - JANUARIO SPISLA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tempestiva a contestação de fls. 60/93, Dê-se vista à requerente para, querendo, impugná-la
no prazo legal.
Numeração única: 55180-28.2013.4.01.3800
55180-28.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: PEDRO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SP00108928 - JOSE EDUARDO DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes dos documentos de fls. 156/158, relativos ao andamento da perícia. Após,
aguarde-se o cumprimento da carta precatória.
Numeração única: 40504-41.2014.4.01.3800
40504-41.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: CLAUDIO DE ARAUJO VIANA
ADVOGADO
: MG00124196 - DIEGO FRANCO GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tempestiva a contestação apresentada às fls. 88/116, devendo a parte autora ser intimada
para, querendo, apresentar impugnação.
Atos da Exma.
: DRA. TRICIA DE OLIVEIRA LIMA
AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 48885-38.2014.4.01.3800
48885-38.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ANGELO OLIMPIO CRIVELLARI
ADVOGADO
: MG00055146 - JAMES WEISSMANN
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG0091442B - JANUARIO SPISLA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tempestiva a contestação apresentada a fls. 84/114, devendo a parte autora ser intimada para,
querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.
Numeração única: 12569-60.2013.4.01.3800
12569-60.2013.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG
ADVOGADO
: MG00077777 - MARCELO ANDRADE FERES
EMBDO
: SOCIEDADE DE ADVOGADOS AROEIRA BRAGA, GUSMAN PEREIRA, CARREIRA ALVIM E ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBDO
: WAGNER CARVALHO SARDINHA RIBEIRO
EMBDO
: WILLIAM CARVALHO SARDINHA RIBEIRO
EMBDO
: VILSON ATAIDE
EMBDO
: PRISCILA MIRANDA CORREA
EMBDO
: PATRICIA MIRANDA CORREA
EMBDO
: NATALIA MIRANDA CORREA
EMBDO
: MARCO AURELIO DOS REIS CORREA
EMBDO
: MARIO NELSON DOS REIS CORREA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502141

EMBDO
: MARIA BEATRIZ DOS REIS CORREA
EMBDO
: ANA LUCIA DOS REIS CORREA
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes a dizerem se ainda têm provas a produzir, especificando sua finalidade e
delimitando-lhes o objeto. Nada requerido, faculto às partes a apresentação de memoriais, no
prazo sucessivo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 29726-12.2014.4.01.3800
29726-12.2014.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00052959 - LUIZ CARLOS COTA
EMBDO
: MARCELO AROEIRA BRAGA
EMBDO
: MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
EMBDO
: AROEIRA BRAGA, GUSMAN PEREIRA, CARREIRA ALVIM E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
EMBDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTIUICOES FEDERAIS
DE ENSINO-SINDIFES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para ciência e venham-me conclusos os autos.
Juiz Titular
: DR. JOÃO BATISTA RIBEIRO
Juiza Substit.
: DRA. TRICIA DE OLIVEIRA LIMA
Dir. Secret.
: BEL. FLORIPES PAMPULINI DE ASSIS DINIZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOÃO BATISTA RIBEIRO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 45558-85.2014.4.01.3800
45558-85.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ILDEU GOMES ROSA
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..., Assim sendo, tendo presentes as razões expostas e, pelo que mais dos autos constam,
julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do CPC.
Incabíveis, na espécie, honorários de advogado. (Súmula 105 do STJ). Custas ex lege. Oportunamente, baixa e arquivo.
Numeração única: 9430-66.2014.4.01.3800
9430-66.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: AFONSO ALBINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..., Assim sendo, tendo presentes as razões expostas e, pelo que mais dos autos constam,
julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial porque não há base constitucional ou
legal para o pedido de reajuste dos benefícios previdenciários na mesma proporção do aumento do teto dos salários-de-contribuição. Condeno o vencido ao pagamento dos honorários
de advogado que arbitro, com fundamento legal no art. 20, § 3º, do CPC, em dez por cento
sobre o valor atribuído à causa, ressalvando que a verba honorária somente poderá ser
executada se for feita a prova, no prazo de cinco anos, de que a parte autora perdeu a
condição de necessitada (art. 11, § 2º, da Lei 1060/1950). Custas, na forma do art. 3º, I, da Lei
1060/1950. Transitada em julgado a sentença, oportunamente, arquivem-se os autos, dando-se
baixa na distribuição.
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Numeração única: 16900-51.2014.4.01.3800
16900-51.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ORLANDO ROZA HORTA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..., Assim sendo, tendo presentes as razões expostas e, pelo que mais dos autos constam,
julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial porque, no presente caso, concedido
o benefício em 04/02/1997 e decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa
norma e o ajuizamento da presente demanda, em 27/02/2014, com o intuito de revisão de ato
concessório, deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 269, IV, do
CPC (AgRg no AREsp 103845 / SC; 2ª Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
01/08/2012; REsp 1303988 / PE; 1ª Seção, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI , DJe
21/03/2012). Condeno o vencido ao pagamento dos honorários de advogado que arbitro, com
fundamento legal no art. 20, § 3º, do CPC, em dez por cento sobre o valor atribuído à causa,
monetariamente corrigidos a contar da data da distribuição, de acordo com o Manual de
Cálculos do CJF, com a ressalva, porém, de que a verba honorária somente poderá ser
cobrada se for feita a prova, no prazo de cinco anos, de que o vencido perdeu a condição de
necessitado (art. 11º, § 2º, da Lei 1060/1950). Custas, na forma do art. 3º, I, da Lei 1060/1950.
Transitada em julgado a sentença, oportunamente, arquivem-se os autos, dando-se baixa na
distribuição.
Numeração única: 16258-78.2014.4.01.3800
16258-78.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: EUSTAQUIO LUCIO FELIX
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..., Assim sendo, tendo presentes as razões expostas e, pelo que mais dos autos constam,
julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial porque, no presente caso, concedido
o benefício em 02/12/1996 e decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa
norma e o ajuizamento da presente demanda, em 27/02/2014, com o intuito de revisão de ato
concessório, deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 269, IV, do
CPC (AgRg no AREsp 103845 / SC; 2ª Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
01/08/2012; REsp 1303988 / PE; 1ª Seção, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI , DJe
21/03/2012). Condeno o vencido ao pagamento dos honorários de advogado que arbitro, com
fundamento legal no art. 20, § 3º, do CPC, em dez por cento sobre o valor atribuído à causa,
monetariamente corrigidos a contar da data da distribuição, de acordo com o Manual de
Cálculos do CJF, com a ressalva, porém, de que a verba honorária somente poderá ser
cobrada se for feita a prova, no prazo de cinco anos, de que o vencido perdeu a condição de
necessitado (art. 11º, § 2º, da Lei 1060/1950). Custas, na forma do art. 3º, I, da Lei 1060/1950.
Transitada em julgado a sentença, oportunamente, arquivem-se os autos, dando-se baixa na
distribuição.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Indefiro o pedido de assistência judiciária requerido pela impetrante considerando que esta
possui Firma Individual (PATRÍCIA APARECIDA FABRIME) no qual explora atividade de Contabilidade, sendo responsável técnica "de várias
outras empresas em seu escritório", como afirma à folha 12.
2. Por tais razões, intime-se a IMPETRANTE a comprovar o recolhimento das custas iniciais,
em 30 dias, sob pena de indeferimento da petição, cancelando-se a distribuição (CPC, art.
257), devendo, ainda, apresentar sua qualificação completa nos termos do art. 282, inciso II, do
CPC, cópia legível do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (R$235,25), bem como
para comprovar o pagamento das multas já pagas.
3. Efetuado o pagamento das custas, à Secretaria para certificar se ocorreu o correto recolhimento.
Numeração única: 58097-83.2014.4.01.3800
58097-83.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FRICON - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CONTAGEM S/A
ADVOGADO
: MG00077838 - MARCELO BRAGA RIOS
ADVOGADO
: MG00086825 - VALERIA BRAGA RIOS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONTAGEM/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
3.1. Por tais razões, DEFIRO PACIALMENTE A LIMINAR para determinar à autoridade impetrada que analise e apure os créditos financeiros a serem restituídos, nos termos da sentença transitada em julgado, em 45 dias.
3.2. Intime-se IMEDIATAMENTE a autoridade impetrada para que tome ciência desta decisão,
bem como para os fins do art. 9º da Lei n. 12.016/2009.
3.3. Defiro o pedido de folha 168 e determino a intimação pessoal do representante judicial da
União de todos os atos do processo.
Numeração única: 57650-95.2014.4.01.3800
57650-95.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: HUGO DA GAMA CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00046498 - HAMILTON DE FIGUEIREDO SILVA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1- Indefiro ao impetrante os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista seus contracheques
juntados aos autos do INSS e da UFMG, que, no mês de julho de 2005, somados, demonstravam rendimentos líquidos da ordem total de R$ 5.620,22, comprovando, assim, uma
renda mensal líquida superior a 10 salários mínimos na época (o salário mínimo de 2005
equivalia a R$ 300,00), o que afasta a presunção de pobreza.
Intime-se o impetrante para comprovar o recolhimento das custas iniciais, em 30 dias, sob pena
de indeferimento da petição, cancelando-se a distribuição (CPC, art. 257), bem como para
cumprir integralmente os termos do despacho proferido em 21.07.2014, esclarecendo se já
ajuizou ação com o mesmo objeto dos autos, juntando aos autos os documentos respectivos.
Numeração única: 17237-40.2014.4.01.3800
17237-40.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LUIZ DE ABREU PEREIRA
ADVOGADO
: MG00062113 - EDSON JOSE FIGUEIREDO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo as apelações do INSS e do impetrante no efeito devolutivo.
2. Ao impetrante para contrarrazões.
3 - Após, ao impetrado/INSS para o mesmo fim.
4. Em seguida, subam os autos ao Eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 7163-24.2014.4.01.3800
7163-24.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANGELICA CERASO
ADVOGADO
: MG00084841 - LILIAN JORGE SALGADO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

6ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
: BEL. ODNEI GODINHO DO PRADO
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014

Atos da Exma.

: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 7123-12.2014.4.01.3810
7123-12.2014.4.01.3810 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: PATRICIA APARECIDA FABRI
: SP00143218 - WILSON LUIZ FABRI
: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
MINAS GERAIS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502142
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Numeração única: 6723-28.2014.4.01.3800
6723-28.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARIA DAS NEVES REIS SOUZA
ADVOGADO
: MG00149898 - PAULO GIOVANNI VASCONCELOS MARTINS
IMPDO
: REITOR DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00110368 - NATHALIA SANT'ANA POLICARPO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Nada a prover, arquivem-se com baixa.
Numeração única: 28516-91.2012.4.01.3800
28516-91.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
EXCDO
: STEPHANIE PHILOMENA CARVALHO DIAS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Vista à CEF para apresentar o demonstrativo do débito atualizado até a presente data, em
10 dias.
Numeração única: 38263-65.2012.4.01.3800
38263-65.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
EXCDO
: AMEM MODA E BELEZA LTDA - ME
EXCDO
: ENIO DINIZ JANUZZI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Dê-se vista à CEF, por dez dias, para requerer o que for do seu interesse, considerando que
a executada não se manifestou acerca da intimação de fls. 134/135 e 152, conforme certidão
de fl. 157.
Numeração única: 33119-42.2014.4.01.3800
33119-42.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ROGERIO MARCIO DE AZEVEDO MACHADO
ADVOGADO
: MG00077817 - JULIANA DE CASSIA BENTO BORBA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM OURO PRETO/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo.
Numeração única: 52344-48.2014.4.01.3800
52344-48.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: NILSON TADEU SACRAMENTO
ADVOGADO
: MG00077138 - CLAUDIO MURILO MIRANDA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Considerando o teor da petição protocolizada em 05.08.2014, defiro ao IMPETRANTE o prazo
de 10 dias para cumprimento do despacho proferido em 02.07.2014.
Numeração única: 37459-63.2013.4.01.3800
37459-63.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: ALEX SANDER BUENO DE OLIVEIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
2. Vista à CEF, por 10 dias, para requerer o que for de seu interesse.
Numeração única: 10910-79.2014.4.01.3800
10910-79.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Tendo em vista que a nova aposentadoria somente será implantada após a devolução de
todos os valores recebidos em face do benefício atual, entendo que não há que se falar em
lesão grave e de difícil reparação à Fazenda Pública, razão pela qual, recebo as apelações do
INSS e do impetrante no efeito devolutivo.
2. Ao IMPETRANTE para contrarrazões.
3 - Após, ao impetrado/INSS para o mesmo fim.
4. Em seguida, subam os autos ao Eg. TRF/1ª Região.
Numeração única: 65486-22.2014.4.01.3800
65486-22.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ROBERTO MARCHETTI MESQUITA
ADVOGADO
: MG00123367 - PATRICIA ADRIANA DUTRA DE FARIA
ADVOGADO
: MG00134557 - WELLERSON RODRIGO AUGUSTO DE FARIA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
3.1. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e
determino a remessa destes autos à distribuição para que promova o encaminhamento à 23ª
Vara Federal desta Seção Judiciária de Minas Gerais, onde tramita o processo nº. 002075220.2013.4.01.3800, para que sejam distribuídos por dependência ao mesmo.
Juiza Titular
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
Dir. Secret.
: BEL. ODNEI GODINHO DO PRADO
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 64504-08.2014.4.01.3800
64504-08.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANA RUTE RIBEIRO MATOS DE FARIA
ADVOGADO
: MG00064562 - GUSTAVO TAVARES NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00065431 - LUCIANA MARIA DE FIGUEIREDO MOREIRA
IMPDO
: DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS - CEFET/MG
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS DO CEFET-MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a petição protocolizada em 25.08.2014 como emenda à inicial, uma vez que os
impetrados ainda não foram notificados.
2. Defiro a juntada do agravo de instrumento interposto pela impetrante por meio de petição
protocolizada em 26.08.2014 e do documento protocolizado pela impetrante na mesma data.
3. Intimem-se, com urgência, inclusive via FAX, as autoridades impetradas e o CEFET/MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, na pessoa de seu representante
judicial, para fins de ciência e imediato cumprimento da decisão proferida pelo Eg. TRF/1ª
Região nos autos do agravo de instrumento interposto pela impetrante proferida em 26.08.2014
que antecipou os efeitos da tutela recursal e prorrogou o prazo para a posse da impetrante no
cargo público até 28.09.2014.
Numeração única: 70989-58.2013.4.01.3800
70989-58.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EMIDIO SERGIO CALDEIRA
ADVOGADO
: MG00137135 - ANGELICA LOUISE MOREIRA ROCHA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: MG00137134 - ELIANE DOS SANTOS NUNES
IMPDO
: REITOR DA SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA/PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00105394 - LUCIANA HELENA DAS CHAGAS MARTINS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Nada a prover, arquivem-se com baixa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502143
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Numeração única: 24995-70.2014.4.01.3800
24995-70.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
RÉU
: KESLEY VIGLIONI DE SIQUEIRA

RÉU
: ALVIMAR GARCIA SANTOS
ADVOGADO
: MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à CAIXA, por 10 dias, acerca dos embargos à monitória.
Numeração única: 10040-68.2013.4.01.3800
10040-68.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
RÉU
: DELIO LUCIANO FERREIRA PIO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Nada a prover em relação à petição da CAIXA protocolada em 24.07.2014, haja vista que ainda não
houve a conversão do mandado inicial em mandado executivo (art. 1.102c do CPC).
2. Intime-se a CAIXA, por 10 dias, para requerer o que for de seu interesse, apresentando
demonstrativo de débito atualizado.
Numeração única: 30281-97.2012.4.01.3800
30281-97.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
EXCDO
: DANILO MARTINS BARCELOS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Inicialmente, ressalto que os convênios celebrados com a Justiça Federal são o INFOJUD,
o RENAJUD, o BACENJUD e o SIEL.
2. Acrescento que o Sistema RENAJUD não pesquisa endereços e que as informações extraídas do PLENUS e do CNIS são protegidas por sigilo e que já foram efetuadas as consultas
pelos Sistemas INFOJUD e BACENJUD (folhas 75/78).
3. Por tais razões, dê-se vista à CEF do resultado da consulta efetuada pelo Sistema SIEL,
juntado em 22/07/2014, por 10 dias, bem como para requerer o que for de seu interesse.
Numeração única: 23143-45.2013.4.01.3800
23143-45.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG0035754E - LUCAS WANDERSON FERREIRA GUEDES
RÉU
: FABIANO SILVA CORREIA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Nada a prover quanto ao pedido da CEF de penhora, uma vez que o requerido sequer foi
intimado dos termos do art. 475-J do CPC.
2. Lado outro, dê-se vista à CEF para atualizar o valor do débito, em 10 dias, bem como para
requerer o que for de seu interesse.
Numeração única: 37822-50.2013.4.01.3800
37822-50.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: EDERALDO PEREIRA MUNHOZ
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a CAIXA para esclarecer o pedido formulado na petição protocolada em 09.07.2014,
haja vista que a pesquisa de endereço via BACENJUD e INFOJUD já se encontram nos autos,
no prazo de 10 dias.
Numeração única: 56605-90.2013.4.01.3800
56605-90.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
ADVOGADO
: MG00056549 - FERNANDO ANTONIO FRAGA FERREIRA
RÉU
: JOAO BOSCO QUIRINO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Nada a prover quanto ao pedido da CEF de penhora, uma vez que o requerido sequer foi
intimado dos termos do art. 475-J do CPC.
2. Lado outro, dê-se vista à CEF para atualizar o valor do débito, em 10 dias, bem como para
requerer o que for de seu interesse.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502144

A Exma. Sra. Juiza exarou :
3. À CEF para regularizar a sua representação processual, uma vez que não promoveu a
juntada de nova procuração, bem como para esclarecer a pertinência dos documentos de
folhas 64/66 referente a MARIA DA C S DRUMOND, em 10 dias.
Numeração única: 54568-27.2012.4.01.3800
54568-27.2012.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00105420 - GIOVANNI CHARLES PARAIZO
RÉU
: LUIZ EDUARDO DE PONTES
RÉU
: LEINA VALERIA PEREIRA GOMES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a Ordem dos Músicos do Brasil - CRMG para esclarecer acerca da razão da discrepância da planilha de cálculo apresentada na inicial com aquela protocolizada em
28.07.2014, principalmente no que se refere ao valor nominal, à inclusão da multa e dos
honorários advocatícios de 20%, retificando ou ratificando esta última, em 10 dias.
Numeração única: 6117-97.2014.4.01.3800
6117-97.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: LACIR APARECIDA OLIVEIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Antes de analisar a petição de folhas 73/74, dê-se vista à CEF para esclarecer a divergência
entre o valor requerido na inicial (R$73.558,21) e a planilha de folha 38 (R$57.975,15), em 5
dias.
Numeração única: 14273-11.2013.4.01.3800
14273-11.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: VAGNER SILVA DA CUNHA SANTOS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Dê-se vista à CEF, por 10 dias, da certidão de folha 158, bem como para requerer o que for de
seu interesse.
Numeração única: 11228-96.2013.4.01.3800
11228-96.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00056780 - WALLACE ELLER MIRANDA
RÉU
: ZENILSON BATISTA DA ROCHA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à CAIXA para impugnação, no prazo legal.
Numeração única: 55392-15.2014.4.01.3800
55392-15.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANA PAULA PEREIRA FERRAZ
ADVOGADO
: MG00150094 - DELSON ALVES VIEIRA
ADVOGADO
: MG00074594 - FABIANO PEREIRA FERNANDES
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/ HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Defiro a juntada do agravo de instrumento interposto pela impetrante por meio de petição
juntada aos autos em 12.08.2014.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Juiza Titular
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
Dir. Secret.
: BEL. ODNEI GODINHO DO PRADO
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 44151-15.2012.4.01.3800
44151-15.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00112532 - ALESSANDRA TOLENTINO TORNELLI
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
ADVOGADO
: MG00056526 - MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS
EXCDO
: WASHINGTON CLAUDIO BARBOSA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
ATO ORDINATÓRIO
Executado: WASHINGTON CLÁUDIO BARBOSA
1º leilão designado para o dia 1º de outubro de 2014, às 14:00 horas, na Avenida Augusto de
Lima, 1376, andar H, Barro Preto.
2º leilão designado para o dia 14 de outubro de 2014, às 14:00 horas, no mesmo local.
Leiloeiro: Ângela Saraiva Portes Souza, telefone (31) 3207-3900.
Bem penhorado: "Veículo Honda/CG 125 FAN, 2006, categoria aluguel, cor preta, placa HDA
5849, Chassi 9C2JC30706R836165, gasolina, RENAVAM 00879373504, em bom estado de
uso e conservação, avaliado em R$3.000,00 (três mil reais)".
Numeração única: 50047-68.2014.4.01.3800
50047-68.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SINDICATO DA INDUSTRIA DO FERRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00050794 - MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAUJO
ADVOGADO
: MG00096242 - TIAGO ABREU GONTIJO
ADVOGADO
: MG00074441 - VINICIUS MATTOS FELICIO
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Conforme art. 162, § 4º, do CPC e Portaria 003/6V/2005, VISTA AO IMPETRANTE para
recolher as custas finais.
Numeração única: 7234-26.2014.4.01.3800
7234-26.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANA PAULA RIBEIRO AGUILAR
ADVOGADO
: MG00093102 - FILIPE RABELO DE MELO
ADVOGADO
: MG00096006 - JOAO PAULO MACHADO RODRIGUES CARDOSO
IMPDO
: DIRETOR DA FACULDADE FAMINAS BH
ADVOGADO
: MG00086844 - ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00063440 - MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Conforme art. 162, § 4º, do CPC e Portaria 003/6V/2005, VISTA AO IMPETRADO para recolher
as custas finais.
Numeração única: 65674-49.2013.4.01.3800
65674-49.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: TRANSIMAO - TRANSPORTES URBANOS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: DF00015192 - ELVIS DEL BARCO CAMARGO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502145

IMPDO
IMPDO

: PROCURADOR CHEFE DA FAZENDA NACIONAL EM BELO HORIZONTE/MG
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONTAGEM/MG

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Conforme art. 162, § 4º, do CPC e Portaria 003/6V/2005, VISTA AO IMPETRANTE para
recolher as custas finais.
Numeração única: 9282-89.2013.4.01.3800
9282-89.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00056780 - WALLACE ELLER MIRANDA
RÉU
: THIAGO APARECIDO LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00100652 - ROSANIA APARECIDA DE SOUZA LOPES REZENDE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Conforme art. 162, § 4º, do CPC e Portaria 003/6V/2005, VISTA A CEF para complementar o
pagamento das custas finais.
Juiza Titular
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
Dir. Secret.
: BEL. ODNEI GODINHO DO PRADO
Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2059-67.1985.4.01.3800
00.00.23670-5 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. E OUTROS
ADVOGADO
: MG00062574 - ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS
ADVOGADO
: MG00025276 - ANTONIO DE SOUZA CASTRO
ADVOGADO
: MG00058642 - FERNANDO AZEVEDO SETTE
ADVOGADO
: MG00013726 - ORDELIO AZEVEDO SETTE
ADVOGADO
: MG00005915 - RAUL DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO
: MG00070026 - SUZANA MAGALHAES FAGUNDES
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: MG00054210 - LEONARDO SOARES MOREIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, porque próprios e tempestivos, mas
os rejeito para manter inalterada a decisão de fl. 1.441.
Numeração única: 3249-59.2008.4.01.3800
2008.38.00.003329-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: MARIA IRIS COELHO DE SOUZA FERREIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00047482 - WANDER DA SILVA CARDOSO
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Considerando o despacho de folha 160 e a manifestação da parte exequente de folha 162 na
qual expressamente requer a expedição de requisição de pagamento" da referida parcela, ou
seja, da atualização dos cálculos de folha 156v que não foram efetuados quando da citação
(folha 164) e antes da requisição do pagamento de folhas 170/180 c/c 184/194, descontados os
valores atualizados pelo TRF/1ª Região.
Decorrido o prazo recursal "in albis", remetam-se os autos à contadoria em face da divergência
entre os cálculos das partes (folhas 264 /275 e 279/285), bem como para elaborar sua própria
conta, até a data atual, aplicando o Manuel de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
na Justiça Federal.
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Vista ao APELADO para apresentar contrarrazões, no prazo legal, bem como dos documentos
de fls. 204/205.
Nada sendo requerido, subam os autos ao EG. TRF/1ª Região.
Numeração única: 43920-51.2013.4.01.3800
43920-51.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA
ADVOGADO
: MG00062575 - JESUS NATALICIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00077855 - VIRGINIA JUNIA TEIXEIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação da parte autora (fls. 420/427), tempestivamente interposta, em ambos os
efeitos.
Vista à apelada (UNIÃO - PFN) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, subam os autos ao EG. TRF/1ª Região.
Numeração única: 65956-87.2013.4.01.3800
65956-87.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00147746 - CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo as apelações do autor (fls. 169/175) e do INSS (fls. 178/197), tempestivamente interpostas, no efeito devolutivo em relação aos efeitos da tutela antecipada e suspensivo e
devolutivo em relação aos demais efeitos da sentença.
Considerando que o INSS já apresentou contrarrazões, vista ao AUTOR para apresentar
contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, subam os autos ao EG. TRF/1ª Região.
Numeração única: 51229-94.2011.4.01.3800
51229-94.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: CONCEICAO DA ROSA SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: MG00097136 - ALINE CRISTIANE ESPERANDIO
ADVOGADO
: MG00066190 - EBER JOAO SANCHES
ADVOGADO
: MG00040627 - NILMA REGINA SANCHES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação adesiva de folhas 419/421 em ambos os efeitos.
Ao(s) apelado(s) para contrarrazões.
Após, subam os autos ao EG. TRF/1ª Região.
Numeração única: 52068-85.2012.4.01.3800
52068-85.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: OSMAR JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MG00090704 - FLAVIO CARDOSO ROESBERG MENDES
ADVOGADO
: MG00098603 - PAULO AFONSO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00105172 - VANIO APARECIDO CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação do INSS (fls. 227/244), tempestivamente interposta, no efeito devolutivo em
relação aos efeitos da tutela antecipada e suspensivo e devolutivo em relação aos demais
efeitos da sentença.
Vista ao APELADO para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, subam os autos ao EG. TRF/1ª Região.
Numeração única: 724-02.2011.4.01.3800
724-02.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARA VALERIA GOMES DE OLVEIRA
ADVOGADO
: ES00014585 - ALESSANDRA PALMEIRA NEPOMUCENO

Numeração única: 5945-05.2007.4.01.3800
2007.38.00.006067-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: VICENTE FRANCO FILHO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00047482 - WANDER DA SILVA CARDOSO
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
A litispendência arguida, o agravo interposto, não são motivos impeditivos para a referida
expedição. Por tais razões, entendo não serem devidos juros de mora.
Além disso, uma vez que o exequente não impugnou matematicamente os valores apresentados pelo INSS, considero correto o valor de R$20.438,59, em 03/2014 (folhas
536/537).
Decorrido o prazo recursal in albis, expeça-se a requisição de pagamento referente a JOÃO
MATEUS DE SOUZA no valor de R$20.438,598, atualizados até 03/2014.
Quanto aos exequentes Vicente Franco Filho e Geraldo Pereira da Mata, considerando que foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo (folha 516) e que até a presente data não ocorreu o
julgamento definitivo do agravo, conforme informativo juntado esta data, dê-se vista a estes,
por 15 dias, para apresentarem os seus cálculos, abatendo-se os valores já recebidos nas
ações judiciais, como determinado à folha 490.
Numeração única: 28867-45.2004.4.01.3800
2004.38.00.029001-4 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FUNDACAO EDUCACIONAL SAO JOSE
ADVOGADO
: MG00084702 - FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00093533 - GUILHERME VALLE DE SOUZA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BARBACENA/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Preceitua o art. 16 da Lei nº 9.289/1996, que dispõe sobre as custas devidas à União, na
Justiça Federal de primeiro e segundo graus:
"Extinto o processo, se a parte responsável pelas custas, devidamente intimada, não as pagar
dentro de quinze dias, o Diretor da Secretaria encaminhará os elementos necessários à Procuradoria da Fazenda Nacional, para sua inscrição como dívida ativa da União."
Sendo assim, intime-se o IMPETRANTE a efetuar o pagamento das custas remanescentes, em
15 dias.
Numeração única: 63652-81.2014.4.01.3800
63652-81.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE FERREIRA DE AGUIAR
ADVOGADO
: MG00138599 - MARCUS VINICIUS ROCHA BRUM MARQUES
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REU
: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Indefiro ao AUTOR os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista seu contracheque juntado
aos autos a fl. 29, comprovando uma renda mensal líquida superior a 10 salários mínimos, o
que afasta a presunção de pobreza.
Intime-se o AUTOR para comprovar o recolhimento das custas iniciais, em 30 dias, sob pena
de indeferimento da petição, cancelando-se a distribuição (CPC, art. 257), bem como para
juntar aos autos os ORIGINAIS do relatório médico e da prescrição médica de fls. 17/18, que
vieram aos autos NOVAMENTE em cópias (fls. 27/28).
Numeração única: 48288-06.2013.4.01.3800
48288-06.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: AUTACILIO MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00138673 - JOAO RODOLPHO DE ARAUJO MATTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação do INSS (fls. 177/202), tempestivamente interposta, no efeito devolutivo em
relação aos efeitos da tutela antecipada e suspensivo e devolutivo em relação aos demais
efeitos da sentença.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502146
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ADVOGADO
REU
REU

: ES00015429 - ANA ELISA MOSCHEN
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: UNIAO FEDERAL

Atos da Exma.

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 56854-90.2003.4.01.3800
2003.38.00.056906-0 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: REGIA CRISTINA ALBINO ZAFALON
ADVOGADO
: MG00075191 - GERALDO ROBERTO GOMES
REU
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: RJ00104913 - ROBERTO MARIO MARTINI COSTA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação do INSS (fls. 318/325) tempestivamente interposta, em ambos os efeitos.
Deixo de receber apelação da União (fls. 308/315) por ser intempestiva, nos termos da certidão
de fl. 326, tendo em vista que foi interposta no dia 18/07/2014 (fl. 307).
Vista à apelada AUTORA para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, remetam-se os autos ao MPF.
Em seguida, subam os autos ao EG. TRF/1ª Região.
Numeração única: 14183-47.2006.4.01.3800
2006.38.00.014296-4 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Preceitua o art. 16 da Lei nº 9.289/1996, que dispõe sobre as custas devidas à União, na
Justiça Federal de primeiro e segundo graus:
"Extinto o processo, se a parte responsável pelas custas, devidamente intimada, não as pagar
dentro de quinze dias, o Diretor da Secretaria encaminhará os elementos necessários à Procuradoria da Fazenda Nacional, para sua inscrição como dívida ativa da União."
Sendo assim, intime-se o RÉU a efetuar o pagamento das custas remanescentes.
Juiza Titular
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
Dir. Secret.
: BEL. ODNEI GODINHO DO PRADO

PAULO FERNANDO DE ALMEIDA
MG00079550 - REGINALDO LUIS FERREIRA
MG00070727 - RONALDO ERMELINDO FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo as apelações da autora (fls. 508/525) e do INSS (fls. 527/536) tempestivamente
interpostas, em ambos os efeitos.
Vista aos apelados (INSS e ao AUTOR) para apresentarem contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, subam os autos ao EG. TRF/1ª Região.
Numeração única: 59280-26.2013.4.01.3800
59280-26.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

Atos da Exma.

: JOSE DE SOUZA REIS
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

:
:
:
:

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Em face da petição de folhas 311/312, vista à CEF, por 15 dias.
Numeração única: 1310-78.2007.4.01.3800
2007.38.00.001349-5 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: JOAO BOSCO DE SOUZA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00100025 - CRISTIANO TANURE ROCHA
ADVOGADO
: MG00065117 - JAYRO BOY DE VASCONCELLOS JR
ADVOGADO
: MG00080539 - JOSE CARLOS DE LACERDA GODINHO
ADVOGADO
: MG00045248 - PAULO SERGIO ROCHA CASTRO
ADVOGADO
: - PAULO SERGIO ROCHA CASTRO
EXCDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA-UFV/MG
ADVOGADO
: MG00015884 - SYLVIA MARIA MACHADO VENDRAMINI

C.A.B CAMPOS NOGUEIRA - ME
MG00105558 - ADRIANO HENRIQUE SILVA
MG00087037 - MARIA CLEUSA DE ANDRADE
UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação da parte autora (fls. 203/240), tempestivamente interposta, em ambos os
efeitos.
Considerando que a União já apresentou contrarrazões, subam os autos ao EG. TRF/1ª
Região.
Numeração única: 16874-53.2014.4.01.3800
16874-53.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista aos sucessores de JAIR TOLENTINO SABINO, por 60 dias, para requerer o que for de
seu interesse, sob pena de extinção da execução.
Numeração única: 26166-33.2012.4.01.3800
26166-33.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA GERALDA PINTO DE LIMA
ADVOGADO
: MG00075853 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

: EDITH MOREIRA DE LIMA
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação do autor 9fls. 57/68), tempestivamente interposta, em ambos os efeitos.
Vista ao apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, subam os autos ao EG. TRF/1ª Região.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502147

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 20912-55.2007.4.01.3800
2007.38.00.021217-6 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PERITO
: GILBERTO GUEDES NEIVA
ADVOGADO
: MG0013194E - JACQUELINE SERRA E DEUS
ADVOGADO
: MG00049174 - ROZANA REZENDE SILVA
RÉU
: ANA PAULA APARECIDA DA SILVA LIMA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação do autor (fls. 48/60), tempestivamente interposta, em ambos os efeitos.
Vista ao apelado (INSS) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, subam os autos ao EG. TRF/1ª Região.
Numeração única: 9560-90.2013.4.01.3800
9560-90.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: DRA. GABRIELA DE ALVARENGA SILVA MURTA
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à AUTORA, conforme requerido à fl. 72, por cinco dias.
Após, tendo em vista a sentença de fls. 53/54, já transitada em julgado, retornem os autos ao
arquivo.
Numeração única: 40488-24.2013.4.01.3800
40488-24.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RICARDO CARVALHO MOREIRA
ADVOGADO
: MG00108616 - ALEX DYLAN FREITAS SILVA
ADVOGADO
: MG00083118 - CARLOS HENRIQUE SOARES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00052007 - SONIA FERNANDES GANDRA

IMPDO

: COORDENADOR DA COMISSAO DE SELECAO AO MESTRADO
2005
IMPDO
: COORDENADOR DE POS-GRADUACAO DA COMISSAO NACIONAL
DE ENERGIA NUCLEAR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Nada a prover, arquivem-se com baixa.
Numeração única: 14680-27.2007.4.01.3800
2007.38.00.014853-7 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SERAFINA CRESPO CABALEIRO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00102750 - CARLOS GUSTAVO POMI DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00105002 - HERMANN RICHARD BEINROTH DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00029660 - JOAO VIEIRA NUNES NETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à parte AUTORA, por 10 dias, da manifestação da CEF de folhas 267/291, bem como
para requerer objetivamente o que for de seu interesse.
Numeração única: 45980-31.2012.4.01.3800
45980-31.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA APARECIDA RIBEIRO DINIZ
ADVOGADO
: MG00102750 - CARLOS GUSTAVO POMI DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00105002 - HERMANN RICHARD BEINROTH DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00116678 - SAVIO DE AGUIAR SOARES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à parte AUTORA para apresentar suas razões finais, em 10 dias.
Numeração única: 62748-61.2014.4.01.3800
62748-61.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: NICE CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00114899 - LUIS CARLOS BARROS MATOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte AUTORA para, no prazo de 10 dias, esclarecer o valor atribuído à causa, uma
vez que os danos morais não constam do pedido final, apenas da planilha de fl. 08.
Numeração única: 61864-32.2014.4.01.3800
61864-32.2014.4.01.3800 HABEAS DATA
IMPTE
: MARCIO SALDANHA DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00086862 - MARCIO HONORIO DE OLIVEIRA E SILVA
IMPDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
IMPDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao IMPETRANTE para emendar a inicial a fim de:
a) indicar a autoridade coatora, nos termos do art. 20, inciso I, alínea "d" da Lei n. 9.507 de 12
de novembro de 1997: "O julgamento do habeas compete:
I - originariamente;
d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos
tribunais federais" (grifei), esclarecendo a que título a Caixa Econômica Federal figura no pólo
passivo da presente ação;
b) esclarecer a que título do Banco Santander figura no pólo passivo da lide, uma vez que, nos
termos do art. 7º da Lei n. 9.507 de 12 de novembro de 1997: "Conceder-se-á habeas data: I
- para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes
de registrou ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público", e
c) apresentar a "recusa ao acesso às informações", pela autoridade coatora, conforme prevê o
art. 8º da Lei 9.507 de 12 de novembro de 1007 e a Súmula nº2 do STJ: "Não cabe o habeas
data (CF, art. 5º, LXXII, letra "a", se não houve recusa de informações por parte da autoridade
administrativa".

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao AUTOR da manifestação da CEF de fl. 133, informando acerca da possibilidade de
negociação, por 10 dias.
Numeração única: 63429-65.2013.4.01.3800
63429-65.2013.4.01.3800 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: CORSA - CORREGO SECO AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADO
: MG00088352 - CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO
REQDO
: FAZENDA NACIONAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes para, em 10 dias, dizerem se ainda têm provas a produzir, indicando a
sua finalidade.
Numeração única: 73570-46.2013.4.01.3800
73570-46.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: CORSA - CORREGO SECO AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADO
: MG00088352 - CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO
REU
: FAZENDA NACIONAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista às partes, por 10 dias, para, querendo, apresentarem razões finais.
Numeração única: 8934-13.2009.4.01.3800
2009.38.00.009313-0 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SILVIO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM OURO PRETO/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Antes de analisar o pedido de folhas 405/419, em face da cláusula quinta do contrato de folhas
416/417, vista aos procuradores do IMPETRANTE para apresentarem planilha analítica dos
honorários contratuais, em 10 dias.
Numeração única: 29319-31.1999.4.01.3800
1999.38.00.029401-7 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: WALDEMAR MIGUEL TECIDOS LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00065948 - SIMONE MARIA NADER CAMPOS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Antes de analisar o pedido de folhas 310/318, em face da cláusula quarta do contrato de folhas
312/318, vista aos procuradores do IMPETRANTE para apresentarem planilha analítica dos
honorários contratuais, conduzindo-se os valores já pagos, nos termos do parágrafo único da
referida cláusula, em 10 dias.
Numeração única: 5987-25.2005.4.01.3800
2005.38.00.006047-0 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA E OUTRO
DEF. PUB
: - DEFENSOR PUBLICO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502148
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Numeração única: 60337-45.2014.4.01.3800
60337-45.2014.4.01.3800 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
ADVOGADO
REQDO
ADVOGADO

:
:
:
:

Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
: BEL. ODNEI GODINHO DO PRADO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 16-89.1987.4.01.3800
00.00.00150-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MILVA CAVALCANTI MOREIRA FREIRE E OUTROS
ADVOGADO
: MG00106896 - FERNANDA PAULA CARVALHO
ADVOGADO
: MG00108907 - LILIAN DRUMMOND DINIZ MALACO MOREIRA.
ADVOGADO
: MG00079382 - LUIS HENRIQUE LEOPOLDINO DA FONSECA
ADVOGADO
: MG00100171 - SIRLEY BARBOSA DE MELO
EXCDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ADVOGADO
: MG00024625 - TELMA CAIXETA DE BRITO
PROCUR
: - PROC.DA UNIAO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Certidão à disposição do Requerente.
Numeração única: 30349-96.2002.4.01.3800
2002.38.00.030317-8 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: MARCOS FERNANDO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00098777 - ALINE RIBEIRO HORTA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00050905 - ENDERSON COUTO MIRANDA
ADVOGADO
: MG00071951 - RENATA ALVES PASSOS
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR DO INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao EXEQUENTE.
Numeração única: 75661-17.2010.4.01.3800
75661-17.2010.4.01.3800 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: VICENTE JOSE RESENDE
ADVOGADO
: MG00048206 - SILVIO TEIXEIRA DA COSTA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao EXEQUENTE.
Numeração única: 3429-85.2002.4.01.3800
2002.38.00.003389-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: RENATO GERALDO DE PAULA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00085250 - ANA FLAVIA ANDRADE ALVES
ADVOGADO
: MG00085254 - FERNANDA SAADE MALAQUIAS
ADVOGADO
: MG00061769 - HELVECIO DE SOUZA ELEUTERIO
ADVOGADO
: MG00055097 - NADIA CALDEIRA GOOD GOD LAGE ALVES
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao EXEQUENTE.
Numeração única: 2071-36.2012.4.01.3800
2071-36.2012.4.01.3800 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ARACI SANTOS DOS REIS
ADVOGADO
: MG00098126 - ROGERIO DOS SANTOS RESENDE
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao EXEQUENTE.

HELENO MAIA SANTOS MARQUES DO NASCIMENTO
MG00138768 - THIAGO SANTOS DE ASSIS CASTRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00080586 - CELSO DE OLIVEIRA JUNIOR

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao AUTOR da contestação, inclusive considerando a preliminar de litispendência arguída.
Numeração única: 63382-57.2014.4.01.3800
63382-57.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

: WANDERLEY LUIZ OSSANI
: MG00124196 - DIEGO FRANCO GONCALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista que considero ser ônus da parte autora apresentar, com a inicial, o procedimento administrativo, uma vez que se trata de documento essencial à propositura da ação,
bastando a esta requerer cópia xerográfica perante o INSS, vista ao AUTOR, por 10 dias, para
emendar a inicial e promover a juntada do processo administrativo.
Atos da Exma.

: DRA. GABRIELA DE ALVARENGA SILVA MURTA
AUTOS COM DESPACHO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 30946-31.2003.4.01.3800
2003.38.00.030938-1 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
REQDO
PROCUR

:
:
:
:
:

ROGERIO RODRIGUES DA SILVA
MG00074315 - GILSON ALVES RAMOS
MG00065797 - RENATA MARIANO DE MATOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG
- PROCURADOR DA U.F.M.G

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Nada a prover, arquivem-se com baixa.
Numeração única: 37910-40.2003.4.01.3800
2003.38.00.037904-5 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
REU
REU
ADVOGADO
PROCUR
PROCUR

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ANTONIO LISBOA DOS SANTOS E OUTRO
MG00096178 - BETHANIA MARIA BETHONICO GUERRA
MG00077574 - LIZZA BETHONICO ARAGAO
MG00016189 - ORLANDO ARAGAO NETO
MG00090618 - THALES MARCELO MAGALHAES PIRONI
UNIAO FEDERAL
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
BELO HORIZONTE PREFEITURA
FIOCRUZ
MG00064850 - DANIELA CARLA DA COSTA SALOMAO
- PROCURADOR DA AGU
- PROCURADOR FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Nada a prover, arquivem-se com baixa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502149
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Numeração única: 3872-89.2009.4.01.3800
2009.38.00.004195-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:

Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
: BEL. ODNEI GODINHO DO PRADO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 51237-66.2014.4.01.3800
51237-66.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ALDEIR ALVES FERREIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00056903 - ELIZABETE FREITAS DE SOUZA PARREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Por tais razões, dou-me por incompetente para julgar o presente feito e determino sua remessa
a uma das Varas do Juizado Especial Federal Cível de Belo Horizonte - MG.
Numeração única: 56219-26.2014.4.01.3800
56219-26.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: IRINY DIAS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00112901 - BARBARA MORENA DE FREITAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao AUTOR, por 10 dias, para apresentar documento de identidade que legitime a declaração e procuração de folhas 12/13, considerando as divergências entre os referidos documentos e o documento de identidade de folha 42, ou para, querendo, para apresentar
procuração e declaração com firma reconhecida, sob pena de indeferimento da inicial.
Numeração única: 3052-65.2012.4.01.3800
3052-65.2012.4.01.3800 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: JOSE MARCOS DA ROCHA
ADVOGADO
: MG00092298 - ROBERTO DE CARVALHO SANTOS
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Considerando a concordância da parte autora com os cálculos apresentados pelo INSS de fls.
220/221, conforme manifestação de fl. 226, fica dispensada a citação da autarquia previdenciária prevista no art. 730 do CPC.
Expeça-se a competente RPV para pagamento das importãncias devidas ao exequente, no
valor total de R$12.050,17, atualizado até 03/2014, conforme cálculos de fls. 220/221, requisitando o pagamento junto ao TRF/1ª Região.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo recursal "in albis", requisite-se o pagamento.
Numeração única: 7199-03.2013.4.01.3800
7199-03.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: MARIA VITORIA COSTA
ADVOGADO
: MG00117071 - CRISTINA ANDRADE RODRIGUES FREITAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: LUCAS VIEIRA GALDINO
ADVOGADO
: MG00052007 - SONIA FERNANDES GANDRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Por tais razões, dou-me por incompetente para julgar o presente processo e determino a
remessa dos autos, COM URGÊNCIA, para a Subseção Judiciária Federal de Lavras/MG.
Numeração única: 65109-51.2014.4.01.3800
65109-51.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: GABRIEL BARCELOS TORRES
ADVOGADO
: MG00105168 - FLAVIA DE MORAES RESGALLA CASTRO

RAYEK JORGE MIANA
MG00094551 - ANDRE LUIZ PINTO
MG00097144 - JULIARDI ZIVIANI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao EXEQUENTE.
Numeração única: 2868-17.2009.4.01.3800
2009.38.00.003161-7 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
PROCUR
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

UNIAO FEDERAL
MG00042278 - MARCELO BASSALO COUTINHO
MUNICIPIO DE ARCOS-MG
MG00046218 - ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA
MG00107595 - DAENY RODRIGUES BELO DA CUNHA
MG00070702 - VIRGINIA KIRCHMEYER VIEIRA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao EXEQUENTE.
Numeração única: 32896-22.1996.4.01.3800
96.00.33187-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO
PROCUR

:
:
:
:
:
:
:

NOE MENDES E OUTRO
MG00056845 - DENIS PROVENZANI DE ALMEIDA
MG00040147 - NOE MENDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
UNIAO FEDERAL
MG00045174 - HAMILTON ESEQUIEL DE RESENDE
- PROCURADOR DA UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao EXEQUENTE do retorno dos autos.
Numeração única: 41935-96.2003.4.01.3800
2003.38.00.041929-2 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

IRAILDES GOMES LIDUARIO E OUTROS
MG00081355 - PATRICIA CARLA MIRANDA
MG00068215 - VERA LUCIA SOARES BARBOSA CAMPOS
MG00015116 - VICENTE DE PAULA MENDES
UNIAO FEDERAL
MG00070570 - JOSE ALUIZIO DE OLIVEIRA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao EXEQUENTE.
Numeração única: 14698-14.2008.4.01.3800
2008.38.00.014961-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:

CELIO MONTEIRO DA SILVA
MG00083434 - LUCIANA SETTE MASCARENHAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00045174 - HAMILTON ESEQUIEL DE RESENDE

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao EXEQUENTE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502150
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Numeração única: 26587-04.2004.4.01.3800
2004.38.00.026712-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: LUCIA RAQUEL DA SILVA
ADVOGADO
: MG00080888 - IONE DE PAULA RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00014706 - JOAO ALVES PEIXOTO
EXCDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00047120 - IRON FERREIRA PEDROZA

ADVOGADO
: MG00059502 - MARIA EUGENIA PESSOA AYRES
REU
: MINISTERIO DOS TRANSPORTES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Dispõe o art. 3º da Lei n. 10.259 de 12 de julho de 2001 que compete ao Juizado Especial
Federal Cível processar, conciliar e julgar as causas cujo valor não ultrapasse sessenta salários
mínimos, sendo tal competência de natureza absoluta, nos termos do §3º do mesmo artigo.
Como o valor dado á causa foi de R$33.099,72, dou-me por incompetente para julgar o
presente feito e determino sua remessa a uma das Varas do Juizado Especial Cível de Belo
Horizonte - MG.
Numeração única: 64190-62.2014.4.01.3800
64190-62.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VANDERLISE APARECIDA DE SOUZA BENFICA PAULINO
ADVOGADO
: MG00056904 - GENOVEVA MARTINS DE MORAES
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
3.1. Assim, considerando a urgência do caso, bem como as razões expostas acima, concedo
a antecipação dos efeitos da tutela para que a UNIÃO coloque à disposição da requerente
VANDERLISE APARECIDA DE SOUZA BENFICA PAULINO, em dez dias, o medicamento
solicitado - AVASTIN (BEVACIZUMABE) - nos quantitativos e dosagens apresentados na prescrição médica de fls. 14/15 (100 mg, uso contínuo, dose total de 300 mg de 14/14 dias, sem
interrupção), sempre com a apresentação do receituário original, assinado pelo médico que
estiver realizando o tratamento da autora, se este entender necessário ao tratamento.
Faculto à UNIÃO, na impossibilidade de fornecer o medicamento ou em caso de fornecimento
em prazo superior a dez dias, o depósito do valor correspondente, em conta judicial vinculada
à paciente e ao processo.
Intime-se, com urgência, inclusive via FAX, a UNIÃO da presente decisão, bem como o
representante do Ministério da Saúde em Minas Gerais, devendo acompanhar os mandados
cópias da prescrição médica de fls. 14/15.
3.2. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita.
3.3. Vista à autora para emendar a inicial, formulando o requerimento para citação dos réus,
em 10 dias, sob pena de indeferimento.
Numeração única: 39188-90.2014.4.01.3800
39188-90.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARCELO ANTONIO AARAO
ADVOGADO
: MG00060898 - REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, aposentado, uma
vez que o autor não cumpriu a determinação de fl. 68.
Ressalto que, intimado por duas vezes para apresentar cópia de sua declaração de imposto de
renda, o autor quedou-se inerte.
Intime-se o AUTOR para comprovar o recolhimento das custas iniciais, em 30 dias, sob pena
de indeferimento da petição, cancelando-se a distribuição (CPC, art. 257).
Numeração única: 38863-96.2006.4.01.3800
2006.38.00.039762-3 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: HELIO MANTOVANI
ADVOGADO
: MG00104117 - ANA PAULA TAVARES PEREIRA
ADVOGADO
: MG00103756 - FERNANDA ALCANTARA RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00036978 - REGIS CARVALHO DOS SANTOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00042003 - UMBERTO PARMA MACHADO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a manifestação da CAIXA de fls. 159/161 no sentido de que foi aplicada a taxa
de 6% na conta do autor até a extinção do vínculo empregatício (10/1988), confirmada pela
SECAJ (fls. 172), e a concordância tácita do autor que, intimado, não se manifestou (fl. 173-v),
dou por cumprida a obrigação à qual a CEF foi condenada nestes autos no que se refere à
recomposição dos juros progressivos.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se com baixa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502151

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Tendo em vista as decisões de fls. 146 e 156, que determinaram o desconto do PSS no
percentual de 11% do valor principal, nos termos da planilha de fl. 136, faça-se a conversão em
renda da UFMG do percentual de 11% (onze por cento) do valor depositado atualizado referente ao RPV com alvará (fl. 170), conforme requerido a fl. 173-v.
2. Juntado o comprovante de conversão, dê-se vista à executada - UFMG, por cinco dias.
3. Após a conversão em renda do valor devido a título de PSS, autorizo o levantamento do
valor remanescente referente à RPV com alvará de fl. 170, em favor da exequente Lúcia
Raquel da Silva, em nome de sua advogada Drª. IONE DE PAULA RODRIGUES, OAB/MG
80.888, conforme requerido a fl. 172-v.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo recursal, expeça-se o alvará.
Numeração única: 5471-92.2011.4.01.3800
5471-92.2011.4.01.3800 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ILZA MARIA NEVES E OUTROS
EXQTE
: ILZA MARIA NEVES E OUTROS
EXQTE
: APARECIDA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: MG00042928 - ELIANE DAS MERCES LIMA MENINI
ADVOGADO
: MG00021965 - IRIS VILELA DE LIMA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Face aos documentos de folhas 325/333 e 350/352, bem como as manifestações da União
de folha 355 e do MPF de folha 358, defiro o pedido de habilitação de GUALBERTO BRAZ DA
SILVA e IRACEMA DOS SANTOS SILVA, ao crédito de APARECIDA DOS SANTOS SILVA.
2. Decorrido o prazo recursal in albis, retifique-se o termo de autuação.
3. Intimadas as partes, expeça-se alvará, observando-se, se for o caso, os valores relativos às
retenções legais, para levantar a importância depositada nestes autos à folha 310, em favor
dos herdeiros de APARECIDA DOS SANTOS SILVA.
Numeração única: 1712-18.2014.4.01.3800
1712-18.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00140078 - CARLOS ALBERTO CARMO VIEGAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Como o depoimento pessoal da parte deve ser requerido pela parte contrária (CPC, ar. 343),
inclusive face a intimação pessoal sob pena de confissão, indefiro o pedido de depoimento
pessoal da autora requerido por esta à fl. 137.
Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela autora (fl. 137).
Vista à AUTORA para apresentar seu rol, em 10 dias, para ser verificada a necessidade do ato
ser deprecado.
Numeração única: 17763-41.2013.4.01.3800
17763-41.2013.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA
ADVOGADO
: MG00102819 - THIAGO SEIXAS SALGADO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00102819 - THIAGO SEIXAS SALGADO
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Considerando ser ônus do credor apresentar memória discriminada e atualizada dos seus
cálculos, por tais razões, indefiro o pedido de folha 289.
Vista à parte EXEQUENTE, por 05 dias, para requerer o que for de seu interesse, sob pena de
extinção da execução.
Numeração única: 62195-48.2013.4.01.3800
62195-48.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
3.1 À vista do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação oposta pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devendo a execução prosseguir pelo valor de R$ 5.904,38,
atualizado até 04/2013, conforme cálculos da SECAJ de fls. 370/371.
3.2 Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu
procurador.
3.3. Remetam-se os autos à SECAJ para apuração do valor remanescente devido ao exequente a ser complementado pela CEF devidamente atualizado, devendo atualizar o valor total
devido apurado a fl. 370 até a presente data, para, após, deduzir de tal valor total devido
atualizado o valor de R$ 2.909,23, referente ao valor incontroverso depositado judicialmente (fl.
341) também atualizado até a presente data, conforme os extratos da conta judicial ora
juntados aos autos.
Numeração única: 28180-53.2013.4.01.3800
28180-53.2013.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
EXCDO
EXCDO
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:
:

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
PROCUR
PROCUR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00080586 - CELSO DE OLIVEIRA JUNIOR
MG0005540E - LUCAS LOURENCO DE ANDRADE
DEUSDEDITH DE MELO JUNIOR
MARIA APARECIDA DA CONCEICAO MELO
MG00111232 - ADRIANO GOMES DAS MERCES
MG00101693 - MIGUEL VINICIUS DE ARAUJO ROSA

ADAO LUIZ DORNELAS
MG00086394 - DENIS JOSE DE OLIVEIRA
MG00086296 - GUILHERME LAGES BELEM
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

:
:
:
:
:
:

FERNANDA GUEDES MACIEIRA
MG00083994 - WILSON DA SILVEIRA JUNIOR
UNIAO FEDERAL
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
DF00013903 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
- PROCURADOR DA AGU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1- Uma vez que a subscritora da petição de fl. 263 não possui procuração nos autos, vista ao
procurador da exequente Dr. Wilson da Silveira Junior para ratificar ou retificar aquela manifestação, em cinco dias.
Numeração única: 14053-86.2008.4.01.3800
2008.38.00.014301-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO

:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
MG00097445 - LEONARDO DA CRUZ NOGUEIRA
MG00049174 - ROZANA REZENDE SILVA
JOSE ANTONIO SANTANA GOMES ME
JOSE ANTONIO SANTANA GOMES

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista a petição do credor de folha 259, requerendo a suspensão da execução com
base no art. 791, III, do CPC, suspendo, por analogia, o cumprimento da sentença com fulcro
no referido dispositivo, por um ano.

: MARIA DAS GRACAS BRITTO
: MG00082929 - EVANDRO BRAZ DE ARAUJO JUNIOR
: UNIAO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502152

:
:
:
:

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Tendo em vista a desistência do desconto dos honorários contratuais manifestada a fl. 236,
cumpra-se o item 3 da decisão de fl. 231, sem o decote do crédito referente aos honorários
contratuais, devendo as RPVs referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais ser expedidas em favor dos advogados Guilherme Lages Belém e Dênis José de Oliveira, à razão de
50% para cada um, conforme requerido a fl. 236.
2. Torno sem efeito o item 4 da decisão de fl. 231.
3. Após, aguarde-se o pagamento dos requisitórios.
Numeração única: 5134-16.2005.4.01.3800
2005.38.00.005194-3 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Considerando a manifestação da exequente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a fl. 259, bem
como a manifestação do Ministério Público Federal de fl. 264, HOMOLOGO a desistência do
presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 267, VIII, c/c art. 569, do CPC.
2. Custas finais pelos executados.
3. Recolhidas as custas finais e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com
baixa.
Numeração única: 20511-17.2011.4.01.3800
20511-17.2011.4.01.3800 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

ADALTO AUGUSTO SILVA E OUTROS
DF00022868 - AFONSO HENRIQUE ARANTES DE PAULA
MG00087882 - ISABELLA MONTEIRO GOMES
DF00033919 - PEDRO CORREA PERTENCE
UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista os agravos noticiados às folhas 527/538 e 569/586, mantenho a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Numeração única: 21196-34.2005.4.01.3800
2005.38.00.021396-9 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

UNIAO FEDERAL
MG00087174 - JULIANA BOROSS QUEIROGA CAIAFA
CLAUDIO ATALA INACIO
RICHARD WILSON HIPOLITO SIMAO
GUILHERME WILSON HIPOLITO SIMAO
THEREZINHA HIPOLITO SIMAO
MARIA THEREZA HIPOLITO SIMAO
MARILIA HIPOLITO SIMAO
MG00030535 - CLAUDIO ATALA INACIO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Tendo em vista a guia de depósito judicial de fl. 105 e a manifestação da exequente União
de fl. 107-v., concordando com o valor depositado e requerendo a extinção da execução, dou
por cumprida a obrigação a qual os executados Guilherme Wilson Hipólito Simão, Cláudio Atala
Inácio, Maria Thereza Hipólito Simão, Marília Hipólito Simão, Richard Wilson Hipólito Simão e
Therezinha Hipólito Simão foram condenados nestes autos.
2. Faça-se a conversão em renda do depósito judicial de fl. 105 efetuado nestes autos,
conforme requerido a fl. 106.
3. Juntado o comprovante de conversão, dê-se vista à exequente.
4. Após, em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa.
Numeração única: 5714-12.2006.4.01.3800
2006.38.00.005764-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
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Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA
: BEL. ODNEI GODINHO DO PRADO

Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. SÔNIA DINIZ VIANA

7ª VARA FEDERAL

AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 30637-24.2014.4.01.3800
30637-24.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ERNANE ABREU DA SILVA
ADVOGADO
: MG00132450 - GERREI ALEXANDRE ERNST
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS
: VANESSA PEREZ FILPI

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 39055-48.2014.4.01.3800
39055-48.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EDSON SILVA SOUZA
ADVOGADO
: MG00072153 - CARLOS ROBERTO ALVES DE ALMEIDA
REU
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU
REU
: CONSTRUTORA TORQUETE GONCALVES LTDA
ADVOGADO
: MG00080679 - DOMINGOS LAGES RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00107878 - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao AUTOR sobre a contestação.
Numeração única: 30526-79.2010.4.01.3800
30526-79.2010.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
EMBDO
: ROBERTO CARLOS VIEIRA
ADVOGADO
: MG00038405 - MADALENE SALOMAO RAMOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA ESTADUAL, DETERMINANDO PARA LÁ A
REMESSA DOS AUTOS, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DÊ-SE CIÊNCIA ÀS PARTES DESSA DECISÃO. PRECLUSAS AS VIAS RECURSAIS, EFETUAR A REMESSA. (vista às partes)
Numeração única: 65965-15.2014.4.01.3800
65965-15.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: EUSTACHIO VENTURA FONSECA
ADVOGADO
: MG00074549 - CARLA CRISTINA RIBEIRO FRANCA DIAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
À advogada MADALENE SALOMÃO RAMOS (OAB/MG 13473) para recolher custas de desarquivamento.
Numeração única: 25884-78.2001.4.01.3800
2001.38.00.025961-3 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: OSWALDO MAXIMO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00111082 - FELIPE MAXIMO VIEIRA
ADVOGADO
: MG00076922 - SHEILA M ALVES AGUIAR
ADVOGADO
: MG00076669 - SILIZI MAIA PARENTI LOPES
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
OUTROS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...DIANTE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA.
DEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.... (vista ao autor, por 10 dias)
Numeração única: 65708-87.2014.4.01.3800
65708-87.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MILTON DOMINGOS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00114899 - LUIS CARLOS BARROS MATOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ao advogado FELIPE MÁXIMO VIEIRA para recolher as custas de desarquivamento.
Numeração única: 25915-35.2000.4.01.3800
2000.38.00.026062-4 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOSE LAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00081431 - FLAVIO GERALDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00059954 - GERALDO EUSTAQUIO BICALHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00045174 - HAMILTON ESEQUIEL DE RESENDE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.... (vista ao autor, por 10 dias)
Numeração única: 8836-33.2006.4.01.3800
2006.38.00.008887-0 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOAO EVANGELISTA RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM OURO PRETO/MG

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ao advogado FLÁVIO GERALDO VIEIRA DOS SANTOS - OAB/MG 81431 para recolher as
custas de desarquivamento.
Numeração única: 26728-71.2014.4.01.3800
26728-71.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARLY GLEUCIENE DE JESUS
ADVOGADO
: MG00071951 - RENATA ALVES PASSOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Considerando o trânsito em julgado certificado à fl. 299 e o acórdão de fls. 282/283, que deu parcial
provimento à apelação do INSS e à remessa oficial (fls. 282/283), modificando a sentença de fls.
193/213, intime-se a parte autora/impetrante para verificar o cumprimento do julgado, conforme manifestação do INSS às fls. 231/239 ("benefício em concessão"), em especial o pagamento das parcelas
vencidas entre as datas da impetração e da implantação do benefício e, em sendo o caso, neste primeiro momento, no prazo de 05 dias, apenas: a) se manifeste sobre seu interesse na execução do
julgado; b) informe:... (vista ao autor, por 5 dias)

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Devolva-se os autos, "incontinente", em 24 horas, sob pena de busca e apreensão - AUTOR.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502153

Juiz Titular
Dir. Secret.
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Numeração única: 28534-15.2012.4.01.3800
28534-15.2012.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
RÉU
: JOAO CLEBER SILVA MARSSAL

Numeração única: 73690-89.2013.4.01.3800
73690-89.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: EMERSON MARCOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00117071 - CRISTINA ANDRADE RODRIGUES FREITAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00045174 - HAMILTON ESEQUIEL DE RESENDE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...nego provimento aos presentes embargos declaratórios... (vista à CEF, por 15 dias - processo
digital)
Numeração única: 59250-54.2014.4.01.3800
59250-54.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CARLA APARECIDA GIL SANTOS
ADVOGADO
: MG00077138 - CLAUDIO MURILO MIRANDA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo a apelação do autor nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, caput, CPC). 2.
Vista à CEF para contrarrazoes no prazo legal. (ao autor, para ciência do recebimento; vista à
CEF, por 15 dias)
Juiz Titular
: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS
Dir. Secret.
: VANESSA PEREZ FILPI
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Mantenho a sentença prolatada nestes autos e recebo a apelação da parte impetrante (fls.
) nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, caput, CPC). (vista à parte impetrante, por 10
dias - processo digital)
Numeração única: 58653-85.2014.4.01.3800
58653-85.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE BRAZ
ADVOGADO
: MG00077138 - CLAUDIO MURILO MIRANDA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8677-12.2014.4.01.3800
8677-12.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LAMINAR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MG00086038 - BIANCA DELGADO PINHEIRO
ADVOGADO
: MG00117547 - MARCELA SOUZA SAVASSI ROCHA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONTAGEM/MG
LITISPA
: UNIAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Mantenho a sentença prolatada nestes autos e recebo a apelação da parte impetrante (fls.
64/ 83 ) nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, caput, CPC). (vista à parte impetrante,
por 10 dias - processo digital)
Juiz Titular
: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS
Dir. Secret.
: VANESSA PEREZ FILPI

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...encaminhem-se os autos ao eg. TRF-1ª Região para reexame necessário da sentença de fls.
156/161, com as nossas homenagens. (vista à parte impetrante, por 5 dias - processo digital)
Numeração única: 36470-23.2014.4.01.3800
36470-23.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LUIZ EUSTAQUIO LINHARES
ADVOGADO
: MG00121839 - SELMA ALVES FERREIRA
LITISPA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
IMPDO
: CHEFE DA SECAO OPERACIONAL DA GESTAO DE PESSOAS DO
INSS - ITABIRITO/MG

Atos do Exmo.

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1474-15.1985.4.01.3800
00.00.18593-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CEESA - CONSTRUTORA DE ESTRADAS E ESTRUTURAS S/A. E
OUTRO
EXQTE
: CEESA - CONSTRUTORA DE ESTRADAS E ESTRUTURAS S/A. E
OUTRO
EXQTE
: TRACBEL SA
ADVOGADO
: MG00061704 - AIRCE CRISTIENE SOARES PALMA
ADVOGADO
: MG00072831 - ANA FLAVIA DIAS SANCHES
ADVOGADO
: MG00022343 - DILTON PROCOPIO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112963 - FELIPE MELO RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00064633 - GERMANA DE MORELO
ADVOGADO
: MG00038255 - GUSTAVO GRACA MERCADANTE
ADVOGADO
: MG00044692 - PAULO RAMIZ LASMAR
ADVOGADO
: MG00003897 - RAMIZ TEOFILO LASMAR
ADVOGADO
: MG00054349 - REMO FERREIRA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MG00045581 - TANCREDO ROCHA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00031261 - THEOFILO RAMIZ LASMAR
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS S/A-TELEMIG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Fls. 345/348 - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Aguarde-se
o prazo para manifestação do MPF. (vista à parte impetrante, por 5 dias - processo digital)
Numeração única: 24814-69.2014.4.01.3800
24814-69.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EVERALDO BONALDO
ADVOGADO
: MG00077154 - LEONARDO MILITAO ABRANTES
IMPDO
: DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS - CEFET/MG
LITISPA
: RENATA GOMES DE LANNA SILVA
ADVOGADO
: MG00075277 - LEONARDO BRAGANCA DE MATOS
ADVOGADO
: MG00072971 - RAFAEL BUZELIN GODINHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Mantenho a decisão agravada por seu próprios fundamentos. Outrossim, defiro a inclusão de
Renata Gomes de Lanna Silva no polo passivo da ação, conforme requerido às fls. 206/212.
(vista às partes, por 5 dias - processo digital)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502154
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Numeração única: 50246-90.2014.4.01.3800
50246-90.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ADELINO DOMINGOS DOS REIS E OUTROS
ADVOGADO
: MG00122812 - LUIZ ANTONIO CONEGUNDES
ADVOGADO
: MG00128375 - SAMUEL ROCHA MARQUES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Tendo em vista a manifestação do SECOT de fls. retro, intime-se a parte autora para que
juntem aos autos, em 15 dias, extratos legíveis para todos os autores. (vista aos autores, por
15 dias)
Numeração única: 58858-17.2014.4.01.3800
58858-17.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: VALENTINA DE CASTRO BRANDAO
ADVOGADO
: MG00135546 - STEPHANIE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Tendo em vista a manifestação do SECOT de fls. retro, intime-se a parte autora para que
juntem aos autos, em 15 dias, extratos legíveis. (vista à autora, por 15 dias)
Numeração única: 51312-08.2014.4.01.3800
51312-08.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: LUIZ MARTIM PEREIRA
ADVOGADO
: MG00014426 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: MG00079551 - SEBASTIAO HASENCLEVER B NETO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Tendo em vista a manifestação da SECOT de fls. 123, intime-se a parte autora para junte
aos autos, em 10 dias, os elementos de cálculos em que se baseou para a fixação do valor da
causa apresentado às fls. 121. (vista à parte autora, por 10 dias)
Numeração única: 43258-73.2002.4.01.3800
2002.38.00.043230-8 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: UNIAO FEDERAL E OUTRO
PROCUR
: - PROMOTOR DE JUSTICA
REU
: MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG
REU
: RONALDO DIMAS ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: MG00025649 - AIRTON MARTINS
ADVOGADO
: MG00071350 - EDGAR GASTON JACOBS FLORES FILHO
ADVOGADO
: MG00086866 - FELIPE COMARELA MILANEZ
ADVOGADO
: MG00072947 - JUNIA MARIA DE LIMA DRUMMOND
ADVOGADO
: MG00072502 - MARCIO EDMUNDO DUARTE
ADVOGADO
: MG00117024 - THIAGO JOSE VIEIRA DE SOUZA DA COSTA
ADVOGADO
: MG00048176 - WANDERLEY CLAUDINO RAMOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Defiro a dilação de prazo requerida pelo Município de Ouro Preto, à fl. 252. Prazo: 30 dias.
(vista ao Município de Outro Preto)
Numeração única: 59199-77.2013.4.01.3800
59199-77.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: PAULO CEZAR DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: MG00062757 - CRISTIANO AVELINO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00125973 - LUCIANA CARVALHO SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00045174 - HAMILTON ESEQUIEL DE RESENDE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que os autores, às fls. 183/184, concordam com a declinação da competência
para o Juizado Especial Federal, determinada pela decisão de fls. 180/181, discordando apenas quanto à base de cálculo utilizada nos cálculos da Contadoria (fls. 144/171), cumpra-se a
decisão supramencionada e remetam-se os autos ao JEF, sede em que será analisado o
recurso interposto. (vista às partes, por 5 dias)

ADVOGADO
: MG00023330 - ACHILES CESAR SILVA NAVES
ADVOGADO
: MG00031389 - VICENTE DE PAULA LIMA
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...verifica-se que a exequente Tracbel S/A juntou o documento de fl. 528, através do qual os
procuradores anteriores substabeleceram, sem reservas, a outros advogados, dentre os quais
não se inclui o subscritor de fl. 597. Assim, intime-se o Dr. Felipe Melo Ribeiro, OAB/MG nº
112.963 a fim de que, no prazo de 15 dias, junte instrumento de mandato ou substabelecimento. 2. Cumprida a determinação, defiro o pedido de fl. 597. (vista ao adv. Dr. Felipe Melo
Ribeiro, por 15 dias, EM SECRETARIA, caso não apresente substabelecimento/procuração)
Numeração única: 78940-45.2009.4.01.3800
2009.38.00.033512-1 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: RUBENS QUEIROZ E OUTRO
ADVOGADO
: MG00049640 - TEREZINHA ROSA DE LIMA E SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ADVOGADO
: MG00028425 - NELSON JOSE RODRIGUES SOARES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de fls. 125, que julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC, arquivem-se os autos com baixa
na distribuição. 2-Intimem-se as partes. Prazo: 5 dias. (vista às partes)
Numeração única: 16988-89.2014.4.01.3800
16988-89.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: MARIA NILZA SOARES FERREIRA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00146486 - RAFAEL EUSTAQUIO DE PAIVA FERREIRA
ADVOGADO
: MG00061650 - SERGIO ALVES ANTONOFF
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: HELENA SOARES DA SILVA SOBRINHA
ADVOGADO
: MG00080586 - CELSO DE OLIVEIRA JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a manifestação de fls. 47, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo
legal, bem como para especificar as provas que pretende produzir, indicando sua finalidade.
(vista aos autores, por 10 dias)
Numeração única: 28555-06.2003.4.01.3800
2003.38.00.028547-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CECILIA ARANTES ALVES E OUTROS
ADVOGADO
: MG00051889 - ANDRE LUIZ FARIA DE SOUZA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro a remessa dos autos ao SECOT, porquanto entendo ser dever da parte analisar os
autos e, se for o caso, apresentar os cálculos dos valores remanescentes que ainda entende
devidos. Assim sendo, intime-se a parte exeqüente para que manifeste-se, objetivamente,
quanto ao cumprimento do julgado. Prazo: 10 dias. (vista aos autores)
Numeração única: 31454-88.2014.4.01.3800
31454-88.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: NEUSA STOCCHI COELHO BARBOSA
ADVOGADO
: MG00124196 - DIEGO FRANCO GONCALVES
ADVOGADO
: MG00063790 - MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Indefiro o pedido da parte autora de fls. 43/45, porquanto entendo ser dever da parte a
instrução do processo com todos os elementos necessários, principalmente no que se refere
aos elementos de cálculo a justificar o valor da causa. Assim sendo, determino que a parte
autora, cumpra, na integra, em 15 dias, o despacho de fls. 35, item 1, diligenciando junto ao
INSS, se for o caso. (vista à autora, por 15 dias)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502155
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Numeração única: 27937-46.2012.4.01.3800
27937-46.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: SHIRLEY IZABEL DE BARROS VARGAS FONSECA
ADVOGADO
: MG00090529 - AUGUSTO DE CARVALHO NEVES
ADVOGADO
: MG00105427 - FELIPE MANTUANO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00083065 - MARCELO PEREIRA MANTUANO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1-Defiro o pedido de vista à executada pelo prazo de 10 dias, oportunidade em que deverá
indicar seu atual endereço. (vista à ré, por 10 dias - processo digital)
Numeração única: 66690-04.2014.4.01.3800
66690-04.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE MARIA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: MG00062113 - EDSON JOSE FIGUEIREDO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM CONTAGEM/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para que, no prazo de 10(dez) dias, junte aos autos declaração de
hipossuficiência a fim de viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita. (vista à parte
impetrante, por 10 dias - processo digital)
Numeração única: 64874-84.2014.4.01.3800
64874-84.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARIO MORGAN SANTOS
ADVOGADO
: MG00108281 - CAIO AUGUSTO TADEU CARVALHO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00129557 - FELIPE NICOLAU DO CARMO
ADVOGADO
: MG00110117 - REGINA COSTA ALMEIDA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para que, no prazo de 10(dez) dias, junte aos autos declaração de
hipossuficiência a fim de viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita. (vista à parte
impetrante, por 10 dias - processo digital)
Numeração única: 36445-44.2013.4.01.3800
36445-44.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: TRANSOTO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA - ME
ADVOGADO
: MG00099175 - ROBERTO OTTO AUGUSTO DE LIMA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
LITISPA
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Diante das alegações apresentadas pela DRF/BHE às fls. 166, de que a emissão de nova
CND somente seria possível mediante seu atendimento presencial, intime-se a parte impetrante
para que esclareça a este Juízo, em 5 dias, se diligenciou pessoalmente junto à Delegacia da
Receita Federal. (vista à parte impetrante, por 5 dias - processo digital)
Juiz Titular
: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS
Dir. Secret.
: VANESSA PEREZ FILPI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 30446-76.2014.4.01.3800
30446-76.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: LEDA MARIA AVELAR
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Numeração única: 19442-57.2005.4.01.3800
2005.38.00.019633-5 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
INVENT.
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

GERALDO AMORIM GOMES E OUTRO
MG00052753 - CESAR AUGUSTO HYGINO PORTO
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS-EMGEA
MG00052355 - DOMINGOS SIMIAO DA SILVA
CLAUDIA MIRANDA GOMES
MG00052753 - CESAR AUGUSTO HYGINO PORTO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Indefiro o pedido de intimação do perito, porquanto o expert, após a apresentação do laudo
pericial (fls. 588/604), já prestou os esclarecimentos devidos às fls. 612/621, 629-A/639 e
662/663, não lhe incumbindo prestar assessoria aos autores na audiência de conciliação. 2.
Aguarde-se a realização da audiência. (vista às partes)
Numeração única: 66578-69.2013.4.01.3800
66578-69.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:

NORMA CHAGAS MARTINS
MG00056904 - GENOVEVA MARTINS DE MORAES
UNIAO FEDERAL
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
ESTADO DE MINAS GERAIS
MG00120461 - ANA CAROLINA CUBA DE ALMADA LIMA
MG00116934 - ANA PAULA CEOLIN FERREIRA BACELAR
MG00048873 - EDUARDO MAGALHAES VILELA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
5. Entregue o laudo, dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 15 dias, a iniciar-se pela
autora. Sem impugnação, pague-se o perito. (Publicação para o Município de Belo Horizonte)
Numeração única: 65692-36.2014.4.01.3800
65692-36.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

SUELEN DE CARVALHO PARREIRAS
MG00097407 - LUIZ EDUARDO RIBEIRO
MG00103551 - ROBERTO REIS SALGADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...2. Defiro o benefício da justiça gratuita à Autora... 4. ...considerando a conveniência de
analisar os argumentos da partes adversa, propiciando um melhor convencimento do juízo,
apreciarei o pedido de antecipação de tutela após a resposta da Ré. (vista à parte autora)
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS
: VANESSA PEREZ FILPI

Atos do Exmo.

: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 29803-21.2014.4.01.3800
29803-21.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
: ELLEN NHORRIMAH LYRIO DA ROCHA ARAGAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.Intime-se a Caixa Econômica Federal para recolhimento das custas iniciais. Prazo: 10 dias.
(vista à CEF - processo digital)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502156
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...julgo improcedente o pedido... (vista à parte autora, por 15 dias)
Numeração única: 30462-30.2014.4.01.3800
30462-30.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS
: VANESSA PEREZ FILPI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 67090-18.2014.4.01.3800
67090-18.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SELENITA APARECIDA DE BESSA EVANGELISTA
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DO IBAMA EM BELO HORIZONTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito... Intime-se a
Impetrante a recolher as custas iniciais e finais... (vista à parte impetrante, por 15 dias processo digital)
Numeração única: 64917-21.2014.4.01.3800
64917-21.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ROBERTO PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: MG00072992 - FREDERICO ARANTES GONTIJO DE AMORIM
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...denegar a segurança pleiteada... (vista à parte impetrante, por 15 dias - processo digital)

: GETULIO DE SOUZA BRAGA
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...julgo improcedente o pedido... (vista à parte autora, por 15 dias)
Numeração única: 30468-37.2014.4.01.3800
30468-37.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARCIA ANTONIA PEREIRA CARNEIRO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...julgo improcedente o pedido... (vista à parte autora, por 15 dias)
Numeração única: 27374-81.2014.4.01.3800
27374-81.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

8ª VARA FEDERAL

: JONAS ALVES DE OLIVEIRA
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. RENATO MARTINS PRATES
: DRA. GABRIELA DE ALVARENGA SILVA MURTA
: BEL. REINALDO EURICO DE QUEIROZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RENATO MARTINS PRATES
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 73886-59.2013.4.01.3800
73886-59.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CLEUBER VILLANOVA RAYOL
ADVOGADO
: MG00041668 - PAULO JOSE DE SOUZA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital 1. RECEBO a apelação de fls. 120/129 (evento nº 29),
tempestivamente interposta, no efeito devolutivo.
2. VISTA ao IMPETRADO para apresentar contrarrazões, no prazo
legal.3. Oportunamente, REMETAM-SE os autos ao Eg. TRF/1ª Região,
com as homenagens deste Juízo.
Numeração única: 16322-88.2014.4.01.3800
16322-88.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EFIGENIA RODRIGUES ELOI
ADVOGADO
: MG00077817 - JULIANA DE CASSIA BENTO BORBA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital 1. RECEBO a apelação de fls. 161/183 (evento nº 32),
tempestivamente interposta, no efeito devolutivo.
2. VISTA ao IMPETRADO para apresentar contrarrazões, no prazo
legal.3. Oportunamente, REMETAM-SE os autos ao Eg. TRF/1ª Região,
com as homenagens deste Juízo.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...julgo improcedente o pedido... (vista à parte autora, por 15 dias)
Numeração única: 73612-95.2013.4.01.3800
73612-95.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ZULEICA MARIA CALDEIRA
: MG00130928 - BERNARDO AUGUSTO ABUCATER AZEVEDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...julgo improcedente o pedido... (vista à parte autora, por 15 dias)
Numeração única: 49367-54.2012.4.01.3800
49367-54.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOSE DE PAULA PEDRO
: MG00100025 - CRISTIANO TANURE ROCHA
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...julgo parcialmente procedentes os pedidos... (vista à parte autora, por 15 dias)
Numeração única: 27362-67.2014.4.01.3800
27362-67.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

: DARCY DINARDI
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...julgo improcedente o pedido... (vista à parte autora, por 15 dias)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502157
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Numeração única: 4169-23.2014.4.01.3800
4169-23.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

Numeração única: 72637-73.2013.4.01.3800
72637-73.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EMANUEL SOARES CARNEIRO
ADVOGADO
: MG00077138 - CLAUDIO MURILO MIRANDA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital 1 - RECEBO a apelação do IMPETRANTE (fls. 102/115- evento nº
36), tempestivamente interposta, no efeito devolutivo.
2 - VISTA ao IMPETRADO para resposta.
3 - Oportunamente, SUBAM os autos ao Eg. TRF, 1ª Região, com as
homenagens deste juízo.
Numeração única: 35437-95.2014.4.01.3800
35437-95.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FRANCISCO CARLOS TORRES
ADVOGADO
: MG00123933 - WANDERSON RIBEIRO DA SILVA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital 1. RECEBO a apelação de fls. 123/156 (evento nº 32),
tempestivamente interposta, no efeito devolutivo.
2. VISTA ao IMPETRADO para apresentar contrarrazões, no prazo
legal.3. Oportunamente, REMETAM-SE os autos ao Eg. TRF/1ª Região,
com as homenagens deste Juízo.
Numeração única: 20205-43.2014.4.01.3800
20205-43.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GERALDO DAS GRACAS GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00072992 - FREDERICO ARANTES GONTIJO DE AMORIM
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital - RECEBO a apelação de fls. 123/143 (evento nº 33),
tempestivamente interposta, no efeito devolutivo.
2 - VISTA ao IMPETRADO para resposta.
3 - Oportunamente, SUBAM os autos ao Eg. TRF, 1ª Região, com as
homenagens deste juízo.
Numeração única: 37631-68.2014.4.01.3800
37631-68.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GERALDO DOS REIS DA MATA
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital 1 - RECEBO a apelação de fls. 90/100 (evento nº 29),
tempestivamente interposta, no efeito devolutivo.
2 - VISTA ao IMPETRADO para resposta.
3 - Oportunamente, SUBAM os autos ao Eg. TRF, 1ª Região, com as
homenagens deste juízo.
Numeração única: 57554-17.2013.4.01.3800
57554-17.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GERALDO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital 1. RECEBO a apelação de fls. 83/93 (evento nº 30),
tempestivamente interposta, no efeito devolutivo.
2. VISTA ao IMPETRADO para apresentar contrarrazões, no prazo
legal.3. Oportunamente, REMETAM-SE os autos ao Eg. TRF/1ª Região,
com as homenagens deste Juízo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502158

IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

GERALDO MAGELA
MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital 1. RECEBO a apelação de fls. 90/100 (evento nº 31),
tempestivamente interposta, no efeito devolutivo.
2. VISTA ao IMPETRADO para apresentar contrarrazões, no prazo
legal.3. Oportunamente, REMETAM-SE os autos ao Eg. TRF/1ª Região,
com as homenagens deste Juízo.
Numeração única: 9086-32.2007.4.01.3800
2007.38.00.009222-0 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

WILLIAN DOUGLAS HUMIA MENEZES
MG00041302 - ELIZABETH IMACULADA MOREIRA
MG00062151 - ROBERTO KALIL FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, suscito conflito negativo de competência perante o Eg. Superior Tribunal de
Justiça. Encaminhe-se para S.Exa. , Presidente do Eg. Superior Tribunal de Justiça, na forma
do artigo 118, I do CPC para os fins de direito, cópia da presente decisão bem como das
seguintes peças(...)Suspenda-se o andamento do feito até solução do conflito. Intimem-se(
pessoalmente a Procuradoria FEderal)
Numeração única: 14900-88.2008.4.01.3800
2008.38.00.015168-0 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU

:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG0018772E - MARCUS VINICIUS S E DA COSTA
MG00049174 - ROZANA REZENDE SILVA
KLEBER ARAN FERREIRA E SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Assim, recebo os embargos declaratórios, e dou-lhes provimento, para alterar o dispositivo da
sentença, que passará a conter a seguinte redação:"Face ao exposto, julgo procedentes, em
parte, os embargos e procedente, em parte, o pedido formulado na ação monitória, para
determinar a expedição de mandado executivo para pagamento do débito cujo valor deverá ser
adequado na seguinte forma:a) excluir a cobrança cumulada de comissão de permanência com
juros remuneratórios e juros de mora nos períodos de outubro e novembro de 2003, e sua
repercussão nos meses posteriores;
b) vedar a capitalização mensal da comissão de permanência, sendo permitida apenas a
capitalização anual.Observados os limites acima, fica autorizada a cobrança e expedição de
mandato executivo."
Mantido o dispositivo quanto ao último parágrafo.Reabro às partes o prazo de apelação.
Numeração única: 60372-05.2014.4.01.3800
60372-05.2014.4.01.3800 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
ADVOGADO
REU

: SIND DOS TRAB FED SEGURIDADE SOC SAUDE PREV TRAB ASS
SOC MG SINTRSPREV/MG
: MG00110662 - MICHELE MILANEZ SCHNEIDER ARCIERI
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Sob tais fundamentos, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela. FORNEÇA o
autor no prazo de cinco dias, contrafé para citação da demandada pena de indeferimento da
inicial.Após CITE-SE a União(AGU)
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Numeração única: 469-15.2009.4.01.3800
2009.38.00.000553-6 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
RÉU
: MARTINS INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA
RÉU
: JOSE AQUINO MOREIRA
RÉU
: LAEDIA GOMES DE SOUZA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CEF pelo prazo de dez dias. OPortunamente, conclusos
Numeração única: 62344-10.2014.4.01.3800
62344-10.2014.4.01.3800 NOTIFICAÇÃO
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: CLAUDIA ELIZABETE SANTOS DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
NOTIFIQUE-SE, como requerido. Decorrido o prazo de 48 horas, entreguem-se os autos ao
REQUERENTE, independentemente de traslado, nos termos do art. 872 do Código de Processo Civil.
Numeração única: 56545-54.2012.4.01.3800
56545-54.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: FREDERICO GUIMARAES ROSA FILHO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00116305 - ADRIANO ANDRADE MUZZI
ADVOGADO
: MG00113034 - GUSTAVO AMERICANO FREIRE
REU
: FAZENDA NACIONAL
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à União pelo prazo de cinco dias, sobre a petição e documentos de fsl 366 e ss. Nada
requerido, conclusos os presentes autos para sentença
Numeração única: 59286-96.2014.4.01.3800
59286-96.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: ANIVALDO TADEU ALCANTARA
ADVOGADO
: MG00112576 - ADRIA BERNADETE PENA DA SILVA ANDRADE
ADVOGADO
: MG00057237 - CARLOS EDUARDO ALVES DE QUEIROZ
ADVOGADO
: MG00152616 - JAMILLE GABRIELLI OLIVEIRA ALCANTARA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DEFIRO o pedido de assistência judiciária. ANOTE-SE.Após, CITE-SE
Numeração única: 62777-14.2014.4.01.3800
62777-14.2014.4.01.3800 NOTIFICAÇÃO
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: RENATO DA ROCHA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
NOTIFIQUE-SE, como requerido Decorrido o prazo de 48 horas, entreguem-se os autos ao
REQUERENTE, independentemente de traslado, nos termos do art. 872 do Código de Processo Civil.
P. Intimem-se.
Numeração única: 65044-56.2014.4.01.3800
65044-56.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
REU
: LUCIANA AGUIDA DOS SANTOS

Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. RENATO MARTINS PRATES
: DRA. GABRIELA DE ALVARENGA SILVA MURTA
: BEL. REINALDO EURICO DE QUEIROZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RENATO MARTINS PRATES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 62658-24.2012.4.01.3800
62658-24.2012.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ALINE PIMENTA MARTINS
ADVOGADO
: MG00128058 - LEANDRO LOPES AGUILAR
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA/MG
ADVOGADO
: MG00118843 - SIBELE PEREIRA QUINTAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital VISTA às PARTES pelo prazo sucessivo de 5 (cinco)
dias, primeiro a PARTE AUTORA, sobre o retorno do processo do Eg. TRF/1ª
Região.
Numeração única: 51697-53.2014.4.01.3800
51697-53.2014.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: MG00000001 - PROCURADOR FEDERAL
EMBDO
: ROBERTO RODRIGUES DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00045757 - JOAO CARLOS BALBINO VIOLA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.
Promova a UNIÃO, no prazo de 10 (dez) dias, a completa instrução do feito com as
peças pertinentes, a saber: petição inicial da ação de conhecimento, sentença, acórdão e
respectiva certidão de trânsito em julgado, pena de extinção liminar dos embargos (Precedente:
Apelação Cível n 86387/PE, Relator Juiz Ridalvo Costa, 3a Turma do TRF da 5a Região, in DJ
de 01/12/95, p.83845).2.
Após, conclusos
Numeração única: 2186-28.2010.4.01.3800
2010.38.00.001216-1 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SIDNEY ALVES
ADVOGADO
: MG00107276 - FERNANDO AUGUSTO PESSOA VIANNA
ADVOGADO
: MG00087037 - MARIA CLEUSA DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00053293 - VINICIUS LEONCIO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.
INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, indicarem as provas
que pretendem produzir, iniciando-se pelo autor, que, no mesmo prazo, poderá manifestar-se
sobre a petição e documentos acostados pela União às fls. 193-312.O requerimento de produção de provas deve ser objetivo e fundamentado, indicando o que a parte pretende demonstrar com cada um dos meios de prova porventura requeridos, sob pena de indeferimento.2.
Após, à conclusão
Numeração única: 84108-91.2010.4.01.3800
84108-91.2010.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
EXCDO
: RAIMUNDO VARGAS FILHO
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - DEFIRO o pedido de penhora on line de fl. 101/v.2 - Ao DIRETOR DE SECRETARIA para juntar
aos autos o detalhamento da ordem de penhora. 3 - Bloqueado algum valor, VOLTEM-ME conclusos.4 - Frustado o bloqueio, INTIME-SE o INSS para, no prazo de 10 dias, indicar bens do
EXECUTADO passíveis de penhora, sob pena de arquivamento provisório dos autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502159
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
CITE-SE
Numeração única: 12136-56.2013.4.01.3800
12136-56.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: AUGUSTO ELISIO MATOS CHELOTTI
ADVOGADO
: MG00137504 - ELISIO AUGUSTO MEIRELLES CHELOTTI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: IVANIR RAMOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Considerando a manifestação da DPU às fls. 139/143, bem como o pedido do Ministério
Público Federal à fl. 152, intimem-se, pessoalmente, os irmãos de IVANIR RAMOS a saber:
IVAN RAMOS, GILBERTO RAMOS e ACRÍNIO RAMOS nos endereços indicados pela parte
autora à fl. 146, para que se manifestem sobre a possibilidade de assumir o encargo de
curador especial na presente ação da mencionada parte IVANIR RAMOS (CPC art. 9º ,I).
Prazo: 10 (dez) dias.2 - Oportunamente, conclusos
Numeração única: 53617-62.2014.4.01.3800
53617-62.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ANTONIO ROBERTO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00139385 - JOAQUIM ANTONIO MURTA OLIVEIRA PEREIRA
REU
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS (CRMV-MG).
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Retornem os autos à Distribuição, para encaminhamento a 24ª Vara Federal desta Seção
Judiciária, tendo em vista o pedido de distribuição por dependência ao processo n. 6752963.2013.4.01.3800 formulado na inicial.
Numeração única: 53772-65.2014.4.01.3800
53772-65.2014.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE MG - SINDISEP E OUTROS
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
EXCDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
CITE-SE para os fins do art 730 do CPC
Numeração única: 53773-50.2014.4.01.3800
53773-50.2014.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE MG - SINDISEP E OUTROS
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
EXCDO
: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
CITE-SE para os fins do art 730 do CPC
Numeração única: 51293-02.2014.4.01.3800
51293-02.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARCIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00089619 - BARNEY OLIVEIRA BICHARA
ADVOGADO
: MG00098183 - NAIARA SILVA VIANNA DE OLIVEIRA
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.
DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária. ANOTE-SE. 2.
Após, CITESE.
Numeração única: 13618-15.2008.4.01.3800
2008.38.00.013862-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: KI FOFURA CONFECCOES LTDA
EXCDO
: LUIZ CARLOS GODINHO DE SOUZA
EXCDO
: LUCIA HELENA DE SOUZA GODINHO
ADVOGADO
: MG00044855 - SERGIO GRANDINETTI DE BARROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente por dez dias, para que requeira o que for do seu interesse

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA ao INSS sobre a petição de fls 103/104. OPortunamente, conclusos para sentença
Numeração única: 14441-13.2013.4.01.3800
14441-13.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: OTAIR ROCHA
ADVOGADO
: MG00087242 - ANDRE MANSUR BRANDAO
ADVOGADO
: MG00085479 - WARLEY DA SILVA MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(....)Nesses termos, intime-se novamente o INSS para informar de forma clara e precisa acerca
das revisões no beneficio do atuor(....) Prazo de dez dias.
Numeração única: 1539-91.2014.4.01.3800
1539-91.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JOSE FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00105867 - EDNIR APARECIDO VIEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Baixo os autos em diligencia. Intime-se o INSS para que apresente no prazo de dez dias,
planilha de evolução do beneficio do autor, evidenciando os seus reajustamentos.
Numeração única: 60364-28.2014.4.01.3800
60364-28.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MARCIO MONTEIRO LOBATO
ADVOGADO
: MG00132814 - ANDRE GOEDE E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - DEFIRO os pedidos de justiça gratuita e prioridade na tramitação do feito. Anote-se. 2 CITE-SE o INSS.
Numeração única: 63364-36.2014.4.01.3800
63364-36.2014.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: ALCIDES NUNES
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
EMBDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - RETIFIQUE-SE a autuação com inversão dos pólos, tendo em vista que o INSS é o
embargante no presente feito
Numeração única: 52443-52.2013.4.01.3800
52443-52.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MARIA CLERIA RAMOS
ADVOGADO
: MG00122906 - GUILHERME MARTINS VILLAS
ADVOGADO
: MG00124972 - PAOLA ALBERGARIA GOMES
ADVOGADO
: MG00141889 - SONIA FERREIRA DA SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502160
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Numeração única: 6657-53.2011.4.01.3800
6657-53.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO

Numeração única: 49590-36.2014.4.01.3800
49590-36.2014.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: LUCY MARIA GRACAS DE SOUZA
ADVOGADO
: RJ00172033 - JULIANA VILELA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00056093 - MARCO AURELIO DOS REIS CORREA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresentada impugnação, ouça-se a exequente no prazo de quinze dias. Em seguida, conclusos
Numeração única: 51249-80.2014.4.01.3800
51249-80.2014.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: DANTE GOMES
ADVOGADO
: RJ00172033 - JULIANA VILELA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00056093 - MARCO AURELIO DOS REIS CORREA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresentada impugnação, ouça-se a exequente no prazo de quinze dias. Em seguida, conclusos
Numeração única: 56182-96.2014.4.01.3800
56182-96.2014.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: NEUSA DAS GRACAS SILVA PRADO
ADVOGADO
: RJ00172033 - JULIANA VILELA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00056093 - MARCO AURELIO DOS REIS CORREA
ADVOGADO
: RJ00022986 - MARCO ENRICO SLERCA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresentada impugnação, ouça-se a exequente no prazo de quinze dias. Em seguida, conclusos
Numeração única: 21871-16.2013.4.01.3800
21871-16.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MASAO INOUE
ADVOGADO
: MG00032124 - URDAN ANTONIO FURTADO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor pelo prazo de cinco dias. Após, façam-se os atuos conclusos para sentença
Numeração única: 68341-08.2013.4.01.3800
68341-08.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JULIANA ANDRADE DE SOUZA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00138673 - JOAO RODOLPHO DE ARAUJO MATTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista a autora pelo prazo de cinco dias. Após, façam-se os atuos conclusos para sentença
Numeração única: 7647-44.2011.4.01.3800
7647-44.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: EXPEDITO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00086394 - DENIS JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00086296 - GUILHERME LAGES BELEM
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
INTIME-SE o INSS para apresentar contrarrazões ao agravo retido de fls. 183/185. Prazo: 10
(dez) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502161

AUTOR
ADVOGADO
REU

: DAMIAO ALVES FERREIRA
: MG00095595 - FERNANDO GONCALVES DIAS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Oportunizo ao AUTOR o prazo de 10 dias para apresentar o endereço completo da Empresa
RIP Serviços Industriais.
O endereço apresentado à fl. 295 (Av. Contorno, nº 5351, sala 307) é o mesmo apresentado
anteriormente e mostrou-se infrutífero (fl. 267).
Numeração única: 9540-80.2005.4.01.3800
2005.38.00.009614-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
PROCUR

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

JOSE EDUARDO DE SOUZA
MG00065603 - MARCIA APARECIDA FERNANDES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
UNIAO FEDERAL
BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
CITIBANK N.A.
MG00046942 - ALEXANDRE REIS F MELO
MG00058642 - FERNANDO AZEVEDO SETTE
MG00030091 - JOSE MARCELO DE FREITAS
MG00013726 - ORDELIO AZEVEDO SETTE
- PROC. DA UNIAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - INTIME-SE a CEF para, no prazo de 10 dias, recompor a conta fundiária do EXEQUENTE,
considerando a decisão proferida nos Embargos -proc. 2005.38.00.031131-0 (traslado fls.
332/360).
Numeração única: 18028-77.2012.4.01.3800
18028-77.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU
INVENT.

:
:
:
:
:

ESPOLIO DE CARMEM CASTILHO
MG00094712 - JOUBER DA SILVA SARAIVA AMARAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
UNIAO FEDERAL (AGU)
APARECIDA CASTILHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - MANIFESTE o INSS sobre a possibilidade de acordo e realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 dias. Não havendo possibilidade de acordo/audiência, deverá, na
mesma oportunidade, especificar as provas que pretende produzir. 2 - Oportunamente, ABRASE vista ao AUTOR, pelo prazo de 05 dias, para manifestar sobre a possibilidade na realização
da audiência de conciliação, em sendo o caso, ou especificar provas O requerimento de
produção de provas deve ser objetivo e fundamentado, indicando o que a parte pretende
demonstrar com cada um dos meios de prova que requereu, sob pena de indeferimento. 3 Nada requerido, VOLTEM-ME conclusos para sentença.
Numeração única: 13736-78.2014.4.01.3800
13736-78.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

: RICARDO GONTIJO DE ALCANTARA
: MG00084667 - ANDERSON REGIS DE FREITAS SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - DEFIRO o pedido de emenda à inicial formulado às fls. 112/114, bem como os benefícios
da assistência judiciária gratuita. RETIFIQUE-SE, pois, o valor da causa para R$62.773,49. 2
- CITE-SE o INSS.
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Numeração única: 7858-18.1990.4.01.3800
90.00.07835-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: NICOMEDES MARTINS SOARES
EXQTE
: NICOMEDES MARTINS SOARES
EXQTE
: LEZIO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00006432 - JOSE MOAMEDES DA COSTA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00045171 - JANE DE FREITAS BARBOSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - INTIMEM-SE os EXEQUENTES para, no prazo de 10 dias, apresentarem planilha com o
nome dos credores remanescentes, indicando as folhas, caso haja extratos fundiários, bem
como requerer o levantamento dos depósitos relativos aos honorários advocatícios. 2 - Em
seguida, conclusos.
Numeração única: 15247-87.2009.4.01.3800
2009.38.00.015710-1 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: GONCALO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00079550 - REGINALDO LUIS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00070727 - RONALDO ERMELINDO FERREIRA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
MANIFESTE o INSS sobre a petição do EXEQUENTE de fl. 257, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 24320-54.2007.4.01.3800
2007.38.00.024787-7 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
EMBDO
: CARLOS ROBERTO CERRI
EMBDO
: MARIA DE FATIMA FONSECA DUARTE
EMBDO
: JOSE MENDES PAYAO
EMBDO
: VERA LUCIA OLIVEIRA COLAMARCO FERREIRA
EMBDO
: VICENTE DE PAULA MENDES
EMBDO
: DENISETE DE FARIA ALMADA
EMBDO
: MAX ALMEIDA FONSECA
EMBDO
: VICENTE DE AQUINO LOTE
EMBDO
: LOURIVAL ANTONIO
EMBDO
: GILBERTO DA SILVA LEANDRO
EMBDO
: JOSE WILSON EUGENIO
ADVOGADO
: MG00015116 - VICENTE DE PAULA MENDES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Agravo retido das fls. 588-591: MANTENHO a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos, com as alterações provenientes do provimento dos embargos declaratórios opostos pelo embargante, consoante decisão das fls. 585-586.II - TRASLADE a Secretaria cópia
das decisões das fls. 560-561 e 585-586 para os autos da Execução em apenso (processo n.
2007.20141-0).III - CUMPRA-SE incontinenti a determinação contida no item 3 da decisão das
fls. 585-586.IV - Adimplidas, com a maior brevidade possível, os comandos contidos nos itens
II e III, FAÇA-SE a conclusão para sentença dos presentes embargos com prioridade, vez que
se trata de processo inserido no Relatório Meta 2 do CNJ.
Juiz Titular
: DR. RENATO MARTINS PRATES
Juiza Substit.
: DRA. GABRIELA DE ALVARENGA SILVA MURTA
Dir. Secret.
: BEL. REINALDO EURICO DE QUEIROZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RENATO MARTINS PRATES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 58554-52.2013.4.01.3800
58554-52.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: WCA RH BELO HORIZONTE LTDA
ADVOGADO
: MG00111157 - MARCOS RODRIGUES PEREIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502162

ASSISTP
IMPDO

: UNIAO FEDERAL
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
digital Não havendo, pois, na espécie, qualquer hipótese ensejadora deste recurso,
rejeito-o, sendo certo que a irresignação da embargante deve ser arguida através do
recurso adequado.
Juiz Titular
: DR. RENATO MARTINS PRATES
Juiza Substit.
: DRA. GABRIELA DE ALVARENGA SILVA MURTA
Dir. Secret.
: BEL. REINALDO EURICO DE QUEIROZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RENATO MARTINS PRATES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3013-49.2004.4.01.3800
2004.38.00.003007-2 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CARLOS ANTONIO DE SALLES
ADVOGADO
: MG00090773 - JANES GOMES SILVA
ADVOGADO
: MG00089709 - SERGIO WANDERLEY VIEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM GOVERNADOR VALADARES/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Solicitamos a devolução dos autos em 24 horas, sob pena de busca e apreensão
Numeração única: 42774-87.2004.4.01.3800
2004.38.00.043064-4 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MARIA COSTA SOARES E OUTROS
ADVOGADO
: MG00028492 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A-RFFSA
ADVOGADO
: MG00076529 - MARCELO CAMPOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Solicitamos a devolução dos autos em 24 horas, sob pena de busca e apreensão

10ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
: EDUARDO MOREIRA LOPES DE CARVALHO

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 62570-20.2011.4.01.3800
62570-20.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: GERALDO CARLOS MARINHO
ADVOGADO
: MG00129529 - ANDREA PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00077883 - NATALIA MARIA MARTINS DE RESENDE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cuida-se de ação em que a parte autora pretende a concessão de aposentadoria
especial, ao fundamento de que trabalhou mais de 25 anos em atividade especial.
Alega que obteve sentença proferida em mandado de segurança (Processo nº
2009.38.15.000134-0), reconhecendo como especiais os períodos de 02/01/82 a 11/07/86,
17/07/86 a 31/12/03, 28/02/06 a 16/10/07.

2162

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
3. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de
10 (dez) dias e dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa
jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo,
ingresse no feito.
4. Decorrido o prazo supra, com ou sem informações, e não havendo
nenhum requerimento específico, abra-se vista ao MPF para apresentar parecer, na forma
da lei.
5. Após, conclusos para sentença.
Intime-se.
Numeração única: 14287-34.2009.4.01.3800
2009.38.00.014741-2 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: FERNANDO BARBOSA MACHADO
ADVOGADO
: MG00108720 - FERNANDO FERREIRA BAPTISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00112516 - HENRIQUE TUNES MASSARA
ADVOGADO
: MG00090472 - LUDMILA ERVILHA PINTO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00078062 - MARCELA BASTOS NOTINI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a apelação da parte autora no duplo efeito. Vista à parte apelada para
contrarrazões, no prazo legal.
2. Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Intime(m)-se.
Numeração única: 50805-86.2010.4.01.3800
50805-86.2010.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MASSILON BORGES
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM OURO PRETO/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 153/157) interpostos por MASSILON
BORGES contra a decisão de fls. 150/151 que não conheceu os embargos declaratórios de
fls.
122/127.
O embargante insiste que a decisão é omissa afirmando a necessidade do Juízo
manifestar-se acerca do acórdão prolatado pela 2ª Seção do TRF no CC 001436489.2012.4.01.3800.
A decisão anteriormente embargada reconheceu a incompetência do Juízo e
determinou a remessa dos autos à Vara Federal de Ponte Nova/MG (fls. 118/120).
É o relatório. Decido.
2. Não há a omissão apontada pelo embargante.
O julgador decide à luz do seu livre convencimento, e não da forma pretendida pela
parte. E estando a decisão devidamente fundamentada, como exigem os arts. 131 do CPC e
93,
IX, da Lei Maior, não há mais nada a declarar, especialmente no que diz respeito à
incompetência deste Juízo para julgamento do presente Mandado de Segurança.
Na realidade tem-se que a parte embargante objetiva nova discussão sobre o
mérito, não sendo os embargos declaratórios via adequada para esse fim. Eventuais incorreções
no entendimento adotado desafia recurso próprio.
...
Diante do exposto, inexistindo omissão no julgado, rejeito os embargos de
declaração opostos.
3. Remetam-se os autos ao Juízo Federal da Vara de Ponte Nova/MG.
Intime-se.
Numeração única: 21233-17.2012.4.01.3800
21233-17.2012.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
EMBDO
: SINDICATO TRABALHADORES INSTITUICOES FEDERAIS ENSINO
SUPERIOR BELO HORIZONTE-SIND-IFES
EMBDO
: MARIA LETICIA GOMES

Sustenta que, somados tais períodos àqueles compreendidos entre 01/01/04 a
27/09/06 e 17/10/07 a 04/05/11, que ora requer sejam considerados como especiais, totaliza
mais
de 25 anos de tempo de serviço, o que lhe confere o direito à aposentadoria especial.
O INSS, em sua contestação de fls. 124/150, pede a extinção do feito sem exame
do mérito em razão da litispendência em relação ao Mandado de Segurança nº
2009.38.00.000134-0.
Tenho, contudo, que a hipótese é de continência, já que o objeto desta ação
ordinária é mais amplo do que aquele deduzido no referido mandado de segurança, conforme
se
infere de fls. 308/321.
Assim, não há de se falar em extinção do feito, tampouco em reunião dos feitos, já
que o julgamento concomitante de duas ações se justifica a fim de evitar a possibilidade de
prolação de decisões conflitantes, o que é impossível na hipótese vertente, considerando que
o
mandado de segurança já foi sentenciado.
Nesse sentido a Súmula 235 do C. STJ diz que "A conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
Há, entretanto, evidente relação de prejudicialidade entre o presente feito e o
referido Mandado de Segurança, o qual se encontra no e. TRF 1ª Região aguardando o
julgamento da apelação/reexame necessário.
Nessas razões, suspenda-se esta ação até o trânsito em julgado do Processo nº
2009.38.15.000134-0, nos termos do art. 265, IV, a, do CPC.
Intime(m)-se.
Atos da Exma.
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 66324-62.2014.4.01.3800
66324-62.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARCIRIO ANTONIO CARDOSO PECANHA
ADVOGADO
: MG00125274 - LEONARDO DIAS ALONSO SILVEIRA
IMPDO
: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA EM
MINAS GERAIS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...
Verifico que está ausente a plausibilidade do direito invocado na petição inicial pelo
que indefiro o pedido liminar. Ademais, a providência demandada não será ineficaz se
concedida apenas na sentença.
4. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez)
dias e dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada,
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.
5. Decorrido o prazo supra, com ou sem informações, e não havendo nenhum
requerimento específico, abra-se vista ao MPF para apresentar parecer, na forma da lei.
6. Após, conclusos para sentença.
Intime-se.
Numeração única: 5846-49.2014.4.01.3813
5846-49.2014.4.01.3813 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARUM IUNES GODINHO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00085167 - MARCELO OLIVEIRA BARROS
IMPDO
: UNIAO FEDERAL
IMPDO
: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...
Verifico que está ausente a plausibilidade do direito invocado na petição
inicial pelo que indefiro o pedido liminar. Ademais, a providência demandada não será
ineficaz se concedida apenas na sentença.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502163
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Indefiro o pedido da advogada/exequente BELKISS REZENDE PIMENTA SERPA
de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo, vez que
compete à exeqüente requerer referido crédito nos autos da ação de arbitramento de honorários.
2. Dê-se vista ao INSS sobre os cálculos apresentados pela parte exeqüente, fl.
152 (honorários sucumbenciais) e fls. 175/176 (crédito principal), bem como apresentar os
valores
que entende como devidos.
...
Numeração única: 8433-54.2012.4.01.3800
8433-54.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: ELAINE SIMOES COSTA GONCALVES
ADVOGADO
: MG00096453 - DANIELA DE ASSIS PEREIRA
ADVOGADO
: MG00108358 - LUIZ GUSTAVO SCARPELLI DOS SANTOS REIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a apelação da parte autora no duplo efeito. Vista à parte apelada para
contrarrazões, no prazo legal.
2. Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Intime(m)-se.
Numeração única: 49459-66.2011.4.01.3800
49459-66.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: VICENTE CARLOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00105197 - CAIO GABRIEL FERREIRA MARCONDES
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a apelação da União no duplo efeito. Vista à parte apelada para
contrarrazões, no prazo legal.
2. Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Intime(m)-se.
Numeração única: 41193-56.2012.4.01.3800
41193-56.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: ROMEU FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO
EXQTE
: ROMEU FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO
EXQTE
: SINDIFES/MG- SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
EXCDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Defiro o pedido de prioridade de tramitação do feito em relação ao exeqüente
ROMEU FERREIRA DOS SANTOS (fl. 113), em face da doença grave comprovada à fl. 115.
2. Cumpra-se o item 4 e seguintes da decisão de fl. 110, in verbis:
4. Não havendo discordância, deverá a Secretaria elaborar o(s) "ofício(s)
requisitório(s) com a retenção dos honorários contratuais, a ser(em)
expedido(s) ao TRF - 1ª Região, intimando-se as partes em seguida
quanto ao seu inteiro teor, tudo nos termos do art. 10 da Resolução
168/11, devendo ser aberta vista sucessiva de 05 (cinco) dias para cada
interessado, iniciando-se pelo(s) exequente(s).
4.1. Não havendo discordância, encaminhe(m)-se o(s) ofício(s)
requisitório(s) ao TRF - 1ª Região.
Deixo de aplicar as normas contidas no art. 100, §§ 9º e 10º , da CR/88,
com as alterações do art. 1º da EC nº 62/09, em razão da sua
inconstitucionalidade, conforme foi reconhecido pelo STF nas ADI's 4.357
e 4.425.
4.2. Havendo discordância de alguma das partes quanto ao teor do ofício
requisitório, retornem os autos conclusos para decisão.
Intime(m)-se.

EMBDO
: MARIA LOURDES GRANHA NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
ADVOGADO
: MG00125138 - THAIS CHICARELLI CALDEIRA BRANT
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SIND-IFES/BH com o objetivo
de sanar suposta omissão na decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
ao
argumento de que os embargos à execução não se sujeitam ao pagamento de custas (art. 7º
da
Lei de Custas da Justiça Federal), e determinou o processamento da apelação interposta.
O SIND-IFES/BH protesta para que o Juízo aprecie a alegação de que a apelação
interposta em embargos à execução está sujeita ao pagamento de porte de remessa e retorno,
em conformidade com o art. 511 do CPC e Portaria COREJ 61 de 06/05/2013, sob pena de
deserção.
Nestes termos, aduz que a assistência judiciária abrange todas as despesas
relacionadas à tramitação do processo e o pedido indeferido teve como objetivo exatamente
desobrigar o embargante de efetuar este pagamento em mais de 700 apelações.
Ao final, o SIND-IFES/BH pede para que sejam acolhidos seus embargos de
declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para que seja deferido o benefício da assistência
judiciária gratuita, desobrigando-o do pagamento da despesa referente ao porte de remessa
e
retorno.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
2. Conheço dos Embargos de Declaração porque preenchidos os requisitos
subjetivos e objetivos de admissibilidade.
Verifico que assiste razão, em parte, ao SIND-IFES/BH.
Com efeito, apesar de o art. 7º da Lei de Custas da Justiça Federal, Lei nº Lei nº
9.289/96, estabelecer que os Embargos à Execução não se sujeitem ao pagamento de custas,
a
Portaria PRESI/COREJ nº 84, de 31/03/2014, que "Dispõe sobre normas gerais para pagamento
de custas judiciais, porte de remessa e retorno dos autos no âmbito da justiça federal e
altera
tabela de custas", determina o pagamento do porte de remessa e retorno na apelação interposta
nos Embargos à Execução, conforme a seguir:
...
Portanto, devido o pagamento do porte de remessa e retorno no caso da apelação
interposta pelo SIND-IFES/BH.
3. Diante do exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração,
razão pela qual torno sem efeito a decisão de fl. 161.
4. Lado outro, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao SIND-IFES/BH
tendo em vista ser notório nesta Seção Judiciária que o referido sindicato possui condições
financeiras para arcar com as despesas do processo, diante de sua base territorial e volume
de
sindicalizados.
5. Nestes termos, intime-se o SIND-IFES/BH para que comprove o pagamento do
porte de remessa e retorno, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
6. Após, voltem os autos conclusos.
Intime(m)-se.
Numeração única: 22952-39.2009.4.01.3800
2009.38.00.023613-8 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: JOSE MARCIO BRAGA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00078262 - FABIANA MACHADO SANTIAGO
ADVOGADO
: MG00109143 - FLAVIA PIRES VELOSO MELO
ADVOGADO
: MG00064560 - ROGERIO VIEIRA SANTIAGO
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502164

2164

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
2. Pelo exposto, vista à parte exequente para requerer o que entender de direito.
PRAZO: 20 dias.
Intime(m)-se.
Numeração única: 26004-38.2012.4.01.3800
26004-38.2012.4.01.3800 IMPUGNACAO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
IMPTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIAINCRA
IMPGDO
: JESUS RAYMUNDO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077032 - ROSANGELA MUNIZ DE SOUZA MAGALHAES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a apelação da parte Impugnada no duplo efeito. Vista à parte apelada para contrarrazões, no prazo legal.
2. Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Intime(m)-se.
Numeração única: 62897-28.2012.4.01.3800
62897-28.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: BRUCE AUGUSTO XAVIER
ADVOGADO
: MG00113919 - ALFREDO LAGE DRMMOND
ADVOGADO
: MG00109587 - PATRICIA DE FREITAS VIEIRA
ADVOGADO
: MG00110716 - THATIANA ALMEIDA FERREIRA
REU
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: MG00071443 - ALESSANDRA EUNAPIO CASTRO
ADVOGADO
: MG00043032 - ANA LUCIA DE ALMEIDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a apelação da parte autora no duplo efeito. Vista à parte apelada para
contrarrazões, no prazo legal.
2. Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Intime(m)-se.
Numeração única: 66296-02.2011.4.01.3800
66296-02.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RODOLPHO NOGUEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00129256 - THIAGO DA MATA DUARTE
REU
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
ADVOGADO
: MG00065446 - FERNANDA PAIS DUTRA REGO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a apelação da parte autora no duplo efeito. Vista à parte apelada para
contrarrazões, no prazo legal.
2. Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Intime(m)-se.
Juiz Titular
: DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
Dir. Secret.
: EDUARDO MOREIRA LOPES DE CARVALHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 23183-61.2012.4.01.3800
23183-61.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JULIETA MACHADO HADAD VIANNA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00139090 - REGINALDO DE JESUS NONATO
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Trata-se de ação Ordinária ajuizada por JULIETA MACHADO HADAD
VIANNA, representada por Cleuza José Santana, na qual pretende manutenção de seu
benefício de pensão estatutária, independentemente da apresentação do termo de curatela
exigido pelo Ministério da Saúde (fl. 35/36).

Numeração única: 34231-95.2004.4.01.3800
2004.38.00.034405-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
ADVOGADO
: MG00086952 - FERNANDA DE PAULA CAMPOLINA
EXCDO
: SAVASSI ESPORTES LTDA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. A ECT requer às fls. 141/145 seja desconsiderada a personalidade jurídica
da empresa devedora, a permitir o redirecionamento da cobrança em face dos
sócios/administradores.
Com efeito, no caso concreto não se encontram presentes os requisitos para a
desconsideração da pessoa jurídica.
Inexiste indicação ou qualquer indício de ocorrência de fraude contra credores
ou mesmo violação do estatuto social da empresa ré pelo representante legal.
A simples extinção da empresa não é motivo suficiente para desconsiderar-se a
pessoa jurídica e alcançar os bens particulares dos sócios.
...
Nessas razões, indefiro o pedido de fls. 141/145.
2. Dê-se vista à exequente para requerer o que entender de direito no prazo de
10 (dez) dias.
3. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Intime(m)-se.
Numeração única: 5808-23.2007.4.01.3800
2007.38.00.005929-4 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: SINDICATO DOS HOSPITAIS CLINICAS E CASAS DE SAUDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AUTOR
: SINDICATO DOS HOSPITAIS CLINICAS E CASAS DE SAUDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PERITO
: ROSA MARIA ABREU BARROS
ADVOGADO
: MG00029816 - AFONSO MARIA VAZ DE RESENDE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00078062 - MARCELA BASTOS NOTINI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a apelação da parte autora no duplo efeito. Vista à parte apelada para
contrarrazões, no prazo legal.
2. Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Intime(m)-se.
Numeração única: 6085-29.2013.4.01.3800
6085-29.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: WASHINGTON LUIZ DE PAULA BARROS
DEF. PUB
: - DEFENSOR PUBLICO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00091442 - JANUARIO SPISLA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Recebo a apelação da parte autora no duplo efeito. Vista à parte apelada para
contrarrazões, no prazo legal.
2. Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Intime(m)-se.
Numeração única: 34146-75.2005.4.01.3800
2005.38.00.034510-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: VIACAO TRANSLARA CARMENSE LTDA
ADVOGADO
: MG00085479 - WARLEY DA SILVA MARTINS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Em atenção ao pedido de fls.190-v, esclareço que o cumprimento da obrigação
não é ato cuja realização dependa do advogado. Vale dizer: o ato do cumprimento ou
descumprimento do dever jurídico somente poderá ser exigido da parte e esta deve ser
advertida quanto à conseqüência do descumprimento da obrigação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502165
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. À CAIXA, para se manifestar acerca do pedido formulado pela parte executada
às fls. 105/106.
PRAZO: 15 dias.
...
Numeração única: 1568-49.2011.4.01.3800
1568-49.2011.4.01.3800 EMBARGOS DE TERCEIROS
EMBTE
: RONALDO COSTA NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00103547 - JULIANA GUIMARAES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00123778 - VIVIANE ROCHA PINHEIRO
EMBDO
: CONSTRUGEL - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
EMBDO
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ADVOGADO
: MG00088433 - BRENO QUEIROZ DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00085058 - KELSEN MARTINS BARROSO
ADVOGADO
: MG00107202 - PABLO TRONCOSO OLIVEIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Intime(m)-se.
Numeração única: 62359-81.2011.4.01.3800
62359-81.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: NEUZA GODINHO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
ADVOGADO
: MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Intime(m)-se.
Numeração única: 22560-94.2012.4.01.3800
22560-94.2012.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
EMBDO
: SINDICATO TRABALHADORES INSTITUICOES FEDERAIS ENSINO
SUPERIOR BELO HORIZONTE-SIND-IFES
EMBDO
: ARLETE MARIA RICARDO RIBEIRO
EMBDO
: ARLETE VEIGA TORRES
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
ADVOGADO
: MG00125138 - THAIS CHICARELLI CALDEIRA BRANT
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Intime(m)-se.
Numeração única: 27156-24.2012.4.01.3800
27156-24.2012.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
EMBDO
: JANE MARIA DE MEDEIROS
EMBDO
: SINDICATO TRABALHADORES INSTITUICOES FEDERAIS ENSINO
SUPERIOR BELO HORIZONTE-SIND-IFES
EMBDO
: JANE LOVALHO MOURAO
EMBDO
: JANE VILDE SANTOS
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
ADVOGADO
: MG00125138 - THAIS CHICARELLI CALDEIRA BRANT
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Intime(m)-se.

2. O art. 9º do CPC estabelece que "O juiz dará curador especial ao incapaz,
se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele". Nada
obstante, no caso concreto, não restou comprovado nos autos que a autora Julieta Machado
Hadad Vianna é incapaz para os atos da vida civil, razão pela qual indefiro o pedido de
nomeação de seu ex-patrono como seu curador especial, formulado às fls. 352/353.
Importante destacar, ainda, que a autora Julieta Machado Hadad Vianna possui irmãos
maiores, conforme consta da certidão de óbito do instituidor de sua pensão (fl.33).
3. Compulsando os autos verifico que o processo de curatela, nº 786194662.2007.8.13.0024 movido na Justiça Comum - TJMG, foi extinto sem julgamento de mérito,
o
que gerou a perda de eficácia da Curatela Provisória concedida (fl.78) a Cleuza José Santana,
vizinha da parte autora. Verifico, ainda, que a autora Julieta Machado Hadad Vianna, possui
irmãos maiores, conforme consta da certidão de óbito do instituidor de sua pensão (fl.33)
4. Desse modo, dê-se vista à autora, pelo prazo de 10 (dez) dias, para
regularizar sua representação processual, tendo em vista o disposto no art. 1.177 do CPC
que
estabelece quem deve propor a ação de interdição e, ainda, o disposto no art. 8º do CPC
que
fixa quem representará os incapazes em juízo.
...
Numeração única: 20269-87.2013.4.01.3800
20269-87.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JAIRO ROBERTO DINIZ
ADVOGADO
: MG00106377 - CARLOS HENRIQUE VIEIRA
REU
: FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
REU
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: DF00016810 - JULIANA SERMOND FONSECA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Converto o julgamento em diligência.
2. Tendo em vista a decisão (fls. 148) que declinou a competência, para
processamento e julgamento do presente feito, ao Juizado Especial, nada há a prover em
relação ao pedido de desistência da ação formulado pelo Autor à fl.149.
3. Nessas razões, remetam-se os autos a uma das varas do Juizado Especial
Federal desta Capital.
Intime(m)-se.
Numeração única: 62737-66.2013.4.01.3800
62737-66.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ANTONIO NUNES FERREIRA
ADVOGADO
: PR00045015 - FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Verifica-se dos autos que o pedido inicial refere-se à revisão da aposentadoria do
autor, em razão da limitação ao teto quando da apuração da renda mensal inicial, em desacordo
com os novos valores estabelecidos pelas Emendas Complementares 20/98 e 41/2003.
Contudo, os documentos trazidos pelo autor sequer comprovam que o benefício foi
limitado pelo teto.
2. Nessas razões, dê-se vista ao autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar
aos autos cópia da carta de concessão do benefício previdenciário ou outro documento hábil a
comprovar que sua renda inicial foi limitada ao teto previdenciário.
...
Numeração única: 15359-22.2010.4.01.3800
2010.38.00.005860-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00073943 - JEAN PABLO DE PAIVA LOPES
EXCDO
: TANIA MARA BARBOSA DOS SANTOS
EXCDO
: HELIO BARBOSA DOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502166
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Numeração única: 10530-56.2014.4.01.3800
10530-56.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: THEREZINHA ROBERTA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Numeração única: 36739-33.2012.4.01.3800
36739-33.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JOSE DE FATIMA FERREIRA
ADVOGADO
: MG00089095 - HENRIQUE NERY DE OLIVEIRA SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Intime(m)-se.
Juiz Titular
: DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
Dir. Secret.
: EDUARDO MOREIRA LOPES DE CARVALHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 21570-69.2013.4.01.3800
21570-69.2013.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: LUIZ CARLOS DE SOUZA MELO
ADVOGADO
: MG00065738 - CARLOS SCHIRMER CARDOSO
ADVOGADO
: MG00007283 - FARID ASSRAUY
ADVOGADO
: MG00053514 - LUIS CLAUDIO DA SILVA CHAVES
ADVOGADO
: MG00046850 - YASMIN ASSRAUY
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00052372 - MARCOS VINICIUS DE ANDRADE AYRES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença desmembrada, pela secretaria
deste Juízo, conforme decisão proferida na Ação Trabalhista de n.1998.38.00.027523 (fls.
51/61, destes autos).
2. Às fls. 66/67 a CEF informa que o exequente LUIZ CARLOS DE SOUZA MELO
formalizou acordo com a executada, acordo este homologado nos autos da Ação Trabalhista de
n.1998.38.00.027523, conforme se infere dos documentos de fls.69/78, o que caracteriza a
falta de interesse de agir da parte exequente nesta demanda.
Assim, resta configurada a ausência de condições da ação caracterizada pela
falta de interesse processual, a ensejar a extinção do feito, sem apreciação do mérito, na
forma
do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
3. ISTO POSTO, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro
no art. 267, VI, do CPC.
4. Sem custas e sem honorários diante da ausência de litigiosidade e diante do
fato de que o desmembramento foi realizado de ofício.
5. Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Numeração única: 1568-44.2014.4.01.3800
1568-44.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: CARLOS ALBERTO NICOLAU
ADVOGADO
: MG00112899 - GUSTAVO ALEXANDRE CAMPOS DO VALLE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido.
Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
estes no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, atento aos parâmetros do art. 20, §§ 3º e 4º, CPC. Fica, no entanto, suspensa a cobrança por estar o autor
litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50 e suas modificações).
Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Publique-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502167

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido.
Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento)
sobre o valor atribuído à causa, atento aos parâmetros do art. 20, §§ 3º e 4º,
CPC. Fica, no entanto, suspensa a cobrança por estar a autora litigando sob o pálio da
assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50 e suas modificações).
Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Numeração única: 17032-11.2014.4.01.3800
17032-11.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ZULEICA FREITAS BRANT FERNANDES
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido.
Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 5%
(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, atento aos parâmetros do art. 20, §§ 3º e
4º,
CPC. Fica, no entanto, suspensa a cobrança por estar a autora litigando sob o pálio da
assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50 e suas modificações).
Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Numeração única: 62820-48.2014.4.01.3800
62820-48.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE DE ASSIS PEREIRA
ADVOGADO
: MG00079550 - REGINALDO LUIS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00070727 - RONALDO ERMELINDO FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido de forma antecipada, nos termos do
artigo 285-A, do CPC.
Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme Lei
1.060/50 e posteriores alterações e a prioridade de tramitação (art. 71 da Lei 10741/2003).
Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação.
Oportunamente arquivem-se os autos, dando-se baixa na Distribuição.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
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Numeração única: 22297-91.2014.4.01.3800
22297-91.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MARIA REGINA FIGUEIREDO MOTTA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido.
Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 5%
(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, atento aos parâmetros do art. 20, §§ 3º e
4º,
CPC. Fica, no entanto, suspensa a cobrança por estar a autora litigando sob o pálio da
assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50 e suas modificações).
Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Numeração única: 9193-32.2014.4.01.3800
9193-32.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: DALTON JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido.
Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco
por cento) sobre o valor atribuído à causa, atento aos parâmetros do art. 20, §§ 3º e 4º,
CPC.
Fica, no entanto, suspensa a cobrança por estar o autor litigando sob o pálio da assistência
judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50 e suas modificações).
Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Numeração única: 66111-90.2013.4.01.3800
66111-90.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JOSE DE OLIVEIRA ROCHA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00124196 - DIEGO FRANCO GONCALVES
ADVOGADO
: MG00063790 - MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, confirmo a antecipação da tutela e julgo procedente o pedido,
para condenar o INSS a proceder à revisão do benefício do autor, adequando-o aos novos
limites
de salário-de-contribuição estabelecidos pela EC 20/98 a partir de 16.12.1998, e pelo teto
previsto na EC 41/03, a partir de 31.12.2003, nos termos da fundamentação supra.
Condeno o INSS, outrossim, ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas,
não prescritas, corrigidas monetariamente desde quando se tornaram devidas pelos índices
constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor à época da atualização, e
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação a serem suportados pelo INSS, sendo que, nos termos da Súmula 111 do STJ, em
causas previdenciárias, os mesmos não incidem sobre as prestações vincendas. Ou seja, o

Atos da Exma.

: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 56179-78.2013.4.01.3800
56179-78.2013.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: JOSE WILSON MARTINS JUNIOR
ADVOGADO
: MG00033492 - JOSE WILSON MARTINS
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de
desistência da ação formulado pelo exeqüente JOSE WILSON MARTINS JUNIOR à fl. 60,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.
267,
VIII, do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Publique-se.
Registre-se.
Intime(m)-se.
Numeração única: 14902-58.2008.4.01.3800
2008.38.00.015170-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG0018772E - MARCUS VINICIUS S E DA COSTA
ADVOGADO
: MG00049174 - ROZANA REZENDE SILVA
EXCDO
: ANDREA MARCIA DA SILVA ROSA
ADVOGADO
: MG00049174 - ROZANA REZENDE SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Trata-se de ação em que o exeqüente informa o pagamento de seu título e
requer a extinção nos termos do artigo 794, I, do CPC.
Pelo exposto e mais nos autos encontrado, com base no art. 794, I, do CPC, julgo
extinto o processo pela satisfação da obrigação.
Os honorários advocatícios e custas foram pagos na via administrativa pela
executada.
2. Após certificado trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Numeração única: 397-52.2014.4.01.3800
397-52.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JESUINO MONSENHOR HORTA DA COSTA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos da fundamentação
supra.
Sem custas a reembolsar, visto se tratar de Autor beneficiário de assistência
judiciária gratuita.
Condeno o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$400,00
(quatrocentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade
diante da assistência judiciária gratuita.
Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502168
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Importante destacar, conforme esclarecido as fls. 161/162, que as pensões
previdenciárias foram concedidas às autoras em 2006. Portanto, para que suas rendas mensais fossem revisadas com base nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, é necessário o
recálculo da RMI da aposentadoria anteriormente concedida ao instituidor da pensão, ou seja,
exatamente como determinado na sentença recorrida.
3. Vê-se, pois, que a parte embargante pretende a reforma do decisum, hipótese
que não se configura objeto de embargos de declaração, que têm por finalidade exclusiva
sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, consoante o disposto no
art. 535, incisos I e II, do CPC.
Não existindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, é de se
impor a rejeição dos Embargos Declaratórios aviados.
4. Diante do exposto, ausentes os pressupostos do art. 535, I e II, do CPC,
REJEITO os embargos de declaração.
Intime(m)-se.
Juiz Titular
: DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
Dir. Secret.
: EDUARDO MOREIRA LOPES DE CARVALHO

percentual dos honorários advocatícios somente deve incidir sobre as parcelas devidas até a
prolação desta sentença, considerando-se vincendas as prestações posteriores a esta data.
Sem custas a reembolsar, visto se tratar de autor beneficiário de justiça gratuita.
Não há reexame necessário (art. 475, §3º, do CPC)
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Numeração única: 51655-04.2014.4.01.3800
51655-04.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: IVAN AUGUSTO SILVA JESUINO
ADVOGADO
: MG00000001 - PROCURADOR FEDERAL
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REU
: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Trata-se de Ação Ordinária na qual a parte autora pretende que os réus sejam
condenados a proceder à transferência do Autor da UPA de Contagem/MG, no qual está
internado, para um Hospital público ou particular com condições de prestar o atendimento do
qual necessita.
Às fls. 25/26 foi determinado ao Autor que providenciasse a emenda à inicial.
Informa a Autor à fl. 31, que a Autor obteve a tutela almejada sendo transferido a
um leito do Hospital Felício Rocho, pugnando, assim, pela extinção do feito, ante a perda
superveniente do objeto.
Nessas razões, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, o pedido de desistência da ação formulado pelo Autor à fl. 31, JULGANDO EXTINTO
O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 267, VIII, do CPC.
Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos
da Lei 1.060/50 e posteriores alterações.
Sem custas e sem honorários.
Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se.
Numeração única: 51477-60.2011.4.01.3800
51477-60.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: HILDA LAUREANO AMANCIA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00124196 - DIEGO FRANCO GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS face à sentença de fls. 149/157 que julgou procedente o pedido
autoral condenando o INSS a proceder à revisão da pensão das autoras HILDA LAUREANO
AMANCIA e
REGINA COELI SABIONI, mediante o recálculo da aposentadoria de seus falecidos maridos,
IVANI ELLER e ANTONIO DE PADUA SOARES, respectivamente, para adequá-los aos novos
limites de salários-de-contribuição estabelecidos pela EC 20/98 a partir de 16.12.1998, e pelo
teto previsto na EC 41/03 a partir de 31.12.2003, observando-se na apuração da nova RMI do
benefício das autoras o teto dos salários-de-contribuição vigente.
O INSS interpôs embargos, fl.163, requerendo que seja ressalvado no julgado que
a revisão da pensão deixada por Antônio de Pádua Soares somente incida sobre a quota parte
de uma de suas beneficiárias, qual seja: Regina Coeli Sabioni.
2. Sem razão o embargante.
Consoante disposto na lei processual civil, os Embargos Declaratórios constituem
recurso processual hábil quando houver na sentença obscuridade, contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juízo.
Não existe in casu quaisquer vícios na sentença prolatada.
A sentença recorrida expressamente consignou que julgo procedente o pedido e
condeno o INSS a proceder à revisão da pensão das autoras HILDA LAUREANO AMANCIA e
REGINA COELI SABIONI, mediante o recálculo da aposentadoria de seus falecidos maridos,
IVANI ELLER e ANTONIO DE PADUA SOARES, respectivamente, para adequá-los aos novos
limites de salários-de-contribuição estabelecidos pela EC 20/98 a partir de 16.12.1998, e pelo
teto previsto na EC 41/03 a partir de 31.12.2003."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502169

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 39537-55.1998.4.01.3800
1998.38.00.039977-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EXPEDITO LOPES DE FARIA E OUTROS
EXQTE
: EXPEDITO LOPES DE FARIA E OUTROS
EXQTE
: PAULO ANTONIO DE FARIA
ADVOGADO
: MG00100025 - CRISTIANO TANURE ROCHA
ADVOGADO
: MG00065117 - JAYRO BOY DE VASCONCELLOS JR
EXCDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA-UFV/MG
ADVOGADO
: MG00021972 - AFONSO SERGIO CORREA DE FARIA
ADVOGADO
: MG00045779 - ANGELA MARIA FFDE SOUZA
ADVOGADO
: MG00007787 - JOSE MARIA DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..., vista ao Exequente quanto ao teor do CADASTRO CONCLUÍDO do(s) Ofício(s) Requisitório(s). Prazo de 05 dias.

12ª VARA FEDERAL - CÍVEL E AGRÁRIA
Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
: RÔMULO DE SOUZA ABREU
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 52738-55.2014.4.01.3800
52738-55.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOAO RENATO MOREIRA
ADVOGADO
: MG00084841 - LILIAN JORGE SALGADO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Pelo exposto, por entender ausentes na espécie os requisitos que autorizam o acolhimento
da medida, hei por bem INDEFERIR O PEDIDO DE LIMINAR, nos moldes da fundamentação
supra. Defiro, não obstante, ao impetrante o benefício da assistência judiciária gratuita. Anotese. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste suas
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Numeração única: 9199-25.2003.4.01.3800
2003.38.00.009185-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA

informações, no prazo legal, e intime-se o representante judicial da pessoa jurídica interessada
(cf. incisos I e II do art. 7.º da Lei nº 12.016/2009). Logo após, ao MPF para parecer conclusivo
pelo prazo legal.
Numeração única: 66626-91.2014.4.01.3800
66626-91.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FERNANDA RAMOS DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00115661 - LORENA CAROLINA REZENDE DA SILVA
ADVOGADO
: MG00082489 - NARA RATES DOS SANTOS ZIVIANI
IMPDO
: PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSRH
IMPDO
: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...À vista do exposto, diante da errônea indicação da primeira "autoridade" impetrada e da
incompetência absoluta deste Juízo para processar o feito perante o segundo demandado, hei
por bem, com base no art. 10 da Lei 12.016/2009,
c/c o art. 267, inciso I, do CPC, desde logo indeferir a petição inicial e JULGAR EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução do mérito. Defiro à impetrante o benefício da Justiça Gratuita.
Honorários advocatícios incabíveis, na espécie (cf. artigo 25 da Lei 12.016/2009). Custas pela
demandante, ficando suspensa a execução enquanto persistirem os motivos que autorizaram o
deferimento da assistência judiciária (artigos 11, § 2.º, e 12, ambos da Lei 1.060/50). Após, sem
impugnação, ARQUIVEM-SE, com baixa na distribuição.
Numeração única: 32008-57.2013.4.01.3800
32008-57.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS METALURGICA LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00078069 - ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00084400 - BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO
ADVOGADO
: MG00139726 - CARINA BARBOSA DA COSTA E SILVA
ADVOGADO
: MG00129651 - LUCAS QUINTINO DE ALMEIDA LACERDA
ADVOGADO
: MG00111110 - LUIZ OTAVIO PIRES GUERRA
ADVOGADO
: MG00122728 - MAURICIO METZKER JUNQUEIRA MACIEL
IMPDO
: PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL EM BELO HORIZONTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...À vista do exposto, reconheço não haver prevenção da 22.ª vara para processar e julgar este
feito. II - Notifique-se, preliminarmente, a autoridade apontada coatora para que preste suas
informações, no prazo legal, e intime-se o seu respectivo representante judicial (incisos I e II do
art. 7.º da Lei 12.016/2009). Decorrido o prazo das informações, concluam-se os autos para
análise do pedido de liminar.
Atos da Exma.
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 37965-05.2014.4.01.3800
37965-05.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE ROBERTO ASSIS SILVA
ADVOGADO
: MG00078042 - ALEXANDRE MATHEUS DA SILVEIRA REIJNEN
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
III. Ofertada a contestação, ou decorrido o prazo em branco, concomitantemente, abra-se vista
ao autor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para se manifestar sobre a contestação e especificar,
fundamentadamente, as provas que pretende produzir; caso requeira prova testemunhal, apresente, desde logo, rol respectivo, informando se as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, e, caso requeira perícia, formule, desde já, os quesitos pertinentes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502170

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
PROCUR

:
:
:
:
:
:
:
:

RAIMUNDA CAETANA DE AQUINO E OUTROS
MG00056447 - ALTAIR PEREIRA DE AZEVEDO
MG00051151 - GERALDO MARCOS LEITE DE ALMEIDA
MG00055867 - HUMBERTO MARCIAL FONSECA
MG00073013 - ITALO SOUZA NICOLIELLO
MG00055419 - SERGIO SILVA DE ANDRADE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- PROCURADOR DA CEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Nada a dispor sobre a petição de fl. 244, haja vista que a constituição de procuradores se
deu diretamente pelas partes autoras, consoante se vê dos instrumentos de mandatos que
instruíram a inicial. Assim, o termo de rescisão contratual de fls. 245/246 não tem qualquer
efeito para as partes e seus patronos no âmbito deste processo. 2. Aguarde- se em arquivo até
a decisão do Eg. TRF-1, referente ao recurso interposto nos embargos à execução.
Numeração única: 26704-53.2008.4.01.3800
2008.38.00.027507-8 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU
RÉU
RÉU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG0016573E - CELINA FELICIO
MG00073943 - JEAN PABLO DE PAIVA LOPES
MG00049996 - MARIA LUIZA DE CASTRO RACHID
MG00045921 - SIBELI MARIA PINTO
MG00049962 - SILVIO DO LAGO PADILHA
WALLACE FERREIRA PENA
RZB MUSICAL LTDA
RODRIGO ZAPULA BASTOS
MG00041299 - ATHOS GERALDO DOLABELA DA SILVEIRA
MG00058650 - IRACY FERREIRA CARNEIRO NETO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Comprovado o depósito do valor dos honorários de sucumbência pela CAIXA (fl. 236).
DEFIRO o pedido de expedição de alvará para levantamento nos termos do requerimento de fl.
250 dos autos.
Numeração única: 49885-10.2013.4.01.3800
49885-10.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:

RUY MIRANDA
MG00056904 - GENOVEVA MARTINS DE MORAES
UNIAO FEDERAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
MG00116934 - ANA PAULA CEOLIN FERREIRA BACELAR
MG00107724 - RAFAELLA BARBOSA LEAO
MG00059692 - RENATO JOSE BARBOSA DIAS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
I. Recebo as apelações interpostas pelo Estado de Minas Gerais e pela União posto que
próprias e tempestivas, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o autor para apresentar
contrarrazões. Após, não havendo insurgências, subam os autos ao TRF da 1ª Região.
Numeração única: 19857-59.2013.4.01.3800
19857-59.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
I. Devido a um equívoco na contagem do prazo, torno sem efeito a decisão de fl. 273. II.
Recebo a apelação interposta pelo INSS, posto que própria e tempestiva, nos efeitos devolutivo
e suspensivo. III. Intime-se o autor para apresentar contrarrazões. IV. Após, não havendo
insurgências, subam os autos ao TRF da 1ª Região.
Numeração única: 46397-47.2013.4.01.3800
46397-47.2013.4.01.3800 DESAPROPRIACAO IMOVEL RURAL POR INTERESSE SOCIAL
REQTE
: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
AGRARIA
REQDO
: MELO FRANCO SOCIEDADE COMERCIAL DE PARTICIPACAO LTDA
REQDO
: ESPOLIO DE NEWTON DE MELO FRANCO
ADVOGADO
: MG00076702 - DIERLE JOSE COELHO NUNES
ADVOGADO
: MG00079738 - HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00139738 - LUCAS VIANA MARTINS
ADVOGADO
: MG00075240 - MARCOS DE ABREU E SILVA
ADVOGADO
: MG00070807 - WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Tendo em vista a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento (fl.753/755) que
deferiu efeito suspensivo ao agravo, determino o andiamento "sine die" da audiencia designada
para o dia 02/09/2014 (fl. 703). 2. Suspenda-se o andamento do feito até julgamento do referido
agravo de instrumento.
Numeração única: 43590-79.1998.4.01.3800
1998.38.00.044038-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ESPOLIO DE MUCIO MACEDO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00030588 - ANALIA MARIA GUIMARAES LIMA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIAINCRA
ASSISTP
: MICHELLE DE MACEDO NOVAES
ASSISTP
: EDSON ALVES TEIXEIRA
ASSISTP
: CARLOS HENRIQUE SOARES NOVAES
ADVOGADO
: RN00003293 - ANA CELIA PASSOS DE MOURA
ADVOGADO
: MG00044232 - CELSO SERGIO FERREIRA
ADVOGADO
: MT00002174 - DOURIVAL GARCIA
ADVOGADO
: MG00061514 - JORGE ALBERTO MORA ZAKUR
ADVOGADO
: SP00143547 - LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES
ADVOGADO
: GO00013716 - LUIZ RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00066132 - LUZIO ADRIANO HORTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MT00005392 - MARIA SOLANGE LIMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00061538 - MARLY LIBRELON PIRES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se o desapropriado e o Ministério Público Federal para requererem o que de direito.
Numeração única: 67654-94.2014.4.01.3800
67654-94.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GERALDA LASARINA DE FREITAS
ADVOGADO
: MG00105002 - HERMANN RICHARD BEINROTH DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Ante a necessidade de realização de exame técnico médico para o deslinde do feito, defiro,
a título de medida cautelar, a realização antecipada da prova pericial médica no dia 15/09/2014,
às 14:45 horas. Para tanto nomeio perito (a) o(a) Dr(a). Ernane José da Costa, com endereço
na Rua dos Otoni, n.º 909, sala 1508, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG. A parte autora
fica ciente de que deve se apresentar na data marcada para a perícia, levando a cópia do
Termo de Pedido/Petição Inicial, quesitos do Juízo constantes desta decisão e de todos os
documentos necessários à realização da prova, tais como relatórios médicos, resultados de
exames, receitas de remédios, atestados etc. Defiro à parte autora o benefício da assistência
judiciária gratuita.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502171

Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
: RÔMILO DE SOUZA ABREU
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 66326-32.2014.4.01.3800
66326-32.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: BROSE DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: PR00027181 - MARCELO DINIZ BARBOSA
ADVOGADO
: PR00051120 - MARCO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: PR00024552 - MONROE FABRICIO OLSEN
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
IMPDO
: PROCURADOR CHEFE DA FAZENDA NACIONAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. A medida liminar será apreciada após as informações, a serem prestadas pelas Autoridades
apontadas coatoras, no prazo legal. A propósito, "o Magistrado tem o poder geral de cautela,
com livre arbítrio para postergar o exame da
liminar após a vinda das informações, se assim entender necessário, por prudência e obediência ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, CF)." (Precedente: TRF da 3ª Região, 6ª
Turma, AI 0073744-67.2004.4.03.0000, Rel. Des. Federal Lazarano Neto, in DJU de
21/10/2005). 2. Notifique-se e intime-se o representante judicial da pessoa jurídica interessada
(cf. incisos I e II do art. 7.º da Lei nº 12.016/2009). 3. Logo após, ao MPF para parecer
conclusivo pelo prazo legal.
Numeração única: 32008-57.2013.4.01.3800
32008-57.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS METALURGICA LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00078069 - ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00084400 - BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO
ADVOGADO
: MG00139726 - CARINA BARBOSA DA COSTA E SILVA
ADVOGADO
: MG00129651 - LUCAS QUINTINO DE ALMEIDA LACERDA
ADVOGADO
: MG00111110 - LUIZ OTAVIO PIRES GUERRA
ADVOGADO
: MG00122728 - MAURICIO METZKER JUNQUEIRA MACIEL
IMPDO
: PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL EM BELO HORIZONTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Ao MPF para parecer conclusivo pelo prazo legal. 2. Em sequência, venham os autos
conclusos para sentença.
Juiz Titular
:
DR. CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
Juiza Substit.
:
DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
Dir. Secret.
:
RÔMULO DE SOUZA ABREU
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1550-92.1992.4.01.3800
92.00.01533-6 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: MARISTELA CORREA MOREIRA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00039620 - ANTONIO CARLOS DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00037620 - FERNANDO LA ROCCA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
3. Indefiro o requerido à fl. 102-v, tendo em vista que tal solicitação deve ser dirigida para os
autos dos embargos à execução. 4. Dê-se vista à parte exequente para requerer o que de
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, ciente de que a ausência de manifestação importará na
extinção do feito.
Numeração única: 62840-10.2012.4.01.3800
62840-10.2012.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
EMBDO
: CLOVIS AQUINO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00029569 - HELIO JOSE FIGUEIREDO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...2. Tendo em vista a apresentação de apelação em face da sentença de fls. 248, não há que
se falar em trânsito em julgado. Torno, pois, sem efeito a certidão de trânsito em julgado
lançada à fl. 254, bem como a respectiva fase no sistema processual.
Numeração única: 11809-77.2014.4.01.3800
11809-77.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ELISA ALVES DE MOURA
ADVOGADO
: MG00109988 - ARIANE CAMILO CERQUEIRA PEDROSA
ADVOGADO
: MG00115166 - FLAVIA GRAZIELLA PINHEIRO REIS
ADVOGADO
: MG00111275 - JEAN CHAPUIS
REU
: REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A
A Exma. Sra. Juiza exarou :
I. Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 224, com intimação da União Federal da tramitação do processo por este juízo e para requerer o que for de direito, no prazo legal.
Numeração única: 2767-24.2002.4.01.3800
2002.38.00.002727-2 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ESTERLEY DINORAN MAGALHAES MOREIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00063086 - JOSE RONALDO MENDES
ADVOGADO
: MG00068215 - VERA LUCIA SOARES BARBOSA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00015116 - VICENTE DE PAULA MENDES
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00065551 - RODRIGO LEITE PRADO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Contra a decisão de fls. 681, a União interpõe Embargos Declaratórios (fls.697/699) no ponto
em que aludida decisão, reconsiderando o anteriormente decidido, afastou a compensação de
crédito/débito relativo à exequente Maria Eulina Amaral de Faria. 2. O pleito possui caráter
infringente, pelo que manifeste-se o exequente sobre as alegações de fls. 697/699, em cinco
dias;
Numeração única: 61953-55.2014.4.01.3800
61953-55.2014.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA-UFV/MG
ADVOGADO
: MG00096349 - TIAGO FLECHA DE ALMEIDA
EMBDO
: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
EMBDO
: SEBASTIAO DE SOUSA LEITE
EMBDO
: ABILIO FELIPE SEBASTIAO
EMBDO
: JOAO BOSCO BORGES ALVARENGA
EMBDO
: JOAQUIM DA SILVA GALVAO SOBRINHO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
I. Recebo os embargos para discussão, posto que próprios e tempestivos. III. Dê-se vista aos
embargados para impugnação, no prazo de 15 dias. IV. Suspendo o andamento dos autos
principais no limite do valor controverso.
Numeração única: 61862-62.2014.4.01.3800
61862-62.2014.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00038856 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502172

EMBDO
: SIDERURGICA ALTEROSA LTDA
EMBDO
: PIAZZETA E BOEIRA ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP
A Exma. Sra. Juiza exarou :
I. Recebo os embargos para discussão, posto que próprios e tempestivos. III. Dê-se vista aos
embargados para impugnação, no prazo de 15 dias. IV. Suspendo o andamento dos autos
principais no limite do valor controverso.
Numeração única: 14309-19.2014.4.01.3800
14309-19.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: NATHALIA RUBIA TEODORO DA COSTA DUARTE
ADVOGADO
: SC00025656 - JOSE TEODORO NETO
IMPDO
: REITOR DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00110368 - NATHALIA SANT'ANA POLICARPO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Decido. 1. Em face da teoria da encampação, substitua-se o pólo passivo o Representante do
Coordenador do PROUNI para que figure o Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. 2. Após, intime-se o impetrado sobre a manifestação do impetrante. 3. Remetam-se os
autos ao MPF.
Numeração única: 56873-13.2014.4.01.3800
56873-13.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE EUSTAQUIO SANTANA
ADVOGADO
: MG00123933 - WANDERSON RIBEIRO DA SILVA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS EM RIBEIRAO DAS NEVES/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
...Ademais, a parte impetrante está em gozo do benefício de aposentadoria, o que afasta a
existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, necessário para a
concessão da medida liminar. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Defiro à
parte impetrante os benefícios da justiça gratuita. Notifique-se a autoridade coatora para, no
prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações. Intime-se o representante judicial do INSS (art.
7º, II, da Lei 12.016/2009). Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
Numeração única: 2719-70.1999.4.01.3800
1999.38.00.002725-6 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
IMPTE
: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
ADVOGADO
: MG00067953 - JOAO LUIZ CORREIA RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00066780 - MARCOS ANTONIO DE LIMA
IMPDO
: GRANJA PLANALTO LTDA
ADVOGADO
: MG00023405 - JOSE ANCHIETA DA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Remetam-se os autos ao arquivo com baixa na distribuição.
Juiz Titular
: DR. CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
Juiza Substit.
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
Dir. Secret.
: CARLENE LIMA RANIERI
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 45842-93.2014.4.01.3800
45842-93.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: NIVALDO LAURINDO DE SOUZA
ADVOGADO
: SP00322582 - TALITA SCHARANK VINHA SEVILHA GONCALEZ
IMPDO
: CONSELHEIRO DA 1A. COMP. ADJUNTA DA 3A. CAMARA DE JULGAMENTO DE REC. DO CONS DE REC DA PREV. SOCIAL
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Pelo exposto, hei por bem JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com
fulcro no artigo 267, incisos V, VI e § 3.º, do CPC, e nos moldes da fundamentação desta
Sentença. Defiro ao impetrante o benefício da Justiça Gratuita. Honorários advocatícios incabíveis, na espécie (cf. artigo 25 da Lei 12.016/2009). Custas pelo demandante, ficando
suspensa a execução enquanto persistirem os motivos que autorizaram o deferimento da
assistência judiciária (artigos 11, § 2.º, e 12, ambos da Lei 1.060/50). Após, sem impugnação,
ARQUIVEM-SE, com baixa na distribuição.
Juiz Titular
:
DR. CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
Juiza Substit.
:
DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
Dir. Secret.
:
RÔMULO DE SOUZA ABREU
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3821-05.2014.4.01.3800
3821-05.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARIA JOSE LAPA GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00084841 - LILIAN JORGE SALGADO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
III. DISPOSITIVO. Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA
JOSÉ LAPA GUIMARÃES, denegando a segurança pleiteada, contra ato do GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Custas ex lege. Sem
honorários advocatícios (enunciados nº 105 e 512, das Súmulas do STJ e do STF, respectivamente; art. 25, da Lei 12.016/09). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se. Com
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após baixas necessárias.
Numeração única: 13071-62.2014.4.01.3800
13071-62.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SELMA MARIA DE MELO
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
III. DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por SELMA MARIA DE MELO, denegando a segurança pleiteada, contra ato do GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Custas ex lege. Sem
honorários advocatícios (enunciados nº 105 e 512, das Súmulas do STJ e do STF, respectivamente; art. 25, da Lei 12.016/09). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se. Com
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após baixas necessárias.
Numeração única: 18315-69.2014.4.01.3800
18315-69.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: VALDIR ANTUNES DE MOURA
ADVOGADO
: MG00084841 - LILIAN JORGE SALGADO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
III. DISPOSITIVO. Diante do exposto,JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por VALDIR ANTUNES DE MOURA, denegando a segurança pleiteada, contra ato do GERENTE
EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Custas ex lege. Sem
honorários advocatícios (enunciados nº 105 e 512, das Súmulas do STJ e do STF, respectivamente; art. 25, da Lei 12.016/09). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se. Com
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após baixas necessárias.
Numeração única: 31549-21.2014.4.01.3800
31549-21.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FERDINANDO CORREA DE MELLO
ADVOGADO
: MG00151362 - VALERIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502173

ADVOGADO
IMPDO

: MG00131218 - VALERIA MATTOSO DE MELLO
: GERENTE EXECUTIVO NUCLEO DE APOIO APSBHSUL - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
III. DISPOSITIVO. Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por FERDINANDO CORREA DE MELLO contra ato do GERENTE EXECUTIVO NÚCLEO DE APOIO APSBHSUL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Deixo de condenar a impetrante nas custas por estar sob o pálio da justiça gratuita, que agora
defiro. Incabíveis honorários advocatícios na espécie (enunciados nº 512 e 105, das Súmulas
do STF e do STJ, respectivamente). Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após
baixas necessárias.
Juiz Titular
: DR. CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
Juiza Substit.
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
Dir. Secret.
: RÔMULO DE SOUZA ABREU
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 27331-47.2014.4.01.3800
27331-47.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: HUDSON FIGUEIREDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00130309 - MADELEINE MAZEU MARTINS
ADVOGADO
: MG00128727 - RENAN SANTOS DE AZEVEDO
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
a) intimar: o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifesta sobre fls. 52/54 e sobre a
contestação (fls. 57/75), especificando, fundamentadamente, as provas que pretende produzir,
caso requeira prova testemunhal, apresente, desde logo,rol respectivo, informando se as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, caso requeira perícia, formule desde já, os quesitos pertinentes.
Numeração única: 60381-50.2003.4.01.3800
2003.38.00.060435-9 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: CHRISTINA MARGARIDA LAZARIS(SUCESSORA DE GEORG LAZARIS) E OUTROS
ADVOGADO
: MG00025850 - CLOVIS SEBASTIAO TITO
ADVOGADO
: MG00027204 - NELSON ALVES EUSTAQUIO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao interessado (fls. 161/171). Prazo: 5 (cinco) dias.
Numeração única: 32824-54.2004.4.01.3800
2004.38.00.032997-0 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE RUBENS PEDRO
ADVOGADO
: MG00078047 - RENATO LOPES COSTA
ADVOGADO
: MG00128996 - SAULO SIQUEIRA LAURENCO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM GOVERNADOR VALADARES/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao interessado. Prazo: 5 (cinco) dias.
Numeração única: 16696-17.2008.4.01.3800
2008.38.00.017071-7 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOUBERT GILSON GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00029136 - SANDRA MARA SABINO SANTOS LIMA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00052007 - SONIA FERNANDES GANDRA
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao interessado (fls. 266/267). Prazo: 5 (cinco) dias.
Numeração única: 12549-40.2011.4.01.3800
12549-40.2011.4.01.3800 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: LUIS AUGUSTO MOREIRA IANNINI
ADVOGADO
: MG00073162 - FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO
ADVOGADO
: MG00131220 - PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO BATISTA
ADVOGADO
: MG00101489 - VINICIUS GARCIA FERREIRA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao interessado (fls. 244/261). Prazo: 5 (cinco) dias.
Numeração única: 21991-26.1994.4.01.3800
94.00.22043-0 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: SINDICATO DOS TRAB TECNICOS E ADMIN DA UNIV FED DE OURO
PRETO/MG
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO-UFOP/MG
ADVOGADO
: MG00062588 - CLAUDIA MARIA SILVA
ADVOGADO
: MG00025295 - ELIZABETH MARIA MARIANO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00063632 - FREDERICO GARCIA GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00054241 - ROSANGELA CARVALHO RODRIGUES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao interessado (fls. 748). Prazo: 5 (cinco) dias.
Numeração única: 37577-83.2006.4.01.3800
2006.38.00.038471-6 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: FAZENDA PE DO MORRO LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00100370 - LETÍCIA PIMENTA MADEIRA SANTOS
ADVOGADO
: MG00068752 - MARINA PIMENTA MADEIRA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIAINCRA
ADVOGADO
: MG00067435 - ANA CELIA PASSOS DE MOURA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista ao interessado (fls. 792/793). Prazo: 5 (cinco) dias.
Numeração única: 8120-16.2000.4.01.3800
2000.38.00.008183-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ESPOLIO DE JOAQUIM MANOEL DE SIQUEIRA FILHO E OUTROS
ADVOGADO
: PA00008999 - EDNA MARIA SOUZA DO AMARAL
ADVOGADO
: MG00054689 - ISMAEL DE ASSIS GUIRLANDA
ADVOGADO
: MG00025343 - MARIO JOSE P DA ROCHA
ADVOGADO
: MG00090574 - SHIRLEI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00010516 - WANDER SANTOS PINTO
EXCDO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE-INSTITUTO CHICO MENDES
ADVOGADO
: MG00076710 - ANA ALICE MOREIRA DE MELO
ADVOGADO
: MG00062125 - AUGUSTO SOARES DA COSTA
PROCUR
: - PROCURADOR DO IBAMA
INVENT.
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00090574 - SHIRLEI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00010516 - WANDER SANTOS PINTO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista às partes (fls. 990/999) e 1.025/1.031). Prazo: 5 (cinco) dias.
Numeração única: 25549-54.2004.4.01.3800
2004.38.00.025674-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: GERALDO MAGELA DA SILVA AVELAR E OUTRO
ADVOGADO
: MG00058631 - DEBORAH MAGALHAES DE PAULA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502174

ADVOGADO
: MG00048110 - GENEROSO FLAVIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00040266 - MARIA HELENA DO CARMO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00052007 - SONIA FERNANDES GANDRA
ADVOGADO
: MG00042003 - UMBERTO PARMA MACHADO
PROCUR
: - ADVOGADO DA UNIAO
PROCUR
: - PROC DA CEF
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à CEF (fl. 558). Prazo: 5 (cinco) dias.
Numeração única: 8935-47.1999.4.01.3800
1999.38.00.008950-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: JOAQUIM FERNADES SOUZA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00032239 - PAULO ROBERTO A BITTENCOURT
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista às partes (fls. 755/756). Prazo: 5 (cinco) dias.

13ª VARA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. VALMIR NUNES CONRADO
: DÉBORA CARNEIRO MACHADO DOS SANTOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. VALMIR NUNES CONRADO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 30141-29.2013.4.01.3800
30141-29.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CONCEICAO MORRONI DE MELLO
ADVOGADO
: MG00047548 - DANIEL LOPES MARTINS
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
IMPDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação tempestivamente interposta pela Impetrante, no efeito devolutivo.
Numeração única: 3524-95.2014.4.01.3800
3524-95.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00080722 - KASSIM SCHNEIDER RASLAN
RÉU
: ALAN DO NASCIMENTO RIBEIRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à CEF para, no prazo de 05 (cinco) dias:
1- comprovar o recolhimento das custas iniciais;
2- providenciar a retirada, em Secretaria, do processo físico que deu origem a esta monitória
(Reclamação Pré-Processual), sob pena de descarte.
Numeração única: 29813-65.2014.4.01.3800
29813-65.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: ALEXIS LEANDRO PICACIO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à CEF para que, no prazo de 05 (cinco) dias:
1- comprove o recolhimento das custas iniciais;
2- providencie a retirada, em Secretaria, do processo físico que deu origem a esta monitória
(Reclamação Pré-Processual), sob pena de descarte.
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Numeração única: 9962-40.2014.4.01.3800
9962-40.2014.4.01.3800 MONITORIA

Numeração única: 29799-81.2014.4.01.3800
29799-81.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: BRUNO MUNIZ LEITAO

AUTOR
ADVOGADO
RÉU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à CEF para, no prazo de 05 (cinco) dias:
1- comprovar o recolhimento das custas iniciais;
2- providenciar a retirada, em Secretaria, do processo físico que deu origem a esta monitória
(Reclamação Pré-Processual), sob pena de descarte.
Numeração única: 38665-49.2012.4.01.3800
38665-49.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00096415 - CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077618 - GIOVANNI CAMARA DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00080722 - KASSIM SCHNEIDER RASLAN
ADVOGADO
: MG0032129E - LUIZ FERNANDO BARACHO
EXCDO
: ELCIO TEIXEIRA DE LIMA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à CEF para que, no prazo de 05 (cinco) dias:
1- comprove o recolhimento das custas iniciais;
2- providencie a retirada, em Secretaria, do processo físico que deu origem a esta monitória
(Reclamação Pré-Processual), sob pena de descarte.
Numeração única: 4678-51.2014.4.01.3800
4678-51.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos provisoriamente, até ulterior manifestação do(s) interessado(s).
Numeração única: 6110-08.2014.4.01.3800
6110-08.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: JOAO ALBINO SOUTO

:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
MG00125277 - PEDRO PALHARES FURTADO
MARIANA RESENDE SILVA
MG00133112 - FLAVIA IGLESIAS BRETAS
MG00134626 - RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Após, manifeste-se a CEF sobre os embargos à monitória, no prazo legal,
bem ainda para, no prazo de 05 (cinco) dias:
1- comprovar o recolhimento das custas iniciais;
2- providenciar a retirada, em Secretaria, do processo físico que deu origem a esta monitória
(Reclamação Pré-Processual), sob pena de descarte.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à CEF sobre a certidão de fls. 34, a fim de que requeira o
que reputar pertinente, bem ainda para, no prazo de 05 (cinco) dias:
1- comprovar o recolhimento das custas iniciais;
2- providenciar a retirada, em Secretaria, do processo físico que deu origem a esta monitória
(Reclamação Pré-Processual), sob pena de descarte.
Numeração única: 4790-20.2014.4.01.3800
4790-20.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00139912 - CAMILA FONSECA BORGES SEREJO
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
RÉU
: JOAO BATISTA DE SOUZA

Numeração única: 56956-97.2012.4.01.3800
56956-97.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
: ROGERIO BATISTA DA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista o transcurso do prazo sem o pagamento, requeira a CEF o que entender de
direito.
Numeração única: 11842-67.2014.4.01.3800
11842-67.2014.4.01.3800 MONITORIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Após, manifeste-se a CEF sobre os embargos à monitória, no prazo legal,
bem ainda para, no prazo de 05 (cinco) dias:
1- comprovar o recolhimento das custas iniciais;
2- providenciar a retirada, em Secretaria, do processo físico que deu origem a esta monitória
(Reclamação Pré-Processual), sob pena de descarte.
Numeração única: 9948-56.2014.4.01.3800
9948-56.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
RÉU
: JOSE CARLOS DA SILVA

AUTOR
ADVOGADO
RÉU

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
: WILLIAN PAIVA SOARES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à CEF sobre a certidão de fls. 33/34, a fim de que requeira o que
reputar pertinente, bem ainda para, no prazo de 05 (cinco) dias:
1- comprovar o recolhimento das custas iniciais;
2- providenciar a retirada, em Secretaria, do processo físico que deu origem a esta monitória
(Reclamação Pré-Processual), sob pena de descarte.
Numeração única: 37853-70.2013.4.01.3800
37853-70.2013.4.01.3800 MONITORIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à CEF para que, no prazo de 05 (cinco) dias:
1- comprove o recolhimento das custas iniciais;
2- providencie a retirada, em Secretaria, do processo físico que deu origem a esta monitória
(Reclamação Pré-Processual), sob pena de descarte.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502175

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
: MARIA EDITE TEIXEIRA LEITE

AUTOR
ADVOGADO
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ADVOGADO
RÉU

: MG00125277 - PEDRO PALHARES FURTADO
: ROGERIO TEIXEIRA GOMES

Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. VALMIR NUNES CONRADO
: DÉBORA CARNEIRO MACHADO DOS SANTOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. VALMIR NUNES CONRADO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 58415-66.2014.4.01.3800
58415-66.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ASSOCIACAO DOS LEILOEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E
OUTRO
ADVOGADO
: MG00061857 - VALTER JORGE FERNANDES
IMPDO
: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, indefiro a inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº12.016/2009, julgando extinto
o processo sem resolução do mérito. Custas pelos impetrantes. Honorários incabíveis na
espécie.
Numeração única: 14721-81.2013.4.01.3800
14721-81.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CYNTHIA NARA GUEDES AVILA
ADVOGADO
: MG00045943 - ANDREA VIGGIANO GONCALVES
ADVOGADO
: MG00102333 - JUANA NOVAIS MACHADO
ADVOGADO
: MG00045952 - MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00089834 - MAURICIO PELLEGRINO DE SOUZA
IMPDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL-DNPM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Por tais razões, reputo a impetrante carecedora de ação e, por tal razão, julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Custas pela impetrante. Honorários incabíveis na espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/09).
Numeração única: 61863-47.2014.4.01.3800
61863-47.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CLAYTON GONCALVES ROSA
ADVOGADO
: MG00132659 - MARCO TULIO BOSQUE
IMPDO
: PRES DA COMISSAO DE PROC ADMINIST DISCIPL DA 4A. SUP REG
DA POL ROD FED/MG - 4A. SRPRF/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos moldes do art. 10 da Lei nº12.016/09. Custas pelo
impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12016/09).
Numeração única: 42737-45.2013.4.01.3800
42737-45.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LUIZ OTAVIO MORAS FILHO
ADVOGADO
: MG00138554 - RODRIGO DE PAIVA GODINHO
IMPDO
: REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS-IFMG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Por tais razões, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI
do CPC. Sem custas. Sem condenação em honorários.
Numeração única: 50471-47.2013.4.01.3800
50471-47.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ORBITAL ENGENHARIA LTDA.-EPP
ADVOGADO
: SP00147224 - LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos provisoriamente, até ulterior manifestação do(s) interessado(s).
Numeração única: 36575-34.2013.4.01.3800
36575-34.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: VARUNA TECNOLOGIA LTDA - EPP
ADVOGADO
: MG00137238 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA
IMPDO
: CHEFE DO SECAT DA RECEITA FEDERAL DE BELO HORIZONTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação tempestivamente interposta pela União, no efeito devolutivo.
Intime-se o impetrante para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Transcorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 27664-96.2014.4.01.3800
27664-96.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MINEIRAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
ADVOGADO
: MG00135934 - JOAO LUIZ CORNELIO DA SILVA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Promova o impetrante o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC).
Numeração única: 54577-86.2012.4.01.3800
54577-86.2012.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SPEC - PLANEJAMENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA E
OUTRO
ADVOGADO
: MG00080721 - LEONARDO VIEIRA BOTELHO
ADVOGADO
: MG00097398 - PATRICIA SALGADO SETTE MATTANA
ADVOGADO
: MG00120122 - RENATA NASCIMENTO STERNICK
ADVOGADO
: MG00081444 - RENATO BARTOLOMEU FILHO
IMPDO
: SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM
MINAS GERAIS
IMPDO
: COORDENADOR DE FILIAL DA GERENCIA DE FILIAL DE ADMINISTRACAO DO FGTS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo as apelações tempestivamente interpostas pelas partes, no efeito devolutivo.
Intimem-se as partes para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Transcorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 51319-34.2013.4.01.3800
51319-34.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: IVO MORAIS
ADVOGADO
: MG00077138 - CLAUDIO MURILO MIRANDA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro a assistência judiciária.
2. Notifique-se a autoridade para prestar informações no prazo de 10(dez) dias e dê-se ciência
do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia
da inicial
sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.
3. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
4. Após, façam-se os autos conclusos para sentença.
5. Intime-se e cumpra-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502176
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Numeração única: 57956-98.2013.4.01.3800
57956-98.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ADEMIR DE ALMEIDA PINTO
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

IMPDO

: PRESIDENTE DA FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FUNDEP)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, homologo a desistência e julgo extinto o presente mandado de segurança, com
fundamento no art. 158, p. único, c/c art. 267, VIII, ambos do Código de Processo Civil.
Numeração única: 52106-63.2013.4.01.3800
52106-63.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
ADVOGADO
: MG00079825 - ANDREIA SANGLARD ANDRADE RESENDE
ADVOGADO
: MG00063463 - MARGHERITA COELHO TOLEDO
IMPDO
: INSPETOR DA RECEITA FEDERAL EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Por todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Custas pela impetrante. Incabíveis honorários
na espécie.
Numeração única: 5953-35.2014.4.01.3800
5953-35.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CLIP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: MG00096242 - TIAGO ABREU GONTIJO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
IMPDO
: CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM BELO HORIZONTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que o impetrante requereu a extinção da demanda, noticiando a perda o objeto
do presenta mandado de segurança (fls. 132/133), JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a teor do art. 267, VI, do CPC. Custas pelo impetrante. Honorários
incabíveis na espécie.
Numeração única: 64695-87.2013.4.01.3800
64695-87.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: AC DC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: MG00073142 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA VIANNA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONTAGEM/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e DENEGO A SEGURANÇA. Custas na forma da
lei. Incabíveis honorários na espécie.
Numeração única: 46707-19.2014.4.01.3800
46707-19.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: AILTON ANTONIO GONCALVES
ADVOGADO
: MG00087834 - DANIELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00130661 - FERNANDA IZAURA PEDREIRA
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que o impetrante desistiu da ação antes do despacho inicial (fls. 122/123),
homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, a teor do art. 267, VIII, do CPC. Sem custase sem honorários. Oportunamente,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Numeração única: 67868-22.2013.4.01.3800
67868-22.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DELVICA NERES DE SOUSA
ADVOGADO
: MG00077817 - JULIANA DE CASSIA BENTO BORBA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, DENEGO a segurança. Sem condenação ao pagamento de custas, em razão
da gratuidade judiciária deferida à fl. 218/219. Sem honorários advocatícios.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502177

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, DENEGO a segurança. Sem condenação ao pagamento de custas, em razão
da gratuidade judiciária defesa à fl. 43. Sem honorários advocatícios.
Numeração única: 45752-22.2013.4.01.3800
45752-22.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FRANCISCO MARTINS DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00083579 - DJULIANA PIRES SANTOS
ADVOGADO
: MG00060938 - JOSE RENATO MARTINS DA SILVA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, DENEGO a segurança. Sem condenação ao pagamento de custas, em razão
da gratuidade judiciária deferida às fls. 65/66. Sem honorários advocatícios.

14ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho
: DRA. ANNA CRISTINA ROCHA GONÇALVES
: BEL. FERNANDO ANTONIO CAMPOS MIRANDA RABELO

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 31660-05.2014.4.01.3800
31660-05.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LUCIA ALVES VIANA
ADVOGADO
: MG00077817 - JULIANA DE CASSIA BENTO BORBA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela parte impetrante, em seu efeito
devolutivo.
Numeração única: 7417-51.2001.4.01.3800
2001.38.00.007430-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARISE DUTRA DE MOURA LIMA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00031715 - LUIZ CARLOS DUTRA DE MOURA LIMA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADORR DA FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(..), dou por extinta a execução (CPC, art. 794, I).
Numeração única: 168-39.2007.4.01.3800
2007.38.00.000168-2 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ERNANDO DE CASTRO SOUZA
ADVOGADO
: MG00094416 - DANIELA DE CARVALHO BETONICO
ADVOGADO
: MG00082289 - LEONARDO PEREIRA REZENDE
EXCDO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
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ADVOGADO
: MG00071443 - ALESSANDRA EUNAPIO CASTRO
ADVOGADO
: MG00054278 - DEOPHANES ARAUJO SOARES FILHO
ADVOGADO
: MG00062852 - MARIA APARECIDA FERREIRA BARROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(..), dou por extinta a execução (CPC, art. 794, I).
Numeração única: 66572-28.2014.4.01.3800
66572-28.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: GERALDO NAPOLEAO PONTES DUTRA
ADVOGADO
: MG00130653 - JORGE ALBERTO DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...), defiro ao autor AJG. (...), transfiro a apreciação da tutela antecipada para a fase de
sentença.
Atos da Exma.
: DRA. ANNA CRISTINA ROCHA GONÇALVES
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 67789-09.2014.4.01.3800
67789-09.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RAQUEL BARBOSA DE ARAUJO LIMA
ADVOGADO
: SP00307481 - GABRIELA VALADARES MESQUITA
ADVOGADO
: MG00111036 - IRENE SABINO QUEIROZ MEIJON
ADVOGADO
: MG00126462 - LUIZA SABINO QUEIROZ
IMPDO
: PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO - FNDE
IMPDO
: REITOR DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MG - PUC
MINAS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Defiro à parte impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. (...) Pelo exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR...
Numeração única: 65164-02.2014.4.01.3800
65164-02.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSISTENCIA TECNICA E
EXTENSAO RURAL SINTER/MG
ADVOGADO
: MG00069748 - MARIA ILCA FERNANDES SIQUEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...), não se tratando o presente caso de distribuição por dependência, a teor do que dispõe o
art. 253 do CPC, remetam-se estes autos à Seção de Classificação e Distribuição, para serem
livremente distribuídos a uma das varas competentes para apreciá-lo.
Juiz Titular
: DR. EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho
Juiza Substit.
: DRA. ANNA CRISTINA ROCHA GONÇALVES
Dir. Secret.
: BEL. FERNANDO ANTONIO CAMPOS MIRANDA RABELO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 46110-50.2014.4.01.3800
46110-50.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: RENILDA CUSTODIA LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00095595 - FERNANDO GONCALVES DIAS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502178

ADVOGADO
: MG00118190 - HUGO GONCALVES DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo os recursos de apelação interpostos tempestivamente pela parte autora e pelo INSS,
em seu efeito devolutivo em relação aos efeitos da tutela antecipada deferida, e suspensivo e
devolutivo em relação aos demais efeitos da sentença. Abra-se vista sucessiva aos apelados,
parte autora e INSS, nessa ordem, para, querendo, oferecerem contrarrazões no prazo legal,
oportunidade em que o INSS decerá comprovar o cumprimento da tutela antecipada deferida
na sentença.
Numeração única: 73154-78.2013.4.01.3800
73154-78.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00136648 - NAYARA ATAYDE GONCALVES
ADVOGADO
: MG00009007 - SACHA CALMON NAVARRO COELHO
ADVOGADO
: MG00061186 - VALTER DE SOUZA LOBATO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela parte autora, em seus efeitos
suspensivo e devolutivo.
Numeração única: 51244-63.2011.4.01.3800
51244-63.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JULIO JOSE DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00106080 - DAYANA GONCALVES MARIZ
ADVOGADO
: MG00096769 - MAGNUS BRUGNARA
ADVOGADO
: MG00086748 - WANDER BRUGNARA
REU
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS
REU
: ECIO BARBOSA FRAGA
ADVOGADO
: MG00118920 - ELAINE DA SILVA LIMONGI
ADVOGADO
: MG00038770 - JOAO BATISTA LEITE LIMA
ADVOGADO
: MG00109509 - JUNIO DE FREITAS MEDINA
ADVOGADO
: SP00161660 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FRANCO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela parte autora, em seus efeitos
suspensivo e devolutivo. Vista sucessiva aos réus, Écio Barbosa Fraga e Caixa de Assistência
dos Advogados de Minas Gerais, nessa ordem, para, querendo, responderem ao recurso
interposto no prazo legal.
Numeração única: 14478-06.2014.4.01.3800
14478-06.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOEL LACERDA PINTO
ADVOGADO
: MG00109990 - ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso adesivo interposto tempestivamente pela parte autora, em seus efeitos
suspensivo e devolutivo.
Numeração única: 63380-87.2014.4.01.3800
63380-87.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ALBERTO ANTONIO ZAFERINO
ADVOGADO
: MG00077817 - JULIANA DE CASSIA BENTO BORBA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em observância ao disposto no art. 285-A, §2º, do CPC, mantenho a sentença de fls. pelos
seus próprios fundamentos. Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela
parte autora, nos efeitos devolutivo e suspensivo.
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Numeração única: 47556-25.2013.4.01.3800
47556-25.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADO
: MG00088465 - CRISTIANO PESSOA SOUSA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela União Federal, no efeito devolutivo em relação aos efeitos da tutela antecipada deferida, e suspensivo e devolutivo quanto
aos demais efeitos da sentença. Dê-se vista à parte autora, pelo prazo legal, para oferecimento
de contrarrazões.
Numeração única: 29797-53.2010.4.01.3800
29797-53.2010.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ELIZON ZEFERINO
ADVOGADO
: MG00062113 - EDSON JOSE FIGUEIREDO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte impetrante, por 15 (quinze) dias.
Atos da Exma.
: DRA. ANNA CRISTINA ROCHA GONÇALVES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 68101-24.2010.4.01.3800
68101-24.2010.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00096415 - CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077618 - GIOVANNI CAMARA DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00080722 - KASSIM SCHNEIDER RASLAN
EXCDO
: WESLEY SILVA
ADVOGADO
: MG00091086 - JEAN GARCIA COSTA
ADVOGADO
: MG00081038 - SÁLVIO COSTA JÚNIOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Visa à exequente, por 5 (cinco) dias.
Numeração única: 38237-43.2007.4.01.3800
2007.38.00.039005-9 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: NACIONAL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MG00082961 - IZABELA GONTIJO DE QUEIROZ TORRES PAULINO
ADVOGADO
: MG00080978 - SIMONE GONCALVES DOS MARES GUIA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à parte impetrante, pelo prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno destes autos do TRF da
1ª Região, salientando que, nos termos da certidão supra, não foram efetuados depósitos
nestes autos.
Juiz Titular
: DR. EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho
Juiza Substit.
: DRA. ANNA CRISTINA ROCHA GONÇALVES
Dir. Secret.
: BEL. FERNANDO ANTONIO CAMPOS MIRANDA RABELO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. ANNA CRISTINA ROCHA GONÇALVES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 43885-57.2014.4.01.3800
43885-57.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARIA CHRISTINA PINHEIRO NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502179

ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte impetrante e CONCEDO A SEGURANÇA...
Numeração única: 43897-71.2014.4.01.3800
43897-71.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE SILVERIO ROLIM DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte impetrante e CONCEDO A SEGURANÇA...
Numeração única: 48009-83.2014.4.01.3800
48009-83.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: EULIDES ATAIDES JAPOLINE
ADVOGADO
: MG00084841 - LILIAN JORGE SALGADO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte impetrante e CONCEDO A SEGURANÇA...

15ª VARA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCO ANTÔNIO BARROS GUIMARÃES
: RAIMUNDO DO NASCIMENTO FERREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCO ANTÔNIO BARROS GUIMARÃES
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 25751-89.2008.4.01.3800
2008.38.00.026538-9 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-UFLA/MG
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
EMBDO
: SINDUFLA-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE LAVRAS/MG
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os presentes embargos são tempestivos.
Contudo, do exame acurado de suas razões, não se vislumbra o enquadramento às hipóteses
legais postas no artigo 535 do CPC, quais sejam, a existência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Ressalte-se que a mora do devedor, nas obrigações constituídas por título judicial contra a
Fazenda Pública, só se configura quando ultrapassado o prazo constitucional para os pagamentos submetidos ao regime dos precatórios e o prazo legal para aqueles de pequeno
valor. Estando, ainda, a constituição do crédito em fase de liquidação nestes embargos, etapa
que precede as requisições de pagamento, não há como falar-se em mora da Fazenda Pública,
sendo incabíveis os juros respectivos.
De igual forma, não são devidos juros de mora no período posterior ao pagamento sobre os
valores pagos na via administrativa. O cômputo de juros redutores para abatimento daqueles
inserido indevidamente compõe a metodologia de cálculos adotada no âmbito da Justiça Federal que, conferindo maior celeridade à confecção dos cálculos, não implica em enriquecimento ilícito de quaisquer das partes.
Nestes termos, deixo de conhecer dos embargos de declaração interpostos.
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Numeração única: 66743-82.2014.4.01.3800
66743-82.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCO ANTÔNIO BARROS GUIMARÃES
: RAIMUNDO DO NASCIMENTO FERREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCO ANTÔNIO BARROS GUIMARÃES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 22368-06.2008.4.01.3800
2008.38.00.023009-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: HERMES ANDRADE SILVA
ADVOGADO
: MG00029569 - HELIO JOSE FIGUEIREDO
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Emende o exeqüente a inicial, excluindo-se os juros de mora, tendo em vista que nas obrigações constituídas por título judicial, contra a Fazenda Pública, cujo valor é arbitrado pelo
Juízo, constituí-se em mora o devedor após decorrido o prazo para pagamento previsto no art.
100 da CR e do artigo 17 da Lei 10.259/2002. Prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 18270-75.2008.4.01.3800
2008.38.00.018690-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: SINDUFLA-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE LAVRAS/MG E OUTROS
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
ADVOGADO
: MG00088183 - MARINA VITORIO ALVES
EXCDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-UFLA/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Suspenda-se a tramitação da execução , para regularização da situação processual da exequente Maria Merlo e , quanto aos demais exequentes, até o julgamento definitico dos embargos.
Numeração única: 58506-98.2010.4.01.3800
58506-98.2010.4.01.3800 EMBARGOS DE TERCEIROS
EMBTE
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS-EMGEA
EMBTE
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS-EMGEA
EMBTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00075587 - RENATA MARIA PEREIRA FORTALEZA
EMBDO
: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SAN MARINO
EMBDO
: ANDREA ROCHA COSTA BUZELIN
ADVOGADO
: MG00075624 - DIOMAR SAVIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00072869 - VIVIANE MICHELI GREGORIO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
fl.86 - II: ...vista à exequente , pelo prazo de 10 dias.
Numeração única: 46404-54.2004.4.01.3800
2004.38.00.046897-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA BENEFICENTE DOS EX-GUARDAS CIVIS E FISCAIS DE TRANSITO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00063580 - ANDRE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA
ADVOGADO
: MG0003704E - MARCO TULIO M ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00062710 - REINALDO DE ARAUJO LOPES
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00040110 - CLAUDIA MARIA P BERNARDES DIAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o exequente a justificar o tipo 005 (comum) atribuído à conta de depósito judicial nr.
332546-3 como registrado no extrato de fl. 694, tendo em vista a natureza tributária dos
depósitos judiciais efetuados.
Prazo: 10 (dez) dias.

:
:
:
:
:

TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA
MG00120766 - GABRIELLA FERRAZ DE MOURA
MG00086896 - GUSTAVO LUIZ DE MATOS XAVIER
MG00132930 - HENRIQUE LABORNE FERREIRA GROSSI
MG00064029 - MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL
: GERENTE DE FILIAL DO FGTS - GIFUG DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Nesse contexto, comprovada, ainda que em cognição sumária, a
ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, acolho o
pedido de reconsideração e DEFIRO LIMINAR para determinar à autoridade coatora que
se abstenha de considerar os Autos de Infração n.º 200.263.072, de 05.11.2013, e
203.326.491, de 14.4.2014, como causas impeditivas e faça expedir, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE O FGTS ou
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, em favor da Impetrante, TOP CESTA DE
ALIMENTOS LTDA, desde que inexistam outros impedimentos que não os alegados
nesta ação mandamental.
Intime-se, com urgência, inclusive VIA FAX, a Autoridade Coatora
para cumprimento da presente decisão.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar as
informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Após e em cumprimento ao preceito do art. 7º, inciso II, da Lei n.
12.016, de 2009, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa
jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Cumprido o item anterior, remetam-se os autos ao Ministério Público
Federal.
Numeração única: 63190-27.2014.4.01.3800
63190-27.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:

GILSON ANTONIO MOREIRA
MG00100532 - PAULO DE TARSO GONCALVES JUNIOR
MG00096249 - SILVANIA CRISPIM DE SOUZA
GERENTE REGIONAL DE BENEFICIOS DO INSS AGENCIA VENDA
NOVA EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) No caso específico destes autos, entretanto, o Perfil Profissiográfico
Previdenciário apresentado pelo impetrante carece de informação essencial, no que tange à
especialidade do trabalho pela efetiva exposição a agentes nocivos. A legislação
previdenciária exige, para caracterização de especialidade do trabalho, que a exposição aos
agentes nocivos à saúde ou integridade física do trabalhador seja habitual e permanente. Se
o PPP apresentado nada disser, precisamente quanto à habitualidade e permanência da
exposição ao agente nocivo, ele não se presta, sem apresentação do LTCAT que traga a
informação, à comprovação da especialidade do trabalho.
O Perfil Profissiográfico Previdenciário de fls. 39/40 não informa a
presença de agentes nocivos durante o período de 01.3.1990 a 31.3.1993, tampouco veio
acompanhado de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, do qual se possa
extrair tais informações.
Já o Perfil Profissiográfico Previdenciário de fls. 35, 37/38 e 41/43
informam a presença de agentes nocivos durante os períodos de 02.5.1995 a 14.6.2001,
11.6.2001 a 22.6.2010 e 19.4.2010 a 14.11.2013 sem, contudo, informar se houve
habitualidade e permanência em tais exposições, e sem estar acompanhado de Laudo
Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, do qual se possam extrair tais informações.
Em razão do exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Defiro ao impetrante o benefício da assistência judiciária gratuita.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502180
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Numeração única: 16387-88.2011.4.01.3800
16387-88.2011.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00129163 - ALEXANDRE AUGUSTO TEODORO
ADVOGADO
: MG00110067 - GUSTAVO GIAROLA LOPES
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00056780 - WALLACE ELLER MIRANDA
EXCDO
: CARLA VIRGINIA DINIZ COSTA
ADVOGADO
: MG00121775 - MARIA LARICE FREITAS DINIZ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente /CEF , para que requeira o que entender de direito. Prazo de 10 dias.
Numeração única: 31807-56.1999.4.01.3800
1999.38.00.031908-0 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: ALUIZIO XAVIER DE LIMA FILHO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00032831 - ALEXANDRE NUNES SILVEIRA
ADVOGADO
: MG00086587 - CARINE SILVA DINIZ
ADVOGADO
: MG00045767 - ESTELLA DE OLIVEIRA CASTRO
ADVOGADO
: MG00073859 - EVANDRO PEDROSA MOREIRA
ADVOGADO
: MG00101784 - MARCOS THADEU DE OLIVEIRA E BRITO
ADVOGADO
: - MARIA IZABEL C FLORES DE CARVALHO
ADVOGADO
: DF00004300 - OSCAR LUIS DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00090595 - RICARDO DE OLIVEIRA FELICIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00078994 - STANLEY RAMOS GUSMAN
REU
: COOPERATIVA HABITACIONAL METROPOLITANA
REU
: MRV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
REU
: ASSESSORAMENTO E APOIO AS COOPERATIVAS HABITACIONAIS
LTDA - ASACOOP
REU
: TRATENGE LTDA
REU
: MASSA FALIDA DE COJAN ENGENHARIA SA
REU
: RETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MG00007468 - AFFONSO HENRIQUES PRATES CORREIA
ADVOGADO
: MG00090633 - ANA CHRISTINA DE VASCONCELLOS MOREIRA
ADVOGADO
: MG00090419 - BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA
ADVOGADO
: MG00053438 - BRAULIO CUNHA RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00064603 - CHRISTIANA CAETANO GUIMARAES BENFICA
ADVOGADO
: MG0015077E - ETIENE ZACARONI DE MENEZES
ADVOGADO
: MG00079569 - FABIANO CAMPOS ZETTEL
ADVOGADO
: MG00080254 - GUILHERME LUIZ DE SOUZA PINHO
ADVOGADO
: MG0002500E - GUILHERME SILVA FREITAS
ADVOGADO
: MG00110392 - GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00029660 - JOAO VIEIRA NUNES NETO
ADVOGADO
: MG00023356 - JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00066143 - MARCO FLAVIO DE SA
ADVOGADO
: MG00053261 - MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00057752 - ODILON ONOFRE DE REZENDE MARQUES
ADVOGADO
: MG00027568 - PAULO ROBERTO MIRANDA DE GODOY
ADVOGADO
: MG0011720E - RAFAEL ROCHA NERI
ADVOGADO
: MG00045958 - VERONICA SCARPELLI CABRAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista aos autores Carmem Maria de Queiroz Franco Carvalho, Maria Cristina Coutinho Barbosa
e Rogério Ferreira de Carvalho, para requerer o que entenderem de direito, no prazo de 10
dias.
Numeração única: 42265-64.2001.4.01.3800
2001.38.00.042370-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX

Numeração única: 43548-68.2014.4.01.3800
43548-68.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: THAMIRES CRISTINA DE MOURA
ADVOGADO
: MG00087242 - ANDRE MANSUR BRANDAO
ADVOGADO
: MG00111242 - FABIAN DEL PINO
ADVOGADO
: MG00085479 - WARLEY DA SILVA MARTINS
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - HOSPITAL DAS CLINICAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
fl.112-3: ...dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 10 dias.
Numeração única: 42925-97.1997.4.01.3800
1997.38.00.043363-3 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00092680 - ANGELA ANTONIA ESTACIO
ADVOGADO
: MG00089579 - ARLETE CRISTINA DE MOURA BARBONE
ADVOGADO
: MG00041767 - EDISON URBANO MANSUR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00053311 - JUSSARA GABRIEL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes , para que requeiram o que entender de direito. Primeiro à CEF. Prazo de 10
dias.
Numeração única: 58859-85.2003.4.01.3800
2003.38.00.058911-6 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: LINDOLFO BARBOSA LIMA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00058400 - LUIS CARLOS PARREIRAS ABRITTA
ADVOGADO
: MG00070316 - MARCELO MIRANDA PARREIRAS
REU
: UNIAO FEDERAL (AGU)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o executado a informar da conta de depósito judicial referente à guia de 271, para fins
de cumprimento da determinação de fl.273.
Numeração única: 36212-33.2002.4.01.3800
2002.38.00.036180-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG0054729B - NEUZA MARIA NEIVA DE SOUSA
EXCDO
: SERGIO JOSE BAMBIRRA
ADVOGADO
: MG00023604 - LUIZ CARLOS SABINO PINTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à Exequente , para que requeira o que entender de direito. Prazo de 10 dias.
Numeração única: 15862-53.2004.4.01.3800
2004.38.00.015952-5 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ADEMIR BORSALI E OUTROS
ADVOGADO
: MG00090529 - AUGUSTO DE CARVALHO NEVES
ADVOGADO
: MG00105427 - FELIPE MANTUANO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00083066 - MARCELO DE FARIA CAMARA
ADVOGADO
: MG00083065 - MARCELO PEREIRA MANTUANO
ADVOGADO
: MG00083062 - MARCU ANTONIO GONCALVES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: MG00083044 - REGIS ANDRE
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A execução contra a Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do CPC e do art. 100 da
Constituição Federal.
Nesse sentido, o credor deve apresentar seus cálculos para que se instaure a execução e, em
caso de eventual oposição do devedor, seja processada a liquidação na via dos embargos à
execução.
Intime-se, então, o exeqüente a requerer o que entender de direito para prosseguimento da
execução. Prazo de 15 (quinze) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502181
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Numeração única: 13900-29.2003.4.01.3800
2003.38.00.013886-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA

ADVOGADO
: MG00076695 - FERNANDA DE BRITO LEAO VIANA
ADVOGADO
: MG00042972 - LASARO CANDIDO DA CUNHA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Retifique-se a classe processual , com inversão de pólos , para 4100 - cumprimento de
sentença, substituindo-se o INSS pela União.
2 - Homologo , para que produzam seus jurídicos e legais efeitos , a memória de cálculo
apresentada pelo exequente, para fins de liquidação do título judicial.
Numeração única: 29314-62.2006.4.01.3800
2006.38.00.029825-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00045020 - JOAO BATISTA DE CAMPOS ROCHA
ADVOGADO
: MG00118877 - MARGARETE MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00049996 - MARIA LUIZA DE CASTRO RACHID
ADVOGADO
: MG00096155 - MARIANA DRUMOND ANDRADE
ADVOGADO
: MG00125277 - PEDRO PALHARES FURTADO
EXCDO
: ERNANE ANTONIO DE CAMPOS
ADVOGADO
: MG00063442 - EDUARDO ANTONIO CIFANI LIMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Retifique-se a classe processual , sem inversão de pólos , para 4100 - cumprimento de
sentença, substituindo-se o INSS pela União.
2 - Intime-se o devedor para cumprimento , no prazo de 15 dias, da obrigação imposta através
do título judicial, depositando em juízo o valor da condenação, fixando-se ,desde já ,multa no
percentual de 10% do valor da condenação,nos termos do art.475-J, do CPC.
Numeração única: 16125-90.2001.4.01.3800
2001.38.00.016162-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MAURO ALEXANDRE ANTUNES VIEIRA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00069049 - ANGELA MONTEIRO OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO
: MG00064288 - CIBELE ALEXANDRA SANTOS
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00053882 - PATRICIA SOARES ANTONACCI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido formulado eis que o levantamento por alvará destina-se, exclusivamente, os
depósitos efetuados em conta judicial à disposição do juízo.
Para saque do crédito deve o exequente comparecer a uma das agências bancárias da ré,
exibindo os documentos necessários ao enquadramento no artigo 20 da Lei 8036/90.
Ao arquivo
Numeração única: 1856-36.2007.4.01.3800
2007.38.00.001912-2 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: FRANCISCO SOARES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00100003 - FRANCISCO SOARES FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00054370 - ROGERIO RUBIM DE MIRANDA MAGALHAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor, para que requeira o que entender de direito. Prazo de 10 dias.
Numeração única: 18161-18.1995.4.01.3800
95.00.18263-7 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA
AUTOR
: ILMA MENESES SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: MG00029569 - HELIO JOSE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MG00077032 - ROSANGELA MUNIZ DE SOUZA MAGALHAES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: MG00040049 - ROGERIO EMILIO DA COSTA MOREIRA
PROCUR
: - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes , para que requeiram o que entender de direito, no prazo sucessivo de 10 dias.
Primeiro aos autores.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502182

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:

JOSE ARISTIDES RIBEIRO E OUTROS
MG00036738 - JOSE VITORIO BAHIA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00032831 - ALEXANDRE NUNES SILVEIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes , para que requeiram o que entenderem de direito. Prazo de 10 dias.
Numeração única: 40803-04.2003.4.01.3800
2003.38.00.040797-0 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

UNIAO FEDERAL
MG00073317 - LUCIANE MARIA SILVEIRA
JULIANO FONSECA NUNES
MG00049408 - ANTONIO RODRIGUES DE REZENDE JUNIOR
MG00073791 - ERIKA REZENDE BILHARINHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O pedido ora formulado pelos embargados deve ser dirigido aos autos da execução nr.
2003.38.00.021004-4, onde teve prosseguimento o feito, nos termos do julgamento proferido
nestes embargos.
Nada requerido, remetam-se os autos ao arquivo.
Numeração única: 7610-56.2007.4.01.3800
2007.38.00.007736-4 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

MARIA APARECIDA DUARTE FERREIRA E OUTROS
MG00042639 - JOAO BAPTISTA SOARES DE OLIVEIRA
MG00056522 - JOAO ROMUALDO FERNANDES DA SILVA
MG00041803 - LUIZ ALBERTO AMORI MACHADO COELHO
MG00089822 - MURILO AUGUSTO AMORE MACHADO COELHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00045921 - SIBELI MARIA PINTO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor , para que requeira o que entender de direito . Prazo de 10 dias.
Numeração única: 25417-21.2009.4.01.3800
2009.38.00.026203-0 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: RONAN VERISSIMO DA SILVA
: MG00092298 - ROBERTO DE CARVALHO SANTOS
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Intime-se o requerente , para que apresente cópia da inicial de execução , para formação
de contrafé.
Numeração única: 4442-46.2007.4.01.3800
2007.38.00.004525-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

HOMERO DOS REIS CHIM
MG00147100 - BRUNO REZENDE LIMA
MG00083107 - ENIO MAURICIO MORONTE FILHO
MG00082929 - EVANDRO BRAZ DE ARAUJO JUNIOR
MG0023407E - GABRIEL ALVARES DE CAMPOS
MG00150064 - JUAN PABLO PEREIRA CARVALHO
MG00097550 - MIGUEL MORAIS NETO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00055649 - PAULO EUSTAQUIO CANDIOTTO DE OLIVEIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para que requeiram o que entenderem de direito.Primeiro á CEF.
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Numeração única: 4979-57.1998.4.01.3800
1998.38.00.005051-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Numeração única: 21612-70.2003.4.01.3800
2003.38.00.021599-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ESPOLIO DE ARIVAL BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00032239 - PAULO ROBERTO A BITTENCOURT
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - UNIAO FEDERAL

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Não havendo noticia de atribuição de efeito suspensivo pela instância ad quem, prossiga-se o
feito com o cumprimento das determinações postas nos itens 2 a 5 de fl. 1003.
Numeração única: 27802-20.2001.4.01.3800
2001.38.00.027886-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: LINDOMAR BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: MG00087700 - CARLOS EDUARDO PINHEIRO MARCELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00091351 - FABIANA CORREA SANT ANNA
ADVOGADO
: MG0013588E - JORDANA CARVALHO MASCARENHAS
ADVOGADO
: MG00086469 - KAROLINE DE BRITO FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MG00057157 - MARCUS VINICIUS FERNANDES VIEIRA
ADVOGADO
: MG00061052 - ROSANA DE SOUZA VERLY
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: NAVAZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
EXCDO
: SPEL - SALLES PEREIRA ENGENHARIA LTDA
EXCDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER
ADVOGADO
: MG00104991 - ANA PAULA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00068765 - ANDRE MARINHO TEODORO
ADVOGADO
: MG0002278E - BRUNO DIAS GONTIJO
ADVOGADO
: MG00100506 - BRUNO DIAS GONTIJO
ADVOGADO
: MG00087700 - CARLOS EDUARDO PINHEIRO MARCELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00058094 - EDUARDA COTTA
ADVOGADO
: MG00091351 - FABIANA CORREA SANT ANNA
ADVOGADO
: MG00050693 - HERCULES GUERRA
ADVOGADO
: MG0015190E - HUMBERTO MARIO PENALVA
ADVOGADO
: MG00080721 - LEONARDO VIEIRA BOTELHO
ADVOGADO
: MG0012774E - MARINA CARNEIRO DE ABREU ROCHA
ADVOGADO
: MG00079852 - NEWTON VASCONCELLOS PEREIRA
ADVOGADO
: MG00081444 - RENATO BARTOLOMEU FILHO
ADVOGADO
: MG0001342E - RICARDO VAZ DE OLIVEIRA LIMA

MARIA ROSA ALVES E OUTROS
MG00043275 - MARCELO AROEIRA BRAGA
MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
UNIAO FEDERAL
MG00057682 - LETICIA FRANCO M ASSUMPCAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor , para os fins requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias.
Numeração única: 63738-86.2013.4.01.3800
63738-86.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:

ODUVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA
MG00113397 - FERNANDO VIEIRA MARCELO
MG00077841 - PATRICIA VIEIRA ALVARENGA
GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM CONTAGEM/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o IMPETRANTE dos termos do Oficio juntado às fls.176/177 (Cod. Eproc:
12683622). Prazo: 05 (cinco) dias.
Não havendo requerimento, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal
da 1ª Região.
Numeração única: 19272-70.2014.4.01.3800
19272-70.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: REGINA MARIA RODRIGUES DA SILVA
: MG00072992 - FREDERICO ARANTES GONTIJO DE AMORIM
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Sobre o Oficio s/nº /APSADJBHZ/INSS(datado de 29.7.2014) juntado à f. 136,
no qual o INSS informa a implantação do beneficio de aposentadoria por tempo de
contribuição, manifeste-se a Impetrante, no prazo de 05(cinco) dias.
Não havendo requerimento, remetam-se os autos ao Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCO ANTÔNIO BARROS GUIMARÃES
: RAIMUNDO DO NASCIMENTO FERREIRA

Atos do Exmo.

: DR. MARCO ANTÔNIO BARROS GUIMARÃES

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a NAVAZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. a manifestar-se em relação ao item "a"
de fl. 882, e, ainda quanto às requisições de pagamento expedidas, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Numeração única: 150-71.2014.4.01.3800
150-71.2014.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - ADVOGADO DA UNIAO
DE.LIDE
: NAVAZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
EMBDO
: LINDOMAR BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: MG00100506 - BRUNO DIAS GONTIJO
ADVOGADO
: MG00058094 - EDUARDA COTTA
ADVOGADO
: MG00057157 - MARCUS VINICIUS FERNANDES VIEIRA

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 48360-56.2014.4.01.3800
48360-56.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

CLARA MARIZA DE OLIVEIRA AMARAL E OUTROS
MG00075853 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
MG00096833 - GILMARA APARECIDA DE CASTRO
MG00104617 - LEONARDO JOSE SANTANA
GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Em face do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, no termos
do art. 267, V do Código de Processo Civil.
Custas pelos Impetrantes, na forma da Lei, cuja execução fica
suspensa em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Sem
honorários, nos termos das súmulas 512 STF e 105 do STJ. Defiro a tramitação
preferencial do feito.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a NAVAZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. a manifestar-se em relação aos
cálculos apresentados pela União e pelo exeqüente, observando-se o item 1 do despacho de
fl. 100. Prazo: 15 (quinze) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502183

:
:
:
:
:
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Numeração única: 13811-20.2014.4.01.3800
13811-20.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ESPARTA SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: MG00051889 - ANDRE LUIZ FARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00130928 - BERNARDO AUGUSTO ABUCATER AZEVEDO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Às partes para a especificação de provas, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, primeiro a
autora, ocasião em que deverão indicar, de imediato, a finalidade pretendida em cada um dos
meios probatórios eventualmente pleiteados.
Numeração única: 21424-91.2014.4.01.3800
21424-91.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: AGUINALDO TEODORO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00143070 - DAFANI PANTOJA REATEGUI SANTOS
ADVOGADO
: MG00063632 - FREDERICO GARCIA GUIMARAES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Às partes para especificação de provas, no prazo sucessivo de 5(cinco) dias, primeiro a parte
autora, oportunidade que deverão informar a finalidade dos meios de prova porventura requeridos.
Numeração única: 34649-09.1999.4.01.3800
1999.38.00.034780-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S/A E OUTRO
ADVOGADO
: MG00098852 - CHRISTIAN DE SANTANA SADER
ADVOGADO
: MG00129260 - FREDERICO EDUARDO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00062788 - MARIA AUGUSTA MIRANDA PIMENTA
ADVOGADO
: MG00048617 - NELSON GOMES PEREIRA FILHO
ADVOGADO
: MG00057325 - ROBERTO WAGNER COLODETTI LANA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00064334 - GUSTAVO ALCIDES DA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Aos advogados ROBERTO WAGNER COLODETTI LANA, OAB/MG 57.325, e MARIA AUGUSTA MIRANDA PIMENTA, OAB/MG 62.788, para se manifestarem acerca do pedido de
execução dos honorários sucumbenciais do advogado FREDERICO EDUARDO FERREIRA,
OAB/MG 129.260, às fls. 218/220 e 298/300. Prazo de 10 (dez) dias.
Juiz Titular
: DR. MARCELO DOLZANY DA COSTA
Dir. Secret.
: CRISTIANO ROSSI AMORIM SALOMON
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO DOLZANY DA COSTA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 35907-29.2014.4.01.3800
35907-29.2014.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: MG00000001 - PROCURADOR FEDERAL
EMBDO
: SINDICATO TRABALHADORES INSTITUICOES FEDERAIS ENSINO
SUPERIOR BELO HORIZONTE-SIND-IFES
EMBDO
: SIMONE AMELIA TORRES DOS SANTOS ANTUNES VIEIRA
ADVOGADO
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
ADVOGADO
: MG00131829 - TIAGO JONAS GONÇALVES TOMAZ DE AQUINO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, julgo procedentes estes embargos para reconhecer o pagamento integral da
verba honorária e conseqüente improcedência da execução.

16ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MARCELO DOLZANY DA COSTA
: CRISTIANO ROSSI AMORIM SALOMON

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. MARCELO DOLZANY DA COSTA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 63282-05.2014.4.01.3800
63282-05.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: IURY ANTUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00039204 - ANTONIO OSMAR CORGOSINHO
REU
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE SAO
PAULO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nessa linha de intelecção, e de acordo com previsão contida na Súmula nº 150 do Superior
Tribunal de Justiça , declaro a ilegitimidade da União para figurar no pólo passivo desta
demanda. À Secretaria para excluir a União do polo passivo da autuação processual. Cumprida
a diligência acima determinada, atento ao princípio constitucional da celeridade processual,
deixo de extinguir o presente feito, determinando a consequente baixa dos autos nos registros
desta Justiça e sua subseqüente remessa à Justiça do Estado de São Paulo, onde serão
livremente distribuídos.
Numeração única: 38394-50.2006.4.01.3800
2006.38.00.039291-9 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ALICE EUSTAQUIA RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO
: MG00022174 - ALUISIO SOARES FILHO
ADVOGADO
: MG00073053 - ANDREA CARVALHO SOARES PAIXAO
ADVOGADO
: MG00104963 - FREDERICO ALUISIO CARVALHO SOARES
ADVOGADO
: MG00073052 - MARCIO DIORIO PAIXAO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Juntada aos autos o saldo da conta atualizada, à parte impetrante para dizer se o alvará deverá
ser expedido em nome da parte ou de procurador com poderes para receber e dar quitação.
Juiz Titular
: DR. MARCELO DOLZANY DA COSTA
Dir. Secret.
: CRISTIANO ROSSI AMORIM SALOMON
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. MARCELO DOLZANY DA COSTA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9208-21.2002.4.01.3800
2002.38.00.009171-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL E OUTROS
ADVOGADO
: MG00056543 - DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE
ADVOGADO
: MG00088270 - FATIMA LAVOCAT DE QUEIROZ
EXCDO
: CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA
ADVOGADO
: MG00052334 - DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA
ADVOGADO
: MG00082766 - LETICIA CARAM ANDRE E ROCHA MIRANDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar-se pela parte autora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502184

2184

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MARCELO DOLZANY DA COSTA
: CRISTIANO ROSSI AMORIM SALOMON
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO DOLZANY DA COSTA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 65420-76.2013.4.01.3800
65420-76.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ROSE MARY POMPEIN LIZARDO CAMPOS E OUTROS
ADVOGADO
: MG00064729 - ANA LOURDES ROCHA PORTO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da cota da UNIÃO
de fls. 209-verso.
Numeração única: 9894-08.2005.4.01.3800
2005.38.00.009969-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00106937 - BERNARDO LUZ ANTUNES
ADVOGADO
: MG00095277 - IARA DA SILVA RAZUK
EXCDO
: ADRIANA CRISTINA PEREIRA
EXCDO
: AILZA MARI PEREIRA
ADVOGADO
: MG00047871 - MARIA APARECIDA BORGES ALVARENGA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CEF, por 5 (cinco) dias, acerca das certidões de fls. 213 e 216, requerendo o que for
pertinente para o prosseguimento do feito.

ADVOGADO
: MG00041796 - DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR
ADVOGADO
: MG00102661 - MARCOS GUIMARAES DA MATA MACHADO
ADVOGADO
: MG00053508 - RONALDO MARIANI BITTENCOURT
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação do Réu em seus efeitos devolutivo e suspensivo...
Numeração única: 22190-52.2011.4.01.3800
22190-52.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
REU
: DENISE MARIA GOUVEIA SAMPAIO
ADVOGADO
: MG00110087 - BRUNO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: MG00134393 - LORENA ROSELE DA SILVA DORNAS
ADVOGADO
: MG00112316 - MARCELO VEIGA FRANCO
ADVOGADO
: MG00082942 - RICARDO PEREIRA PEREZ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação do(s) Autor(es) em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Ao(s) apelado(s)
para, no prazo legal, apresentar(em) contrarrazões.
Numeração única: 51434-26.2011.4.01.3800
51434-26.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANDRE LUIZ MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00062510 - DARLENE MORAIS ASFORA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação do(s) Réu(s) em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Ao(s) apelado(s)
para, no prazo legal, apresentar(em) contrarrazões...
Numeração única: 15329-45.2014.4.01.3800
15329-45.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...vista às partes para especificarem provas, indicando objetivamente a finalidade. Prazo sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora...
Numeração única: 21897-14.2013.4.01.3800
21897-14.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ELOISA ALEIXO DA SILVA PAIXAO
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Recebo a apelação da parte autora em seus efeitos devolutivo e suspensivo.
Juiz Titular
: DR. CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ
Juiz Substit.
: DR. PEDRO PEREIRA PIMENTA
Dir. Secret.
: ALEXANDRE CASTRO MUZZI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12665-95.2001.4.01.3800
2001.38.00.012685-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG
ADVOGADO
: MG00047120 - IRON FERREIRA PEDROZA

17ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ
: DR. PEDRO PEREIRA PIMENTA
: ALEXANDRE CASTRO MUZZI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. PEDRO PEREIRA PIMENTA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 13648-16.2009.4.01.3800
2009.38.00.014092-7 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A MBR
AUTOR
: MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A MBR
PERITO
: ADRIANA DEMETRE GRITSAS POLIGNANO
ADVOGADO
: MG00093765 - EDUARDO JUNQUEIRA COELHO
ADVOGADO
: MG00106607 - FREDERICO MENEZES BREYNER
ADVOGADO
: MG00080466 - JULIANA JUNQUEIRA COELHO
ADVOGADO
: MG00122008 - MAIRA DE BRITTO DIAS LEITE
ADVOGADO
: MG00016082 - MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
No que tange a concessão, em parte, da tutela recursal, em decisão agravada, recebo a
apelação da parte autora no efeito devolutivo. No que tange aos demais comandos da sentença, recebo a referida apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Numeração única: 363-14.2013.4.01.3800
363-14.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00083818 - BERNARDO SOARES CRUZ
REU
: VIACAO GLOBO LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502185
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Numeração única: 18778-45.2013.4.01.3800
18778-45.2013.4.01.3800 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
RÉU
: JOAO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00087242 - ANDRE MANSUR BRANDAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 30544-95.2013.4.01.3800
30544-95.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MAURICIO ROSA
ADVOGADO
: MG00131896 - HENRIQUE LOPES DE FARIA
ADVOGADO
: MG00077817 - JULIANA DE CASSIA BENTO BORBA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 33590-92.2013.4.01.3800
33590-92.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: AGAVINO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00115681 - ENY EFIGENIA DIAS
ADVOGADO
: MG00137901 - JUSSARA MONTEIRO RIBEIRO SANTOS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 34725-42.2013.4.01.3800
34725-42.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ANTONIO FERNANDES PIMENTA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 34943-70.2013.4.01.3800
34943-70.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: PAULO EMILIO SILVEIRA RESENDE
ADVOGADO
: SP00108928 - JOSE EDUARDO DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 36044-45.2013.4.01.3800
36044-45.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: GILMAR ANTONIO GALDINO
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte autora.

EXCDO
: OSVALDO COMERCIO LTDA
EXCDO
: OSVALDO LUIZ DE MELO
ADVOGADO
: MG00137234 - ALESSANDRA DE PAULA CHAVES CRUZ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime(m)-se o(s) executado(s) da penhora on libe efetuada. Prazo: 15 (quinze) dias.
Numeração única: 5390-80.2010.4.01.3800
2010.38.00.002291-6 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MILTON REZENDE
ADVOGADO
: MG00025138 - ANTONIO RODRIGUES ROCHA
ADVOGADO
: MG00086425 - GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA
ADVOGADO
: MG00088945 - GIZELLE MOREIRA PINTO ROZENSVAIG
ADVOGADO
: MG00118117 - GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO
ADVOGADO
: MG00121044 - RAPHAEL AUGUSTO MAYRINK BRANGIONI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00042588 - RONALDO BATISTA DE CARVALHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando objetivamente a finalidade. Prazo sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro a parte autora.
Juiz Titular
: DR. CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ
Juiz Substit.
: DR. PEDRO PEREIRA PIMENTA
Dir. Secret.
: ALEXANDRE CASTRO MUZZI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. PEDRO PEREIRA PIMENTA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 51616-75.2012.4.01.3800
51616-75.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: CLAUDIO MANOEL CALDEIRA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Nessa conformidade, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Sem custas e
sem honorários advocatícios: o autor é beneficiário da gratuidade judiciária, deferida à fl. 23...
Se não houver recurso, arquivar.
Juiz Titular
: DR. CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ
Juiz Substit.
: DR. PEDRO PEREIRA PIMENTA
Dir. Secret.
: ALEXANDRE CASTRO MUZZI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. PEDRO PEREIRA PIMENTA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 64598-24.2012.4.01.3800
64598-24.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: OSCAR DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte autora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502186
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Numeração única: 55368-21.2013.4.01.3800
55368-21.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: WILTON AUGUSTO DE FARIA
ADVOGADO
: MG00079186 - RENATO AURELIO FONSECA
REU
: CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC
REU
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DF00016650 - FREDERICO LOUREIRO COELHO
ADVOGADO
: MG00081977 - JULIANE GARCIA DE ABREU
ADVOGADO
: DF00016365 - RODRIGO MAGALHAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00061314 - WILLIAN FERNANDO DE FREITAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para especificarem provas no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, indicando
objetivamente a finalidade. Primeiro a parte autora.
Numeração única: 65936-96.2013.4.01.3800
65936-96.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: IRONETE GOULART GONCALVES VIANA
ADVOGADO
: MG00117608 - WILLIAM JULIO FERREIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para especificarem provas no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, indicando
objetivamente a finalidade. Primeiro a parte autora.
Numeração única: 11905-92.2014.4.01.3800
11905-92.2014.4.01.3800 EXIBICAO
REQTE
: ALESSANDRO ALMEIDA GOMES
ADVOGADO
: MG00111984 - THIAGO ALVES DA CUNHA PARREIRAS
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00091442 - JANUARIO SPISLA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para especificarem provas no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, indicando
objetivamente a finalidade. Primeiro a parte autora.
Numeração única: 35816-41.2011.4.01.3800
35816-41.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: CLAYTON VENTURA ANDRADE
ADVOGADO
: MG00121912 - MARIO TAVERNARD MARTINS DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00122058 - MURILO MELO VALE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Rementam-se os autos ao arquivo.
Numeração única: 18312-27.2008.4.01.3800
2008.38.00.018732-3 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: ESPOLIO DE MARIA PERPETUA CAETANO
ADVOGADO
: MG00086587 - CARINE SILVA DINIZ
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ADVOGADO
: MG00073307 - AMELIA APARECIDA DE FARIA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00042588 - RONALDO BATISTA DE CARVALHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao Réu para requerer o que de direito pelo prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 4690-65.2014.4.01.3800
4690-65.2014.4.01.3800 EXIBICAO
REQTE
: AENDER RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00075853 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

Numeração única: 36195-11.2013.4.01.3800
36195-11.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ANTONIO ALIPIO XAVIER
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 36221-09.2013.4.01.3800
36221-09.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JOSE MARIA VIEIRA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 40953-33.2013.4.01.3800
40953-33.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE ANTONIO CALIXTO
ADVOGADO
: MG00090704 - FLAVIO CARDOSO ROESBERG MENDES
ADVOGADO
: MG00098603 - PAULO AFONSO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00054241 - ROSANGELA CARVALHO RODRIGUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 54582-74.2013.4.01.3800
54582-74.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: GENESIO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00117541 - GENESIO HENRIQUE SAPORI SILVA
ADVOGADO
: MG00118393 - SIMONE FERREIRA REIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 57660-76.2013.4.01.3800
57660-76.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: OSVALDO RUFINO GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte
autora.
Numeração única: 65392-11.2013.4.01.3800
65392-11.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: RAIMUNDO JOSE DA VEIGA NETO
ADVOGADO
: MG00078042 - ALEXANDRE MATHEUS DA SILVEIRA REIJNEN
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Primeiro a parte autora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502187
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Numeração única: 27456-49.2013.4.01.3800
27456-49.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: FERNANDO CESAR CORREA CORDEIRO MATOSINHOS
ADVOGADO
: MG00121806 - ANDREZA JULIANA LIMA AMORIM
ADVOGADO
: MG00077841 - PATRICIA VIEIRA ALVARENGA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Numeração única: 36824-19.2012.4.01.3800
36824-19.2012.4.01.3800 AÇÃO POPULAR
AUTOR
: MARIA BERNADETE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DF00022679 - MARIA BERNADETE LIMA DOS SANTOS
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA
ADVOGADO
: MG00060689 - ANTONIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: MG00101108 - AUTELINA ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00078646 - CRISTIANO GOMES DE BRITO
ADVOGADO
: MG00049458 - JOSE ROBERTO CAMARGO
PROCUR
: - PROCURADOR AGU
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... vista aos réus para que apresentem suas contrarrazões recursais, pelo prazo legal. (...)
Numeração única: 41131-02.2001.4.01.3800
2001.38.00.041236-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: VICENTE THEODORO DE SOUZA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00046539 - ITALO JOSE DE MOURA E SILVA
ADVOGADO
: MG00063086 - JOSE RONALDO MENDES
ADVOGADO
: MG00039062 - MARIA DE FATIMA COLUCCI GOULART
ADVOGADO
: MG00068215 - VERA LUCIA SOARES BARBOSA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00015116 - VICENTE DE PAULA MENDES
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - UF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... vista às partes, pelo prazo sucessivo de 05 dias, a iniciar-se pelos exequentes.
Numeração única: 23776-56.2013.4.01.3800
23776-56.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: REJANE MARIA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00138268 - FRANCIANE CAETANO CASAGRANDE
ADVOGADO
: MG00120963 - JUSCELINO JOSUE PIRES HELENO
ADVOGADO
: MG00077883 - NATALIA MARIA MARTINS DE RESENDE
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM OURO PRETO/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... vista à impetrante, pelo mesmo prazo.
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO AGUIAR MACHADO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 17847-42.2013.4.01.3800
17847-42.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
REU
: JOSE GERALDO DE FREITAS

ADVOGADO
: MG00096833 - GILMARA APARECIDA DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00104617 - LEONARDO JOSE SANTANA
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00042588 - RONALDO BATISTA DE CARVALHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao(s) autor(es) sobre a(s) contestaç(ão/ões) e documentos. Prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 8368-25.2013.4.01.3800
8368-25.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: FERROUS RESOURCES DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MG00089835 - RICARDO VICTOR GAZZI SALUM
ADVOGADO
: MG00098575 - SILVIA FERREIRA PERSECHINI
ADVOGADO
: MG00046512 - STANLEY MARTINS FRASAO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
ADVOGADO
: MG00089941 - CRISTIANNE BARRETO REIS
ADVOGADO
: MG00056543 - DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE
ADVOGADO
: MG00006289 - JAIRO JOSE ISAAC
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para especificarem provas no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, indicando
objetivamente a finalidade. Primeiro a parte autora, CEF após CSN..
Numeração única: 78967-91.2010.4.01.3800
78967-91.2010.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00080722 - KASSIM SCHNEIDER RASLAN
RÉU
: ERY DE PADUA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00077806 - FERNANDO RAMOS HAUSSMAN
ADVOGADO
: MG00116930 - ROMULO MARINHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte Ré sobre a juntada de documentos, por 10 (dez) dias.
Numeração única: 57636-48.2013.4.01.3800
57636-48.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: LUIZ EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00074259 - ARNALDO CESAR GUERRIERI
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao(s) Autor(es)/Exequente sobre a petição de fl. 124, pelo prazo de 10 (dez) dias.

19ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER
: DR. MARCELO AGUIAR MACHADO
: BEL. ILTON JOSE COSTA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 21802-81.2013.4.01.3800
21802-81.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: WALDEMAR PAULINO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00144132 - BERNARDO RUCKER
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra a determinação contida
no item 4 à fl. 259, apresentando a(s) informação(ões) necessária(s) para a expedição do(s)
requisitório(s). (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502188
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Defiro em parte os pedidos formulados pela CEF, nos seguintes termos: a) Quanto ao
requerimento para que seja realizada pesquisa pelo sistema INFOSEG, fica indeferido...
Numeração única: 9710-37.2014.4.01.3800
9710-37.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: LEONARDO ALBERTO MOREIRA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00117002 - DONIZETI LOPES MOREIRA
ADVOGADO
: MG00125606 - REGILENE CARNEIRO TERRA
ADVOGADO
: MG00127377 - SILAS TEIXEIRA MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00080586 - CELSO DE OLIVEIRA JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA CEF PARA TAMBÉM ESPECIFICAR PROVAS
Numeração única: 39663-51.2011.4.01.3800
39663-51.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA CLORINDA DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: MG00131374 - BARBARA COSTA SILVA MATOS
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REU
: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: MG00086832 - ALANA LÚCIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00122705 - MARINA FRANCA SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) 2) após a manifestação da autora, no caso desta estar recebendo o medicamento do
Município de BH, Estado de MG ou União, intimem-se os demais, para ciência. (...)
Numeração única: 65076-61.2014.4.01.3800
65076-61.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: EDUARDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MG00142144 - JOSE RAIMUND DA SILVA
ADVOGADO
: MG00117953 - LEONARDO ABRANTES GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... intime-se o autor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que apresente a planilha evolutiva que
justifique o valor por ele atribuído à causa, sob pena de extinção do feito, sem apreciação do
mérito. (...)
Numeração única: 10936-77.2014.4.01.3800
10936-77.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: GABRIEL BRITO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00087834 - DANIELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte autora para impugnação, pelo
prazo de 10 (dez) dias.
Juiz Titular
: DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER
Juiz Substit.
: DR. MARCELO AGUIAR MACHADO
Dir. Secret.
: BEL. ILTON JOSE COSTA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 59244-81.2013.4.01.3800
59244-81.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: BANCO BMG SA
ADVOGADO
: MG00131550 - CHRISTOFER DOS REIS SILVA
ADVOGADO
: MG0000822A - JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502189

ADVOGADO
: MG00102391 - KARINA RACHELA DI BLASIO
ADVOGADO
: MG00135846 - LIVIA FURTADO BORGES
ADVOGADO
: MG00103400 - MARIA CAROLINA TORRES SAMPAIO
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Defiro o pedido de prova pericial contábil, requerido pela parte autora. 2. Intimem-se as
partes para apresentação de quesitos e indicação de seus respectivos assistentes técnicos (art.
421, II, do CPC), tudo no prazo de 10 (dez) dias. Ressalvo que os quesitos formulados devem
guardar pertinência com a matéria probatória, sob pena de indeferimento 3. Nomeio perito
deste juízo o SR. FLORENTINO GERALDO FERREIRA JUNIOR
1. Defiro o pedido de prova pericial contábil, requerido pela parte autora. 2. Intimem-se as
partes para apresentação de quesitos e indicação de seus respectivos assistentes técnicos (art.
421, II, do CPC), tudo no prazo de 10 (dez) dias. Ressalvo que os quesitos formulados devem
guardar pertinência com a matéria probatória, sob pena de indeferimento 3. Nomeio perito
deste juízo o SR. FLORENTINO GERALDO FERREIRA JUNIOR...
Numeração única: 19732-28.2012.4.01.3800
19732-28.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: MG00086952 - FERNANDA DE PAULA CAMPOLINA
REU
: TEKSID DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: MG00122588 - ANA ISABELA SIMOES
ADVOGADO
: MG00063605 - CLAUDIO AUGUSTO FIGUEIREDO NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00055446 - JOAO BRAULIO FARIA DE VILHENA
ADVOGADO
: MG00100938 - LUIZ FELIPE BRAGA BASTOS
ADVOGADO
: MG00003576 - PAULO EMILIO RIBEIRO DE VILHENA
ADVOGADO
: MG00117605 - ROBERTA ROUSIE FREITAS LOPES
ADVOGADO
: MG00062601 - RODOLFO HENRIQUES N MIRANDA
ADVOGADO
: MG00100511 - TÚLIO RIBEIRO LINHARES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. À vista do que consta à fl. 596-verso, nomeio perito deste juízo, em substituição ao SR.
ANTÔNIO EUSTÁQUIO DINIZ, o SR. ALMIR VIEIRA...
Numeração única: 66446-75.2014.4.01.3800
66446-75.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MANOEL WALDIMIR VIEIRA
ADVOGADO
: MG00083579 - DJULIANA PIRES SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, reservando-me o direito de
reapreciar o pedido por ocasião da prolação da sentença. (...)
Numeração única: 65402-21.2014.4.01.3800
65402-21.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE MARTINS FILHO
ADVOGADO
: MG00142294 - CLAUDIA MARCIA DE MATOS LEITE
ADVOGADO
: MG00122985 - FERNANDO CESAR ZUIM QUEIROGA
ADVOGADO
: MG00103588 - SERGIO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EM CONTAGEM/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado pelo impetrante. (...)
Numeração única: 60448-29.2014.4.01.3800
60448-29.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CARLOS ROBERTO
ADVOGADO
: MG00138149 - EUNIZIA RODRIGUES CORREIA
ADVOGADO
: MG00058368 - PAULO DE PAULA REIS FILHO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado pelo(a) impetrante. (...)
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Numeração única: 72745-05.2013.4.01.3800
72745-05.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE ANASTACIO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Considerando os termos constantes na sentença, recebo o recurso de apelação interposto
pelo impetrante, em seu duplo efeito. 2. Intime-se o recorrente. (...)
Numeração única: 66081-21.2014.4.01.3800
66081-21.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GESSY RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado pelo(a) impetrante. (...)
Numeração única: 66053-53.2014.4.01.3800
66053-53.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: KATIA DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado pelo(a) impetrante. (...)
Juiz Titular
: DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER
Juiz Substit.
: DR. MARCELO AGUIAR MACHADO
Dir. Secret.
: BEL. ILTON JOSE COSTA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 27412-98.2011.4.01.3800
27412-98.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: NALVA FERNANDES SANTOS E OUTRO
ADVOGADO
: MG00115399 - DECIO MARCOS DA COSTA
ADVOGADO
: MG00130513 - DIOVANA HENRIQUE BASTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00113285 - FULVIA ALICE VALADARES CORRADI
REU
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
ADVOGADO
: MG00054370 - ROGERIO RUBIM DE MIRANDA MAGALHAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: afastar a capitalização mensal
dos juros, determinando à ré que separe em conta à parte os valores correspondentes às
parcelas de juros não amortizadas mensalmente em decorrência da amortização negativa,
incidindo sobre as mesmas apenas o fator de atualização do saldo devedor (sem os juros);
determinar à ré que realize a compensação sobre o saldo devedor do financiamento, dos
valores pagos a maior pelas autoras, em consequência da capitalização mensal dos juros;
excluir a cobrança dos juros de mora. Deverão as autoras, caso mantida a sentença, efetuar,
no momento da liquidação, o pagamento das diferenças atualizadas monetariamente entre os
valores pagos diretamente à ré ou depositados e aqueles correspondentes aos das prestações
em conformidade com os critérios de apuração acima traçados, pagando, ainda, as prestações,
cujos valores serão corretamente apuradas na liquidação. (...)

Atos do Exmo.

: DR. MARCELO AGUIAR MACHADO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 48093-84.2014.4.01.3800
48093-84.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: GERALDO ROSA DE LIMA
ADVOGADO
: MG00059825 - DENISON ALVES SALMASO
ADVOGADO
: MG00125364 - JACY BENEDITO VERISSIMO FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... por ora, indefiro o pedido de antecipação de tutela. (...)
Numeração única: 4297-14.2012.4.01.3800
4297-14.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: POLYPLASTER LTDA COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADO
: MG00078012 - CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00084945 - GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
ADVOGADO
: MG00143670 - MARIANNA MORATO CAETANO IZARIAS
ADVOGADO
: MG00097816 - RAFAEL BRESCIA MASCARENHAS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... determino, de ofício, a realização de perícia contábil. Intimem-se as partes para, no prazo de
10 (dez) dias, apresentarem os quesitos. Nomeio perito o Dr. João Silvio Leite Junqueira...
Numeração única: 54666-41.2014.4.01.3800
54666-41.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: LUIZA GERALDA GOMES
ADVOGADO
: MG00064252 - URSULINA SOARES FIGUEIREDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... defiro o pedido de antecipação de tutela...
Numeração única: 46113-05.2014.4.01.3800
46113-05.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:
:

PSG EMPREENDIMENTOS LTDA
ES00011601 - ADRIANE MARY DA SILVA VIEIRA
MG00143070 - DAFANI PANTOJA REATEGUI SANTOS
MG00063632 - FREDERICO GARCIA GUIMARAES
SP00086005 - SILVIA TIBIRICA RAMOS SAMPAIO
SUPERINTENDENTE REGIONAL SUDESTE DA EMPRESA BRASIELEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Com base na fundamentação desenvolvida, com base nos artigos 103, 105 e 106 do CPC,
reconheço a existência de conexão deste feito com o processo de mandado de segurança
número 0062474-34.2013.4.01.3800, devendo o processamento e julgamento ocorrer de forma
simultânea no juízo prevento, o da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
Remetam-se os autos àquele juízo. Intimem-se. (...)
Numeração única: 65741-77.2014.4.01.3800
65741-77.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: JOSE EDVALDO DE SA
ADVOGADO
: MG00095230 - RICARDO AIRES TORRES
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502190
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Numeração única: 27242-58.2013.4.01.3800
27242-58.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ROMULO NOVAIS FERNANDES COELHO
ADVOGADO
: MG00092298 - ROBERTO DE CARVALHO SANTOS
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS.
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO AGUIAR MACHADO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 65671-60.2014.4.01.3800
65671-60.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FRANCISCO JOSE ROSA
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... denego a segurança, sem exame de mérito, nos termos do art. 6º, § 5º c/c art. 10, ambos da
Lei 12.016/2009 e 267, VI, art. 295, II, c/c 301, parágrafo 4º, do CPC. (...)
Numeração única: 68617-39.2013.4.01.3800
68617-39.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ILDEU TELES DE MENEZES
ADVOGADO
: MG00084841 - LILIAN JORGE SALGADO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... rejeito os embargos declaratórios.
Juiz Titular
: DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER
Juiz Substit.
: DR. MARCELO AGUIAR MACHADO
Dir. Secret.
: BEL. ILTON JOSE COSTA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 66135-21.2013.4.01.3800
66135-21.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LUCIA MARGARIDA CASIMIRO
ADVOGADO
: MG00114899 - LUIS CARLOS BARROS MATOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
8. Intimem-se as partes para manifestação sobre proposta de honorários, laudos e/ou esclarecimentos periciais, pelo prazo sucessivo de cinco dias (art. 4º, VIII, da Port. nº 06/2010);
Numeração única: 24824-50.2013.4.01.3800
24824-50.2013.4.01.3800 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: SIDNEY JORGE VIANA
ADVOGADO
: MG00141898 - DANIEL PERRELLI LANCA
ADVOGADO
: MG00137146 - JOAO ANDRE ALVES LANCA
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
REU
: COOPERATIVA MISTA GARIMPEIROS CENTRO LESTE DE MINAS
GERAIS - COOGEMIG
REU
: ANTONIO ROSA FILHO
REU
: FLAVIO DE OLIVEIRA RAMOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos da Portaria nº 06/2010, intime-se a parte autora/exequente para que proceda a retirada,
instrução, distribuição, cumprimento e devolução da Carta Precatória expedida nesses autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502191

21ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES
: DR. DANIEL CARNEIRO MACHADO
: LAURITA CARDOSO DE ABREU
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 39880-60.2012.4.01.3800
39880-60.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00112775 - AMANDA FERREIRA DO COUTO
ADVOGADO
: MG00108354 - DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
EXCDO
: M & F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
EXCDO
: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS
EXCDO
: FLAVIO VINICIUS MOREIRA DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
2. Dê-se vista a exequente sobre as informações obtidas e para requerer o que entender de
direito, no prazo de 5 dias.
3. Nada requerido, arquivem-se.
Numeração única: 72554-57.2013.4.01.3800
72554-57.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANTONIO APARECIDO COSTA
ADVOGADO
: MG00136995 - LEOMIR JOSÉ VIEIRA
ADVOGADO
: MG00121669 - PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA
ADVOGADO
: MG00092298 - ROBERTO DE CARVALHO SANTOS
ADVOGADO
: MG00129279 - THIAGO GONCALVES DE ARAUJO
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo as apelações interpostas pelo INSS e pelo impetrante em seu efeito devolutivo.
2. Vista ao impetrante e ao INSS para contrarrazões no prazo legal, devendo o impetrante ter
ciência sobre o comprovante de concessão do benefício constante na ocorrência nº 47.
3. Após, com ou sem manifestação, ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com
as cautelas de estilo e as nossas homenagens.
Atos do Exmo.
: DR. DANIEL CARNEIRO MACHADO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 41973-93.2012.4.01.3800
41973-93.2012.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
RÉU
: EDILSON DE ALMEIDA RODRIGUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a CEF para apresentar o cálculo de seu crédito, incluindo a verba honorária, devidamente instruído com a memória discriminada e atualizada dos valores, para fins do disposto no art.475-J do CPC.
Numeração única: 9619-44.2014.4.01.3800
9619-44.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA
REGIONAL DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00094212 - CESAR AUGUSTO SOARES REGO
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ADVOGADO
: MG00065446 - FERNANDA PAIS DUTRA REGO
RÉU
: ADRIANA GIANDOSO ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de ação monitória proposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em face
de Adriana Giandoso ME para cobrança de dívida constante dos documentos que instruem a
inicial no valor de R$2.185,60(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).
Expedido mandado de pagamento na forma legal, foi citada a ré, que não pagou nem ofereceu
resistência através de embargos próprios, nos termos do art. 1.102, "c", primeira parte.
Em vista disso, nos termos do disposto no art. 1.102, "c", segunda parte, do CPC, fica
constituído em título executivo judicial o valor pretendido na petição inicial e convertido o
mandado judicial em mandado executivo.
Arbitro os honorários em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da dívida.
Numeração única: 54773-58.2013.4.01.3400
54773-58.2013.4.01.3400 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VANES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO
: MG00061806 - IZOLDA MARIA NUNES SANTA MARINA AVALDE
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Não obstante a manifestação de f. 102/103, por se tratar a autora de pessoa jurídica,
INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, porquanto, para a concessão do benefício às
pessoas jurídicas, é necessário que haja a demonstração pelo interessado de sua hipossuficiência financeira, através de prova robusta e efetiva, o que não ocorre na espécie, mormente quando se trata de sociedade com fins lucrativos.
2. Proceda a autora ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
3. Cumprida a determinação acima, cite-se a ré.
Juiz Titular
: DR. GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES
Juiz Substit.
: DR. DANIEL CARNEIRO MACHADO
Dir. Secret.
: LAURITA CARDOSO DE ABREU
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10922-93.2014.4.01.3800
10922-93.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: NEWTON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à autora sobre as informações obtidas e para requerer o que entender de direito,
no prazo de 5 dias.
Numeração única: 49889-13.2014.4.01.3800
49889-13.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: VICTOR EUSTAQUIO DINIZ LOPES
ADVOGADO
: MG00048352 - SERGIO GERALDO DE OLIVEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a decisão proferida pelo Sr. Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.381.683 (DJ 26-2-2014), determino a suspensão da tramitação do
feito.
Numeração única: 50254-67.2014.4.01.3800
50254-67.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: CARLOS ALBERTO DE SOUZA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00122812 - LUIZ ANTONIO CONEGUNDES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502192

ADVOGADO
REU

: MG00128375 - SAMUEL ROCHA MARQUES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a decisão proferida pelo Sr. Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.381.683 (DJ 26-2-2014), determino a suspensão da tramitação do
feito.
Numeração única: 50724-98.2014.4.01.3800
50724-98.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOAO PEDRO FERREIRA E SOUSA
ADVOGADO
: MG00050684 - ARTHUR PEREIRA DE MATTOS PAIXAO FILHO
ADVOGADO
: MG00106740 - MICHELINE RIBEIRO LAGE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a decisão proferida pelo Sr. Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.381.683 (DJ 26-2-2014), determino a suspensão da tramitação do
feito.
Numeração única: 51314-75.2014.4.01.3800
51314-75.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ACACIO PAIS MOREIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00077817 - JULIANA DE CASSIA BENTO BORBA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a decisão proferida pelo Sr. Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.381.683 (DJ 26-2-2014), determino a suspensão da tramitação do
feito.
Numeração única: 59312-94.2014.4.01.3800
59312-94.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: GILVAN DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00135546 - STEPHANIE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a decisão proferida pelo Sr. Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.381.683 (DJ 26-2-2014), determino a suspensão da tramitação do
feito.
Numeração única: 59314-64.2014.4.01.3800
59314-64.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: WILLIAM ESTEVAM DE PAULA
ADVOGADO
: MG00135546 - STEPHANIE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a decisão proferida pelo Sr. Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.381.683 (DJ 26-2-2014), determino a suspensão da tramitação do
feito.
Numeração única: 59330-18.2014.4.01.3800
59330-18.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: LUIZ GOMES SOARES
ADVOGADO
: MG00041767 - EDISON URBANO MANSUR
ADVOGADO
: MG00099017 - IGOR LEMOS MANSUR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a decisão proferida pelo Sr. Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.381.683 (DJ 26-2-2014), determino a suspensão da tramitação do feito.
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Numeração única: 1946-30.1996.4.01.3800
96.00.01957-6 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: MOINHO SUL MINEIRO S/A
ADVOGADO
: MG00028819 - FRANCISCO XAVIER AMARAL
ADVOGADO
: MG00073427 - JOAO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA
ADVOGADO
: MG00020052 - JOSE JUSTINIANO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00078281 - MARCELO ROCHA BITTENCOURT
ADVOGADO
: MG00052235 - MARIA TEREZA CALIL NADER
ADVOGADO
: MG00065948 - SIMONE MARIA NADER CAMPOS
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Aguarde-se por 30(trinta) dias.
2. Decorrido o prazo, intime-se a União para se manifestar sobre os cálculos dos honorários
advocatícios, pelo prazo de 10(dez) dias.
Numeração única: 39717-12.2014.4.01.3800
39717-12.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ROBERTO CATAO MONTEIRO
ADVOGADO
: MG00056904 - GENOVEVA MARTINS DE MORAES
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00097146 - NATALIA MOREIRA TORRES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Digam as partes, no prazo legal, se desejam produzir outras provas, especificando-as e indicando, se for o caso, a respectiva finalidade probatória.
Numeração única: 55235-76.2013.4.01.3800
55235-76.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: NELSON MEIRA CARNEIRO
ADVOGADO
: MG00138673 - JOAO RODOLPHO DE ARAUJO MATTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1- Recebo a apelação tempestivamente interposta pelo INSS à f. 103/116, no efeito devolutivo
em relação à antecipação dos efeitos da tutela, e nos efeitos devolutivo e suspensivo em
relação aos demais aspectos da sentença.
2- Intime-se o INSS para comprovar o cumprimento da antecipação de tutela no sentido de
revisar o benefício, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo apresentar o histórico de créditos
desde janeiro de 2014 até a data atual.
Havendo descumprimento, fixo o valor da multa diária em R$ 100,00, limitado ao valor máximo
de R$ 10.000,00, a ser revertida em favor da parte autora.
3- Após, vista ao apelado (autor) para contrarrazões, no prazo legal.
4- Em seguida, cumprido o item 2, subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, com as nossas homenagens e cautelas de estilo.
Numeração única: 5011-71.2012.4.01.3800
5011-71.2012.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: SILMARY IZABEL DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Suspenda-se a presente execução, nos termos do art.791, III, do CPC, arquivando-se os autos
sem baixa na distribuição, até que a exequente promova seu regular andamento.
Numeração única: 52593-33.2013.4.01.3800
52593-33.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SALATIEL QUEIROZ JUNIOR E OUTRO
ADVOGADO
: MG00057267 - HEZICK ALVARES FILHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Numeração única: 48476-33.2012.4.01.3800
48476-33.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: WILTON SEBASTIAO MARTINS
ADVOGADO
: MG00074549 - CARLA CRISTINA RIBEIRO FRANCA DIAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LITISPA
: LUANA GONTIJO VIEIRA
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Retifique-se o termo de autuação incluindo Luana Gontijo Vieira como litisconsorte passiva.
2. Apresente o autor a contrafé necessária à instrução do mandado.
3. Cite-se Luana Gontijo Vieira para contestar a demanda em 15 dias, se desejar.
Numeração única: 10952-07.2009.4.01.3800
2009.38.00.011362-1 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: CONEX TELECOM LTDA ME
ADVOGADO
: BA00019987 - Fabiana Teixeira Gonçalve
ADVOGADO
: MG00137583 - KARLA APARECIDA DIAS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00086474 - LUIS ALBERTO CORTES
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Vista ao exequente sobre o ofício de depósito de f.219 referente ao pagamento dos honorários de sucumbência, pelo prazo de 5 dias.
2. Após, aguarde-se o pagamento do precatório.
Numeração única: 14132-31.2009.4.01.3800
2009.38.00.014584-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: DARCY JOSE CARDOZO
ADVOGADO
: MG00094551 - ANDRE LUIZ PINTO
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Vista ao exequente sobre o ofício de depósito de f.199 referente ao pagamento dos honorários de sucumbência, pelo prazo de 5 dias.
2. Após, aguarde-se o pagamento do precatório.
Atos do Exmo.
: DR. DANIEL CARNEIRO MACHADO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 48473-44.2013.4.01.3800
48473-44.2013.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
RÉU
: RODRIGO BRETAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00108458 - PABLO VELASQUEZ SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresente o réu, em 05 (cinco) dias, comprovação dos seus rendimentos atuais para deliberação sobre o pedido de assistência judiciária, sob pena de indeferimento do benefício.
Numeração única: 11833-08.2014.4.01.3800
11833-08.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: ROMNEY BOTELHO GAMARANO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à autora sobre as informações obtidas e para requerer o que entender de direito,
no prazo de 5 dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502193
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Digam as partes, no prazo legal, se desejam produzir outras provas, especificando-as e indicando, se for o caso, a respectiva finalidade probatória.
Na oportunidade, vista ao INSS sobre a sentença que homologou a desistência da ação nº
59576-48.2013.4.01.3800 juntada à f. 105.
Juiz Titular
: DR. GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES
Juiz Substit.
: DR. DANIEL CARNEIRO MACHADO
Dir. Secret.
: LAURITA CARDOSO DE ABREU
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 43602-34.2014.4.01.3800
43602-34.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ADILSON DE PAULA SOUZA
ADVOGADO
: MG00128536 - HELOISA DOS SANTOS SOUZA MENEZES
ADVOGADO
: MG00137674 - RODRIGO SIMOES SILVA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face do exposto, concedo parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada a aceitar a renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição proporcional (NB
0420378758) formulada pela parte autora e a conceder-lhe
aposentadoria integral, com DIB em 17-3-2014 (data do requerimento administrativo), considerando o tempo de serviço trabalhado anotado no CNIS.
Fica assegurado à parte autora o direito de usufruir os valores que lhe foram pagos a título de
proventos até a implementação da renúncia à aposentadoria, sem a necessidade de devolvêlos.
Sem honorários advocatícios, nos termos art. 25 da Lei 12.016/09.
Com ou sem recurso, remetam-se os autos à instância superior, por força do reexame necessário previsto no art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09.
Numeração única: 51368-41.2014.4.01.3800
51368-41.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: HELIO LUIZ COTA
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
3. Em face do exposto, concedo parcialmente a segurança para determinar à autoridade
impetrada a aceitar a renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição proporcional (NB
1540106095) formulada pela parte autora e a conceder-lhe
aposentadoria integral, com DIB em 2-5-2014 (data do requerimento administrativo), considerando o tempo de serviço trabalhado anotado no CNIS. Fica assegurado à parte autora o
direito de usufruir os valores que lhe foram pagos a título de proventos até a implementação da
renúncia à aposentadoria, sem a necessidade de devolvê-los.
Sem honorários advocatícios, nos termos art. 25 da Lei 12.016/09.
Com ou sem recurso, remetam-se os autos à instância superior, por força do reexame necessário previsto no art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09.
Numeração única: 13573-31.1996.4.01.3800
96.00.13666-1 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: TEREZINHA DE JESUS PEIXOTO CHAVES
ADVOGADO
: MG00083561 - FABRICIO LEOPOLDINO DUFFLES
ADVOGADO
: MG00144242 - FERNANDA SOUZA BITTENCOURT
ADVOGADO
: MG00010907 - JOAO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA
EXCDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO-UFOP/MG
ADVOGADO
: MG00062588 - CLAUDIA MARIA SILVA

ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ADVOGADO
: MG00055649 - PAULO EUSTAQUIO CANDIOTTO DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à CEF sobre o pedido de habilitação formulado às f. 134/135, pelo prazo de 05(cinco)
dias.
Numeração única: 33019-10.2002.4.01.3800
2002.38.00.032987-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ALTEMAR PEDRO GREGORIO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00026930 - ANTONIO PEREIRA ALBINO
ADVOGADO
: MG00118143 - ANTONIO PEREIRA ALBINO JUNIOR
ADVOGADO
: MG00090742 - IRACEMA VERDOLIN FERREIRA DE SOUSA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00045921 - SIBELI MARIA PINTO
ADVOGADO
: MG00047727 - WILLIAM EDUARDO FREIRE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Intimem-se novamente os exequentes acerca do despacho de f. 291, pelo prazo de 5(cinco)
dias.
2. Nada requerido, arquivem-se os autos.
Numeração única: 21659-63.2011.4.01.3800
21659-63.2011.4.01.3800 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00056526 - MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS
EXCDO
: JUNIA DAS NEVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro à CEF o prazo de mais 20(vinte) dias para cumprimento do despacho de f. 94.
Numeração única: 3089-68.2007.4.01.3800
2007.38.00.003151-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARIA HERMINIA DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: MG00104039 - CIRO MARCOS BERNARDO CEZARIO
ADVOGADO
: MG0038281B - EDISON DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00026711 - JOSE ALVES DA SILVA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00032831 - ALEXANDRE NUNES SILVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes sobre o acórdão, pelo prazo sucessivo de 5 dias, começando pelos exequentes.
Nada requerido, arquivem-se os autos.
Numeração única: 39776-49.2004.4.01.3800
2004.38.00.040063-8 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG0051539B - MEIRE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00054729 - NEUZA MARIA NEIVA DE SOUZA
REU
: LUCIO DRUVE
ADVOGADO
: MG00041172 - EMILIO CELSO FERRER FERNANDES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes sobre o acórdão e para requerer o que for de seu interesse, pelo prazo
sucessivo de 5 dias, começando pela autora.
Numeração única: 2601-69.2014.4.01.3800
2601-69.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: SILVANA FERREIRA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00118082 - GEAN CESAR DIAS QUINTAO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502194
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ADVOGADO
: MG00025295 - ELIZABETH MARIA MARIANO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00063632 - FREDERICO GARCIA GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00054241 - ROSANGELA CARVALHO RODRIGUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Estando o depósito de f. 464 de acordo com os cálculos apresentados e com a requisição de
pagamento de f.456/457, declaro extinta a execução, nos termos do art. 794, I, do Código de
Processo Civil.
Considerando que os valores foram depositados em conta individualizada, numerada por beneficiário, não sendo, portanto, necessária a expedição de alvará, arquivem-se os autos com
baixa na distribuição.
Numeração única: 7080-86.2006.4.01.3800
2006.38.00.007130-8 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: SINDICATO DOS TRAB DO PODER JUD FEDERAL NO ESTADO DE
MG E OUTROS
ADVOGADO
: MG00073003 - ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINI
ADVOGADO
: MG00124356 - DANIEL FELIPE DE OLIVEIRA HILARIO
ADVOGADO
: MG00079517 - FLAVIA MELLO E VARGAS
ADVOGADO
: DF00021006 - JEAN PAULO RUZZARIN
ADVOGADO
: MG00129033 - JOVIANO GABRIEL MAIA MAYER
ADVOGADO
: MG00112059 - JULIANA BENICIO XAVIER
ADVOGADO
: MG00098081 - PAULA ADRIANA COELHO
ADVOGADO
: DF00022256 - RUDI MEIRA CASSEL
ADVOGADO
: MG00083514 - TIAGO CARDOSO PENNA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - ADVOGADO DA UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Estando os depósitos de f. 805/806 de acordo com os cálculos apresentados e com as
requisições de pagamento de f. 795/798, declaro extinta a execução, nos termos do art. 794, I,
do Código de Processo Civil.
Considerando que os valores foram depositados em conta individualizada, numerada por beneficiário, não sendo, portanto, necessária a expedição de alvará, arquivemse os autos com
baixa na distribuição.
Numeração única: 32990-18.2006.4.01.3800
2006.38.00.033623-9 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: CELIA TAVARES FIALHO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00073003 - ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINI
ADVOGADO
: MG00064811 - CLEBER CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00124356 - DANIEL FELIPE DE OLIVEIRA HILARIO
ADVOGADO
: MG00112059 - JULIANA BENICIO XAVIER
ADVOGADO
: MG00132231 - RAFAEL MAICO DA SILVA DE FARIA
ADVOGADO
: DF00022256 - RUDI MEIRA CASSEL
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - ADVOGADO DA UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Estando os depósitos de f. 546/547 de acordo com os cálculos apresentados e com as
requisições de pagamento de f. 536/539, declaro extinta a execução, nos termos do art. 794, I,
do Código de Processo Civil.
Considerando que os valores foram depositados em conta individualizada, numerada por beneficiário, não sendo, portanto, necessária a expedição de alvará, arquivem-se os autos com
baixa na distribuição.
Atos do Exmo.
: DR. DANIEL CARNEIRO MACHADO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 51503-53.2014.4.01.3800
51503-53.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA
ADVOGADO
: MG00139538 - LUCAS MOREIRA ALCICI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502195

ADVOGADO
IMPDO

: MG00143430 - MARCOS CARSALADE RABELLO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante do exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, confirmo a liminar deferida e CONCEDO
A SEGURANÇA vindicada para reconhecer a ausência de relação jurídico-tributária, desobrigando a impetrante do recolhimento da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV da lei 8212/91correspondente a 15% sobre o valor da nota
fiscal ou fatura emitidos por serviços prestados por cooperativas, em razão da sua manifesta
inconstitucionalidade.
Declaro, outrossim, o direito do impetrante de, após o trânsito em julgado, proceder à compensação do que recolheu indevidamente a título do(s) referido(s) tributo(s), com as contribuições da mesma natureza previstas no § único, letras "a", "b" e "c" do parágrafo único do
art. 11 da Lei 8212/91, nos termos do art. 26 da Lei 11/.457/2007, valores esses a serem
corrigidos pela taxa SELIC ou outro índice de correção que venha a substituí-lo ou que seja
utilizado pelo fisco para cobrança dos créditos tributários, desde o recolhimento indevido até a
restituição ou compensação, observada a prescrição quinquenal.
Condeno a União ao reembolso das custas processuais recolhidas antecipadamente pela
impetrante.
Honorários incabíveis em sede de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009).
Oficie-se à autoridade impetrada, comunicando-lhe o inteiro teor desta sentença.
Numeração única: 12444-78.2002.4.01.3800
2002.38.00.012407-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: SEBASTIAO FABIANO DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00026930 - ANTONIO PEREIRA ALBINO
ADVOGADO
: MG00022564 - FRANCISCO CARLOS DA SILVA CHIQUINHO NETO
ADVOGADO
: MG00075191 - GERALDO ROBERTO GOMES
ADVOGADO
: MG00096502 - WILSON TORRES COSTA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00047727 - WILLIAM EDUARDO FREIRE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Trata-se de cumprimento de sentença, em que a CEF/MG foi condenada a incluir no saldo
da conta dos exequentes os percentuais de 18,02%(LBC), 5,38% (BTN), 7,00% (TR), 42,72%,
e 44,80% referentes aos expurgos não computados em junho/87, maio/90, fevereiro/91, janeiro/89 e abril/90 respectivamente.
Promoveu a executada à inclusão dos créditos, conforme comprovante de fls. 232/238 dos
quais foram os exequentes intimados, sem qualquer manifestação, "ut" certidões de f. 239-v e
240-v.
Em face do silêncio dos exequentes, o qual recebo como concordância tácita, JULGO EXTINTA
a execução da sentença, nos termos do artigo 794, I, do CPC.
O levantamento do saldo poderá ser feito pela via administrativa, nas hipóteses legais permissivas.
2. Fica liberado o valor penhorado à f. 195.
3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Juiz Titular
: DR. GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES
Juiz Substit.
: DR. DANIEL CARNEIRO MACHADO
Dir. Secret.
: LAURITA CARDOSO DE ABREU
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 43982-28.2012.4.01.3800
43982-28.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA DO CARMO LEBRON DINIZ
ADVOGADO
: MG00126626 - IZABELA SANTOS CANHESTROS
REU
: UNIAO FEDERAL
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REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REU
: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: MG00122705 - MARINA FRANCA SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes do agendamento da perícia para o dia 01-10- 2014, às 8:30 horas, a ser
realizada à rua Rio Grande do Norte, n. 726, sala 1303, bairro Funcionários, BH.
Atos do Exmo.
: DR. DANIEL CARNEIRO MACHADO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4853-45.2014.4.01.3800
4853-45.2014.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
RÉU
: JULIO CESAR COELHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à Caixa Econômica Federal sobre a carta precatória expedida, para encaminhamento.
Prazo de cinco dias.
Numeração única: 10871-82.2014.4.01.3800
10871-82.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA DAS GRACAS GONCALVES
ADVOGADO
: MG00058595 - MARINA RAQUEL DA SILVA
REU
: CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
REU
: A E TORRES TRANSPORTES LTDA - ME
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
ADVOGADO
: MG00054000 - ADRIANA BELLI DE SOUZA ALVES COSTA
ADVOGADO
: MG00134380 - HENRIQUE MATHEUS MARIANI SOSSAI
ADVOGADO
: MG00094053 - JULIANA COSTA CARVALHAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à autora sobre a certidão negativa à f. 89.v. Prazo de dez dias.
Numeração única: 66577-84.2013.4.01.3800
66577-84.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: DALADIER RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO
: MG00056904 - GENOVEVA MARTINS DE MORAES
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes do agendamento da perícia para o dia 08-10-2014, às 9 horas, a ser
realizada à rua Rio Grande do Norte, n. 726, sala 1303, bairro Funcionários, BH.

REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo a apelação de fls .103/141 apenas no efeito devolutivo quanto à parte da sentença
que deferiu a antecipação da tutela (art. 520, VII, do CPC) e no efeito devolutivo e suspensivo
quanto ao mais (art. 520, caput, do CPC).
2. vista ao autor para contrarrazões e sobre o documento de fls. 99/101 apresentado pelo
INSS.
Numeração única: 2445-62.2006.4.01.3800
2006.38.00.002490-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: REGINA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00075191 - GERALDO ROBERTO GOMES
ADVOGADO
: MG00060898 - REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
ADVOGADO
: MG00103149 - TIAGO CARMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00096502 - WILSON TORRES COSTA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00052007 - SONIA FERNANDES GANDRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 427 - cumpram os exequentes o despacho de fls. 426, no prazo de 05(cinco) dias.
Numeração única: 33963-60.2012.4.01.3800
33963-60.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JOVINA MARIA GAIA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. 59/67 em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, do
CPC).
vista ao réu para contrarrazões.
Numeração única: 28357-17.2013.4.01.3800
28357-17.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. 68/74 em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, do
CPC).
vista ao réu para contrarrazões.
Numeração única: 1071-64.2013.4.01.3800
1071-64.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: LUIZ GONZAGA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00087834 - DANIELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo as apelações de fls .115/131 e de fls.133/137 em seus efeitos devolutivo e suspensivo
(art. 520, do CPC).
vista às partes para contrarrazões.

22ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
: DRA. NATALIA FLORIPES DINIZ
: MARIA CELIA FIGUEIRÓ SOUSA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 37805-48.2012.4.01.3800
37805-48.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: SILVIA DE FATIMA ESPINHA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00124196 - DIEGO FRANCO GONCALVES
ADVOGADO
: MG00063790 - MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502196
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo a apelação de fls. 142/166 apenas no efeito devolutivo quanto à parte da sentença
que deferiu o pedido de antecipação de tutela (art. 520, VII, do CPC) e no efeito devolutivo e
suspensivo quanto ao mais (art. 520, caput, do CPC).
2. comprove o INSS, no prazo de 10(dez) dias, a revisão do benefício do autor (3o. parágrafo
do dispositivo da sentença - fl. 139).
Numeração única: 22563-25.2007.4.01.3800
2007.38.00.022937-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
ADVOGADO
: MG00054278 - DEOPHANES ARAUJO SOARES FILHO
ADVOGADO
: MG00087932 - LUCIANA OLIVEIRA MILITAO MAURICIO
ADVOGADO
: MG00062852 - MARIA APARECIDA FERREIRA BARROS
ADVOGADO
: DF00024064 - MARIANA NUNES SCANDIUZZI
EXCDO
: JOSIAS XAVIER DOS SANTOS

Numeração única: 26277-56.2008.4.01.3800
2008.38.00.027075-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: ARISTOTELES GOMES LEAL NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1)À CAIXA para atualização da dívida, no prazo de 10(dez) dias.
Numeração única: 51546-24.2013.4.01.3800
51546-24.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA LIMA E OUTRO
DEF. PUB
: - DEFENSOR PUBLICO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00051820 - NEWTON DO ESPIRITO SANTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Fl. 93 - Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
2. Defiro a produção da prova pericial contábil requerida pela parte autora às fls. 125/126.
Assim, nomeio a perita ADRIANA DEMETRE GRITSAS POLIGNANO.
3. As partes poderão, querendo e no prazo de 05(cinco) dias, indicar assistentes técnicos e
formular quesitos.
Cabe aos procuradores das partes dar conhecimento aos seus assistentes técnicos quando da
apresentação do laudo pericial, para fins de oferecimento dos respectivos pareceres (CPC,
arts. 236 e 433).
4. No mesmo prazo do item 3 supra, a CAIXA poderá dizer se tem outras provas a serem
produzidas, especificando-as e justificando sua necessidade.
Numeração única: 13994-25.2013.4.01.3800
13994-25.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MOACIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00145765 - EDUARDO CHAMECKI
ADVOGADO
: MG00146910 - KARINE MARIANA MATTOS DE PAULA
ADVOGADO
: MG00086786 - RENATA CELES CHARCHAR DE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo as apelações de fls. 100/103 e de fls. 106/125 em seus efeitos devolutivo e suspensivo
(art. 520, do CPC).
vista às partes para contrarrazões.
Numeração única: 28460-92.2011.4.01.3800
28460-92.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LUCI MADALENA BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00121752 - DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00123770 - LOURIVAL RAMOS DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00113978 - WASHINGTON SEARA DE FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
vista às partes sobre a carta precatória devolvida. Após, nada requerido, conclusos para
sentença.
Numeração única: 25173-53.2013.4.01.3800
25173-53.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LUIZ CARLOS AUGUSTO
ADVOGADO
: SP00108928 - JOSE EDUARDO DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502197

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 132 - Traga o exequente, aos autos, certidão atualizada do imóvel descrito às fls. 133, no
prazo de 15(quinze) dias.
Numeração única: 34376-39.2013.4.01.3800
34376-39.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ESMERALDA ALVES DA SILVA MENEZES
ADVOGADO
: MG00124196 - DIEGO FRANCO GONCALVES
ADVOGADO
: MG00063790 - MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
3. Qualquer prova requerida submete-se ao requisito de sua admissibilidade pelo juiz.
A meu sentir, a matéria objeto do litígio não desafia a produção de prova pericial. Dessarte,
com fulcro no art. 130, parte final, do CPC, indefiro o pedido de produção de perícia técnica
deduzido pela autora à fl. 52.
4. Oportunamente, retornem os autos conclusos para sentença.
Numeração única: 20914-78.2014.4.01.3800
20914-78.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ANGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresentada contestação, conceda-se vista sobre ela à parte autora.
.........., digam as partes, em 05(cinco) dias, se desejam produzir provas, especificando-as.
Numeração única: 32278-81.2013.4.01.3800
32278-81.2013.4.01.3800 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
RÉU
: EDSON LUIZ DA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
À CAIXA para comprovação da distribuição da carta precatória no juízo deprecado.
Numeração única: 40827-32.2003.4.01.3800
2003.38.00.040821-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA GOMES E OUTROS
ADVOGADO
: MG00079517 - FLAVIA MELLO E VARGAS
ADVOGADO
: MG00107132 - MELISSA DIAS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: MG00061560 - SERGIO ALVES ANTONOFF
ADVOGADO
: MG00083514 - TIAGO CARDOSO PENNA
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo a apelação de fls. 70/94 apenas no efeito devolutivo quanto à parte da sentença que
antecipou em parte os efeitos da tutela (art. 520, VII, do CPC) e no efeito devolutivo e
suspensivo quanto ao mais (art. 520, caput, do CPC).
3........, vista ao autor para contrarrazões e sobre o(s) documento(s) apresentado(s) - item 2.
Numeração única: 15296-55.2014.4.01.3800
15296-55.2014.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JANE CLEIA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

EXCDO
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00052959 - LUIZ CARLOS COTA
PROCUR
: - PROCURADOR (A) DA UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
2. Fls. 271/274 - Homologo, para que produza os jurídicos e legais efeitos, a desistência da
execução do julgado manifestada pelo exequente DÁCIO VILELA LEMOS e julgo extinto o
processo em relação a ele nos termos do art. 794, III, do CPC.
Numeração única: 26929-97.2013.4.01.3800
26929-97.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GERSON THOME MARINO
ADVOGADO
: MG00108981 - ROBERTO CAMPOS ABREU MARINO
ADVOGADO
: MG00056780 - WALLACE ELLER MIRANDA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO
: - ADVOGADO DA UNIÃO
ADVOGADO
: MG00021951 - LADIR FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG0070392B - OSVALDO DA SILVA LANCA
ADVOGADO
: MG00056780 - WALLACE ELLER MIRANDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
4......., digam as partes, em 05(cinco) dias, se desejam produzir provas, especificando-as.
Numeração única: 16165-52.2013.4.01.3800
16165-52.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: RIVALDO ROBERTO BRAGA
ADVOGADO
: PR00045015 - FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
2. Fl. 70, "d": Qualquer prova requerida submete-se ao requisito de sua admissibilidade pelo
juiz.
A meu sentir, a matéria objeto do litígio não desafia a produção de prova pericial. Dessarte,
com fulcro no art. 130, parte final, do CPC, indefiro o pedido de produção de perícia técnica
deduzido pela autora.
3. Oportunamente, retornem os autos conclusos para sentença.
Numeração única: 14675-92.2013.4.01.3800
14675-92.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ANITA DIAS CARVALHO BAHIA
ADVOGADO
: PR00045015 - FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
. Fl. 67, "d": Qualquer prova requerida submete-se ao requisito de sua admissibilidade pelo
juiz.
A meu sentir, a matéria objeto do litígio não desafia a produção de prova pericial. Dessarte,
com fulcro no art. 130, parte final, do CPC, indefiro o pedido de produção de perícia técnica
deduzido pela autora.
. Oportunamente, retornem os autos conclusos para sentença.
Numeração única: 4680-55.2013.4.01.3800
4680-55.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: JOSE THEODORICO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00124196 - DIEGO FRANCO GONCALVES
ADVOGADO
: MG00063790 - MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502198

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresentada contestação, conceda-se vista sobre ela à parte autora.
Numeração única: 48240-47.2013.4.01.3800
48240-47.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: GERALDO MAGELA BRANDAO
ADVOGADO
: MG00100526 - FRANCINE SOUTO MAIA
ADVOGADO
: MG00125292 - POLLYANNA MARIA DA FONSECA CLEMENTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas lhes nego provimento
Juiz Titular
: DR. CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Juiza Substit.
: DRA. NATALIA FLORIPES DINIZ
Dir. Secret.
: MARIA CELIA FIGUEIRÓ SOUSA
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. CARLOS ROBERTO DE CARVALHO

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 57649-13.2014.4.01.3800
57649-13.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: POTIGUARA GERALDO GOMES
ADVOGADO
: MG00116021 - ANDRE GUIMARAES CANTARINO
ADVOGADO
: MG00119889 - FREDERICO GOMES DARES
ADVOGADO
: MG00126040 - LUCAS DE CASTRO BREGUNCI
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
PROCESSO VIRTUAL
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.
Custas pelo impetrante, cuja execução fica desde já suspensa e só poderá
ser promovida com observância ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50, haja
vista os benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora defiro.
Incabíveis honorários na espécie (Súmula 512 do STF).
Cadastrem-se os advogados do autor como requerido na inicial (item 41).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 15572-86.2014.4.01.3800
15572-86.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RAIMUNDO GALDINO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00080422 - REGINA PRADO DE MOURA LEITE
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
PROCESSO VIRTUAL
Isto posto, concedo a segurança para determinar à autoridade
impetrada que proceda ao cancelamento da aposentadoria do impetrante, concedendo-lhe
outra, mais vantajosa, computando-se para tanto os períodos laborados antes e após a primeira aposentação até o novo pedido na via administrativa, cuja data deverá ser adotada como
DIB do novo benefício, independentemente da devolução dos proventos até então percebidos.
Os efeitos patrimoniais, porém, dar-se-ão a partir da impetração
da ação, devendo o quantum apurado ser atualizado monetariamente e acrescido de juros
moratórios segundo os indexadores e percentuais previstos no item 4.3 do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267,
de 02.12.2013, do Conselho da Justiça Federal.
Sem custas processuais, ante a isenção prevista no art. 4º, I, da
Lei nº 9.289/96, e por não haver necessidade de ressarcimento, já que não foram adiantadas
pela parte impetrante, que é beneficiária de justiça gratuita.
Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei nº
12.016/2009).
Sentença adstrita ao duplo grau de jurisdição.
Numeração única: 51802-64.2013.4.01.3800
51802-64.2013.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SONIA NUNES ALVES
ADVOGADO
: MG00100609 - FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO
ADVOGADO
: MG00079732 - GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO
: MG00081144 - KRIS BRETTAS OLIVEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM OURO PRETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
PROCESSO VIRTUAL
Isto posto, concedo a segurança para determinar à autoridade
impetrada que proceda ao cancelamento da aposentadoria da impetrante, concedendo-lhe
outra, mais vantajosa, computando-se para tanto os períodos laborados antes e após a primeira aposentação até o novo pedido na via administrativa, cuja data deverá ser adotada como
DIB do novo benefício, independentemente da devolução dos proventos até então percebidos.
Os efeitos patrimoniais, porém, dar-se-ão a partir da impetração
da ação, devendo o quantum apurado ser atualizado monetariamente e acrescido de juros
moratórios segundo os indexadores e percentuais previstos no item 4.3 do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267,
de 02.12.2013, do Conselho da Justiça Federal.
Sem custas processuais, ante a isenção prevista no art. 4º, I, da
Lei nº 9.289/96, e por não haver necessidade de ressarcimento, já que não foram adiantadas
pela parte impetrante, que é beneficiária de justiça gratuita.
Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei nº
12.016/2009).
Sentença adstrita ao duplo grau de jurisdição.
Numeração única: 27016-19.2014.4.01.3800
27016-19.2014.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: VERA LUCIA ANASTACIO MENDES
ADVOGADO
: MG00087834 - DANIELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00128005 - VANESSA APARECIDA VILELA
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM BELO HORIZONTE/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
PROCESSO VIRTUAL
Isto posto, concedo a segurança para determinar à autoridade
impetrada que proceda ao cancelamento da aposentadoria da impetrante, concedendo-lhe outra, mais
vantajosa, computando-se para tanto os períodos laborados antes e após a primeira aposentação até o
novo pedido na via administrativa, cuja data deverá ser adotada como DIB do novo benefício, independentemente da devolução dos proventos até então percebidos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502199

Os efeitos patrimoniais, porém, dar-se-ão a partir da impetração
da ação, devendo o quantum apurado ser atualizado monetariamente e acrescido de juros
moratórios segundo os indexadores e percentuais previstos no item 4.3 do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267,
de 02.12.2013, do Conselho da Justiça Federal.
Sem custas processuais, ante a isenção prevista no art. 4º, I, da
Lei nº 9.289/96, e por não haver necessidade de ressarcimento, já que não foram adiantadas
pela parte impetrante, que é beneficiária de justiça gratuita.
Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei nº
12.016/2009).
Sentença adstrita ao duplo grau de jurisdição.
Numeração única: 44600-36.2013.4.01.3800
44600-36.2013.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ALEX DA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: MG00034066 - MARCIA IZABEL VIEGAS PEIXOTO ONOFRE
ADVOGADO
: MG00058486 - VALERIA DE OLIVEIRA FLORES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante desses fundamentos, julgo improcedentes os pedidos.
Condeno o Autor ao pagamento das custas judiciais, dos
honorários periciais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes, nos termos do § 4º
do art.
20 do CPC, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo, a execução dessas despesas ficará
suspensa, em observância ao disposto nos arts. 11 e 12 da Lei 1.060/50.
Juiz Titular
: DR. CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Juiza Substit.
: DRA. NATALIA FLORIPES DINIZ
Dir. Secret.
: MARIA CELIA FIGUEIRÓ SOUSA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 38898-66.2000.4.01.3800
2000.38.00.039064-9 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: BELARMINA INES RODRIGUES CASTRO
ADVOGADO
: MG00065117 - JAYRO BOY DE VASCONCELLOS JR
ADVOGADO
: MG00080539 - JOSE CARLOS DE LACERDA GODINHO
ADVOGADO
: - PAULO SERGIO ROCHA CASTRO
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA-UFV/MG
ADVOGADO
: MG00021972 - AFONSO SERGIO CORREA DE FARIA
ADVOGADO
: MG00047347 - ALEXANDRE FURTADO CORDEIRO
ADVOGADO
: MG00061778 - PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
............., vista ao autor, pelo prazo de 10(dez) dias.
Numeração única: 4591-08.2008.4.01.3800
2008.38.00.004688-4 MONITORIA
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
ADVOGADO
: MG00071443 - ALESSANDRA EUNAPIO CASTRO
ADVOGADO
: MG00054278 - DEOPHANES ARAUJO SOARES FILHO
RÉU
: CAROLINA GOMES COUTO
ADVOGADO
: MG00078194 - ANDRE LUIZ MONTESANO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00121538 - MAURICIO MARINHO BENINI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
.................., vista ao réu, pelo prazo de 05(cinco) dias.
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Numeração única: 28057-41.2002.4.01.3800
2002.38.00.028025-6 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Numeração única: 21404-37.2013.4.01.3800
21404-37.2013.4.01.3800 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

AUTOR
ADVOGADO
RÉU
ADVOGADO

:
:
:
:
:

ARNALDO MACIEL PINTO E OUTROS
MG00009936 - EDGARD MOREIRA DA SILVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
MG00056746 - ANA PAULA ARAUJO RIBEIRO DINIZ
MG00076736 - ERIKA GUALBERTO PEREIRA

:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

MARIA JOSE OLAVO
MG00055376 - AMAURY REIS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
- PROCURADOR FEDERAL

:
:
:
:
:

IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
MG00000278 - DEOPHANES ARAUJO SOARES FILHO
MG00062516 - MARIO MARCIO DE SOUZA MAZZONI
CESDUB - CENTRO SOCIAL DO DURVAL DE BARROS
MG00026761 - MARCO AURELIO BICALHO DE ABREU CHAGAS

ADVOGADO
RÉU

: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS-COREN/MG
: MG00101785 - ROSIANE PEREIRA DE SOUZA
: CLEILA RACHIDE SILVA

:
:
:
:

DISTRIBUIDORA PEDRO LEOPOLDO LTDA
MG00079186 - RENATO AURELIO FONSECA
UNIAO FEDERAL
- PROCURADOR DA UNIÃO - PFN

: DRA. CRISTIANE MIRANDA BOTELHO
: DR. GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS
: EDSON PEREIRA RAMOS

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à executada, por 10 dias, conforme requerido.
Numeração única: 22769-68.2009.4.01.3800
2009.38.00.023430-9 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00076652 - LEANDRO CLEMENTONI DA CUNHA
EXCDO
: AUTO PECAS DUTRA LTDA
EXCDO
: WELINTON NOGUEIRA

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
: WILLIAN MEDEIROS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..........., vista à CAIXA por 5 dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502200

Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 61133-07.2012.4.01.3800
61133-07.2012.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: METALFORMA LTDA
ADVOGADO
: MG00122856 - FABIANA DA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Converto o julgamento em diligência para determinar a intimação da União..........................
Numeração única: 68226-89.2010.4.01.3800
68226-89.2010.4.01.3800 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU

: JOSE ALVES DE ANDRADE
: MG00124637 - CARLOS JOSE DE OLIVEIRA
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM CONTAGEM/MG

25ª VARA FEDERAL - EXECUÇÃO FISCAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ao COREN-MG para recebimento definitivo dos autos.
Numeração única: 44881-26.2012.4.01.3800
44881-26.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

MARGARETH DIONISIA COSTA BRANCO E OUTRO
MG00045196 - MARIA IZABEL COSTA FLORES DE CARVALHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00051820 - NEWTON DO ESPIRITO SANTO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
PROCESSO VIRTUAL
Vista às partes, por 05 (cinco) dias, sobre o retorno dos
autos do Eg.TRF 1a.Região.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..........., vista ao autor, pelo prazo de 05(cinco) dias.
Numeração única: 42161-18.2014.4.01.3800
42161-18.2014.4.01.3800 PROTESTO
AUTOR

:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
......., vista às partes por 5 dias sobre os esclarecimentos do perito.
Numeração única: 27352-91.2012.4.01.3800
27352-91.2012.4.01.3800 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..........., vista ao autor, pelo prazo de 05(cinco) dias.
Numeração única: 37554-16.2001.4.01.3800
2001.38.00.037656-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00083736 - PAULO CESAR FORTES
ANDREA FAUSTINO DA SILVA
MG00098944 - MARCELLO EDUARDO PASCOAL ROSA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..........., vista à CAIXA por 5 dias.
Numeração única: 50735-35.2011.4.01.3800
50735-35.2011.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
..........., vista ao autor, pelo prazo de 05(cinco) dias.
Numeração única: 29326-71.2009.4.01.3800
2009.38.00.030229-1 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
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Numeração única: 43184-33.2013.4.01.3800
43184-33.2013.4.01.3800 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: FARLON CAMPOS DA ROCHA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente, por 5 dias, para requerer o que entender de direito ao efetivo prosseguimento do feito.
Numeração única: 12863-54.2009.4.01.3800
2009.38.00.013302-7 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00076652 - LEANDRO CLEMENTONI DA CUNHA
EXCDO
: MICROKIT INFORMATICA LTDA - EPP
EXCDO
: EDILSON DE ALMEIDA RODRIGUES
EXCDO
: AID MARIA DE SOUZA TREVAS
ADVOGADO
: MG00090946 - GUSTAVO TREVAS CARVALHO PEREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 20747-08.2007.4.01.3800
2007.38.00.021048-4 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00049174 - ROZANA REZENDE SILVA
EXCDO
: ULTRA CLEAN RECURSOS HUMANOS E SERVICOS LTDA
EXCDO
: ROSARIA FATIMA DE SOUSA DOLABELLA
EXCDO
: DANILO IDALMO JUNIOR FARIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 7800-77.2011.4.01.3800
7800-77.2011.4.01.3800 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: ABSOLUTA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS
LTDA
EXCDO
: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA
EXCDO
: MARLI DA SILVA SOARES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 57286-94.2012.4.01.3800
57286-94.2012.4.01.3800 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: MARCO ANTONIO DE ANDRADE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 14628-21.2013.4.01.3800
14628-21.2013.4.01.3800 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00083736 - PAULO CESAR FORTES
EXCDO
: JOSE CARLOS DA CRUZ
EXCDO
: APTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente para requerer o que entender de direito ao prosseguimento do feito, no prazo
de 10 dias.
Numeração única: 13538-17.2009.4.01.3800
2009.38.00.013981-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO
EXCDO
: VALADARES TECIDOS LTDA
ADVOGADO
: MG0021463E - FERNANDO MOREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00042337 - PETER DE MORAES ROSSI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente para requerer o que entender de direito ao prosseguimento do feito, no prazo
de 10 dias.
Numeração única: 23225-09.1995.4.01.3800
95.00.23411-4 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00037721 - ANTONIO BERNARDINO COSTA FILHO
ADVOGADO
: MG00039615 - FRANCISCO BRAZ NETO
ADVOGADO
: MG00050601 - SIMONE SOLANGE DE CASTRO RACHID
EXCDO
: EDILSON CORREA MARIANI
EXCDO
: RICHARD CORREA MARIANI
ADVOGADO
: MG00069129 - REBECCA CAMPOS CARDOSO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente, por 5 dias, para requerer o que entender de direito ao efetivo prosseguimento do feito.
Numeração única: 36189-14.2007.4.01.3800
2007.38.00.036921-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CANDIDA MEDEIROS XAVIER
ADVOGADO
: MG00105567 - CANDIDA MEDEIROS XAVIER
EXCDO
: PATOLOGIA CLINICA LTDA
ADVOGADO
: MG00103228 - HILTON HENRIQUE COELHO DE PINHO
ADVOGADO
: MG00009738 - JAIRO MARIA DE PINHO
ADVOGADO
: MG00042834 - OLDACK DE PINHO TAVARES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente Cândida Medeiros Xavier para requerer o que lhe for de direito.
Numeração única: 30021-93.2007.4.01.3800
2007.38.00.030583-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00031135 - ANDREA MARIA ASSIS DAS CHAGAS MACHADO
PONCE DE LEAO CAVADAS
ADVOGADO
: MG00003738 - RUBENS MACHADO
EXCDO
: MULTI-ALL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADO
: MG0064799B - SANDOVAL PEREIRA ASSEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente para requerer o que lhe for de direito.
Numeração única: 23446-40.2005.4.01.3800
2005.38.00.023648-0 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00062755 - EDUARDO MOREIRA REIS
EXCDO
: ECLIPSE INFORMATICA LTDA-ME
EXCDO
: FRANCISCO CACCIACARRO JUNIOR
EXCDO
: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente, por 5 dias, para requerer o que entender de direito ao efetivo prosseguimento do feito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502201
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Numeração única: 51481-29.2013.4.01.3800
51481-29.2013.4.01.3800 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: FELIPE LEANDRO BORGES ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.
Atos do Exmo.
: DR. GIOVANNY MORGAN
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6855-57.1992.4.01.3800
92.00.06864-2 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA CEF
EXCDO
: HENRIQUE COSTA LOPES
EXCDO
: CLAUDIA MARIA GOMIDE QUEIROZ LOPES
EXCDO
: IVANA MARIA NUNES RAMOS
EXCDO
: JOSE LADISLAU RAMOS
EXCDO
: RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
EXCDO
: CARLOS MAGNO DE MELO
ADVOGADO
: MG00107575 - ANDERSON CLAUDIO MORAIS
ADVOGADO
: MG00047755 - LUIZ CARLOS MONTEIRO DE BARROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante do pedido de fls. 234/235, determino a expedição de novo ofício ao Cartório de Registro
de Imóveis de Santa Bárbara/MG. Intime-se o executado, para ciência. Após, retornem os
autos ao arquivo, com baixa.

EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...defiro parcialmente a exceção de pré-executividade para o fim de excluir do pólo passivo os
excipientes Maurício Dias Horta e Francisco Sales Dias Horta por serem partes ilegítimas...
Numeração única: 26490-33.2006.4.01.3800
2006.38.00.026948-1 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA DE SOUZA
: QUICKER EDITORA GRAFICA LTDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a inexistência de bens, suspendo o curso da execução pelo prazo de 1(um) ano
(art. 40 da LEF). Desta decisão, dê-se vista ao representante do(a) exeqüente...
Numeração única: 242-64.2005.4.01.3800
2005.38.00.000239-2 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00046828 - ADALGISA PEREIRA DE SOUZA
MG00049996 - MARIA LUIZA DE CASTRO RACHID
TERTRAN TERRAPLENAGENS TRANSPORTES CONSTRUCOES LTDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a inexistência de bens, suspendo o curso da execução pelo prazo de 1(um) ano
(art. 40 da LEF). Desta decisão, dê-se vista ao representante do(a) exeqüente...
Numeração única: 273-74.2011.4.01.3800
273-74.2011.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

26ª VARA FEDERAL - EXECUÇÃO FISCAL

EXQTE

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE
: DR. JOÃO MIGUEL COELHO DOS ANJOS
: ROBERTA ALVES DE SOUSA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 78969-61.2010.4.01.3800
78969-61.2010.4.01.3800 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00096415 - CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077618 - GIOVANNI CAMARA DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00080722 - KASSIM SCHNEIDER RASLAN
ADVOGADO
: MG00099791 - LUDMILA VIEIRA MARQUEZ
ADVOGADO
: MG00119211 - MARIA LUIZA LUZ FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00073491 - MAURO SANABIO SILVA PEREIRA
EXCDO
: CYNTHIA MARIA SOARES DRUMMOND
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido formulado pelo(a) exequente a fls. 70... Indique o(a) exequente, pois, bens da
executada suscetíveis de arresto.
Numeração única: 22073-37.2006.4.01.3800
2006.38.00.022370-6 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: CENTRO OTICO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
EXCDO
: FRANCISCO SALES DIAS HORTA
EXCDO
: MAURICIO DIAS HORTA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502202

: NEUZA JOVITA DE ABREU E DIAS
: MG00087037 - MARIA CLEUSA DE ANDRADE
: MG00053293 - VINICIUS LEONCIO

PROCUR
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
: - PROCURADOR FEDERAL
: JOAO BATISTA ZOLIO
: MG00063551 - JULIO MAGALHAES PIRES DUARTE
: MG00063001 - ROBERTO EVANGELISTA NUNES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...indefiro a exceção de pré-executividade a fls. 10/12.
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE
: DR. JOÃO MIGUEL COELHO DOS ANJOS
: ROBERTA ALVES DE SOUSA

Atos do Exmo.

: DR. ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 15704-22.2009.4.01.3800
2009.38.00.016200-0 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
PROCUR
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:

FAZENDA NACIONAL
- PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
ORGANIZACOES FREDERICO KLYSCH LTDA - EPP
MG00023405 - JOSE ANCHIETA DA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o executado acerca da petição da exequente a fls. 182 para, no prazo de 5 (cinco)
dias, se manifestar.
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Numeração única: 56622-97.2011.4.01.3800
56622-97.2011.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: UNIVERSO DA AGUA LTDA ME
ADVOGADO
: MG00091166 - LEONARDO DE LIMA NAVES
ADVOGADO
: MG00102907 - RAFAEL HENRIQUE MAIA MARQUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista ao executado, fora de secretaria, pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Numeração única: 27677-66.2012.4.01.3800
27677-66.2012.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: DELSO MORAIS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00097650 - EDSON AUGUSTO FERREIRA ALCANTARA
ADVOGADO
: MG00095328 - GUSTAVO FELIPE MELO DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o executado para requerer o que de direito. Prazo: 05 dias.
Numeração única: 23830-95.2008.4.01.3800
2008.38.00.024588-0 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
EXCDO
: MADESIGNER INDUSTRIAL LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que decorreu o prazo requerido pelo exequente, determino sua intimação para
dar prosseguimento ao feito requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias.
Numeração única: 35730-36.2012.4.01.3800
35730-36.2012.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: L B R-SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA-ME
ADVOGADO
: MG00094719 - FABIANO MARCOS MOREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 116/124: Dê-se vista à empresa executada pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Numeração única: 29827-83.2013.4.01.3800
29827-83.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
EXCDO
: AVELAR E ALCANTARA CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o(a) exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar procuração, bem como
documento que comprove que o(a)(s) outorgante(s) é(são) seu(s) representante(s) legal(is).
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
071/2014
PROCESSO N.: 2007.38.00.012472-0
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL / FAZENDA NACIONAL
EXEQÜENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADO(A)(S): LABORATÓRIO HEMOBEL PATOLOGIA CLÍNICA LTDA. E OUTROS
DE: DÉBORA MARIA TAVARES DE ANDRADE, CPF n. 849.367.206-82, na qualidade de
corresponsável da empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da

Numeração única: 9568-29.1997.4.01.3800
1997.38.00.009612-8 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: AUGUSTIN ERBSCHWENDNER
EXCDO
: MASSA FALIDA DE REVESTOPRENE COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: MG00055452 - JULIANA CAMPOS FERREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à executada, pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Numeração única: 16447-37.2006.4.01.3800
2006.38.00.016587-2 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: METALURGICA TIMOTEO LTDA
ADVOGADO
: MG00061242 - NORMAN JOEL SOUZA VIEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se o executado para prestar esclarecimentos acerca do ofício da CEF, no prazo de 05
dias.
Numeração única: 2400-97.2002.4.01.3800
2002.38.00.002360-0 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: ALTAIR CILAS NOVI
EXCDO
: MASSA FALIDA DE DISTRIBUIDORA LASNOVI LTDA
ADVOGADO
: MG00102086 - ADILSON DE ANDRADE REGGIANE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que de direito.
Numeração única: 7463-59.2009.4.01.3800
2009.38.00.007830-1 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00056526 - MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS
EXCDO
: EDISON MONTEIRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...dê-se vista à exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias...
Numeração única: 240-94.2005.4.01.3800
2005.38.00.000237-5 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00049996 - MARIA LUIZA DE CASTRO RACHID
EXCDO
: PADARIA E CONFEITARIA MARCHENA GOMES LTDA
ADVOGADO
: MG00102166 - TULIUS MAXIMILIANO CORREA DOS REIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que de direito.
Numeração única: 28872-57.2010.4.01.3800
28872-57.2010.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: GILBERTO ALVES PEREIRA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00100464 - FERNANDA KOCH
EMBDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
ADVOGADO
: MG00077618 - GIOVANNI CAMARA DE MORAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para especificação de provas, no prazo de cinco dias, justificando sua finalidade
probatória.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502203
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Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 35.987.596-3, inscrita em 30/01/2007, no Livro/Folha 0011/468
e
CDA n. 35.987.597-1, inscrita em 30/01/2007, no Livro/Folha 0011/469.
VALOR DO DÉBITO: R$212.038,04 (duzentos e doze mil e trinta e oito reais e quatro centavos), calculado em junho/2013, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 09 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciária, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
074/2014
PROCESSO N.: 23587-83.2010.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL / FAZENDA NACIONAL
EXEQÜENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): VICTORIAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTRO
DE: DULCE GOMES TEIXEIRA, CPF n. 546.876.166-15, na qualidade de corresponsável da
empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60405017227-28, inscrita em 22.09.2005, série TD/2005; e
CDA n. 60409002240-98, inscrita em 24.09.2009, série TD/2009.
VALOR DO DÉBITO: R$30.147,18 (trinta mil cento e quarenta e sete reais e dezoito centavos),
calculado em março/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 09 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciária, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
75/2014
PROCESSO N.: 65822-31.2011.4.01.3800
CLASSE: 3300
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXECUTADO(A)(S): NACIONAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. ME.
DE: NACIONAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. ME., CNPJ n. 00.694.028/0001-76,
na pessoa de seu(sua) representante legal.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502204

NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. FGMG 201101087.
VALOR DO DÉBITO: R$2.502,03 (dois mil quinhentos e dois reais e três centavos), calculado
em novembro/2011, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciário, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Souza), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
076/2014
PROCESSO N.: 26298-61.2010.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL / FAZENDA NACIONAL
EXEQÜENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): VALDECIR RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO
DE: VALDECIR RIBEIRO DE SOUZA, CPF n. 250.588.436-68, na qualidade de corresponsável
da empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60208002001-68, inscrita em 25.08.2008, série IRPJ/2008;
CDA n. 60608007559-08, inscrita em 25.08.2008, série DO/2008, e
CDA n. 60608016118-61, inscrita em 10.12.2008, da série DO/2008.
VALOR DO DÉBITO: R$14.178,80 (quatorze mil cento e setenta e oito reais e oitenta centavos), calculado em março/2013, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 09 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciária, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Souza), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
077/2014
PROCESSO N.: 2009.38.00.020115-3
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL / FAZENDA NACIONAL
EXEQÜENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): CDM CENTRAL DE MÍDIA LTDA. E OUTRO
DE: HELOÍSA TEIXEIRA DE CARVALHO, CPF n. 086.709.466-45, na qualidade de corresponsável da empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60208004964-23, inscrita em 11/12/2008, da série
IRPJ/2008;
CDA n. 60208004965-04, inscrita em 11/12/2008, da série IRPJ/2008;
CDA n. 60608029733-92, inscrita em 11/12/2008, da série DO/2008;
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CDA n. 60608029734-73, inscrita em 11/12/2008, da série DO/2008; e
CDA n. 60708002472-17, inscrita em 11/12/2008, da série PIS/2008.
VALOR DO DÉBITO: R$52.404,92 (cinquenta e dois mil quatrocentos e quatro reais e noventa
e dois centavos), calculado em março/2013, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 09 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciária, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
078/2014
PROCESSO N.: 36072-81.2011.4.01.3800
CLASSE: 3200
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL / INSS
EXEQÜENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EXECUTADO(A)(S): LUCIANA GONÇALVES VALADARES
DE: LUCIANA GONÇALVES VALADARES, CPF n. 063.988.366-42.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 364416521, inscrita em 26.03.2009, no Livro/Folha
0007/240.
VALOR DO DÉBITO: R$8.077,04 (oito mil e setenta e sete reais e quatro centavos), calculado
em julho/2011, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 09 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciária, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
079/2014
PROCESSO N.: 47889-11.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL / FAZENDA NACIONAL
EXEQÜENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): GESIO JOSÉ DE ABREU REIS
DE: GESIO JOSÉ DE ABREU REIS, CPF n. 833.254.335-53.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 6011102143895, inscrita em 14.12.2011, da série
IRPF/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$109.089,99 (cento e nove mil e oitenta e nove reais e noventa e nove
centavos), calculado em maio/2013, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 09 horas às 18 horas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502205

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciária, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
080/2014
PROCESSO N.: 2009.38.00.016786-3
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL / FAZENDA NACIONAL
EXEQÜENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): LABORATÓRIO HEMOBEL PATOLOGIA CLÍNICA LTDA. E OUTRO
DE: SIMÃO PEDRO BARROSO DOS SANTOS, CPF n. 028.410.406-07, na qualidade de
corresponsável da empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 37.022.312-8, inscrita em 24/04/2009, no Livro/Folha
0019/475.
VALOR DO DÉBITO: R$79.323,26 (setenta e nove mil trezentos e vinte e três reais e vinte e
seis centavos), calculado em dezembro/2011, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 09 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciária, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
082/2014
PROCESSO N.: 2004.38.00.030929-6
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL / FAZENDA NACIONAL
EXEQÜENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADO(A)(S): MASSA FALIDA DE MOLEDA CONSTRUÇÕES GERAIS LTDA. E OUTROS
DE: HUMBERTO MOLEDA CARDOSO DOS SANTOS, CPF n. 743.969.436-87;
KELLY CRISTINA MOLEDA DAMAS, CPF n. 780.356.606-59, ambos na qualidade de corresponsáveis da empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60204002328-60, inscrita em 13/02/2004, da série
IRPJ/2004;
CDA n. 60501008658-60, inscrita em 17/08/2001, da série CLT/2001;
CDA n. 60503003417-40, inscrita em 09/07/2003, da série CLT/2003;
CDA n. 60503003419-02, inscrita em 09/07/2003, da série CLT/2003;
CDA n. 60604002812-40, inscrita em 13/02/2004, da série DO/2004.
VALOR DO DÉBITO: R$11.136,04 (onze mil cento e trinta e seis reais e quatro centavos
centavos), calculado em março/2013, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
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SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 09 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciária, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
83/2014
PROCESSO N.: 2008.38.00.034665-5
CLASSE: 3300
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - CRECI/4ª REGIÃO
EXECUTADO(A)(S): IAM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DE: IAM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ n. 16.855.512/0001-70, na
pessoa de seu(sua) representante legal.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 12166, inscrita em 04/11/2008, no Livro/Folha A/279.
VALOR DO DÉBITO: R$4.197,96 (quatro mil cento e noventa e sete reais e noventa e seis
centavos), calculado em novembro/2008, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciário, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
084/2014
PROCESSO N.: 3384-32.2012.4.01.3800
CLASSE: 3300
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXEQUENTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL
EXECUTADO(A)(S): REALBULK SHIPPING LTDA.
DE: REALBULK SHIPPING LTDA., CNPJ n. 02.680.303/0001-28, na pessoa de seu(sua) representante legal.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 0007/2012.
VALOR DO DÉBITO: R$2.920.385,53 (dois milhões novecentos e vinte mil trezentos e oitenta
e cinco reais e cinquenta e três centavos), calculado em janeiro/2012, a ser corrigido na data
do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502206

Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciário, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Souza), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
85/2014
PROCESSO N.: 9926-03.2011.4.01.3800
CLASSE: 3300
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
EXECUTADO(A)(S): JÚLIA MARIA GOMES DA SILVA
DE: JÚLIA MARIA GOMES DA SILVA, CPF n. 536.897.046-34.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 8142, inscrita em 23/08/2010, no Livro/Folha 10/3840.
VALOR DO DÉBITO: R$1.372,68 (Um mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e oito
centavos), calculado em setembro/2010, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciário, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
086/2014
PROCESSO N.: 5399-71.2012.4.01.3800
CLASSE: 3300
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
EXECUTADO(A)(S): ENGETEL - TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA.
DE: ENGETEL - TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA., CNPJ n. 21.101.092/000176, na pessoa de seu(sua) reoresentante legal.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 03.062260.2011, inscrita em 28/11/2011, no Livro/Folha
11/12;
CDA n. 03.062259.2011, inscrita em 28/11/2011, no Livro/Folha 11/12.
VALOR DO DÉBITO: R$15.264,57 (quinze mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta
e sete centavos), calculado em fevereiro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciário, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª vara
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EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

087/2014
PROCESSO N.: 61325-71.2011.4.01.3800
CLASSE: 3300
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXECUTADO(A)(S): DATAVÍDEO ELETRÔNICA LTDA. - ME.
DE: DATAVÍDEO ELETRÔNICA LTDA. - ME., CNPJ n. 22.443.279/0001-10, na pessoa de
seu(sua) representante legal.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. FGMG200901727 , inscrita em 13/06/2007.
VALOR DO DÉBITO: R$3.701,91 (três mil setecentos e um reais e noventa e um centavos),
calculado em novembro/2011, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 06/06/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciário, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
089/2014
PROCESSO N.: 23286-39.2010.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL / FAZENDA NACIONAL
EXEQÜENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): COMERCIAL GESSO BARÃO LTDA. E OUTRO
DE: KLEY LANNE SILVA, CPF n. 048.342.396-32, na qualidade de corresponsável da empresa
executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA(S) n(s). 60405022334-96 e 60409003208-01
VALOR DO DÉBITO: R$17.327,75 (dezessete mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e
cinco centavos), calculado em maio/2013, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 09 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 25/08/2014. Eu, (Maria Luiza Pereira de
Souza), Analista Judiciária, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de Sousa), Diretora de
Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara

91/2014
PROCESSO N.: 16156-27.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): DECIO ANTONIO SOUZA SARAIVA
DE: DECIO ANTONIO SOUZA SARAIVA, CPF n. 297.127.506-04.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 006181-79, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011..
VALOR DO DÉBITO: R$54.485,52(cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais
e cinquenta e dois centavos), calculado em outubro/2012, a ser corrigido na data do efetivo
pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
92/2014
PROCESSO N.: 16154-57.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): PEDRO BENTO RODRIGUES
DE: PEDRO BENTO RODRIGUES, CPF n. 289.606.706-00.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 006095-01, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$24.232,95(vinte e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e
cinco centavos), calculado em setembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502207
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EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

95/2014
PROCESSO N.: 30937-54.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): HARMA LTDA - EPP
DE: HARMA LTDA - EPP, CNPJ n. 17.552.837/0001-46, na pessoa de seu(sua) representante
legal.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 2 11 011158-87, da série IRPJ/2011, desde 01/11/2011;
CDA n. 60 6 11 023318-09, da série DO/2011, desde 01/11/2011;
CDA n. 60 6 11 023319-81, da série DO/2011, desde 01/11/2011;
CDA n. 60 7 11 004492-06, da série PIS/2011, desde 01/11/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$108.965,78(cento e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e
setenta e oito centavos), calculado em Dezembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo
pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
96/2014
PROCESSO N.: 13711-36.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): GUSTAVO HENRIQUE AMORIN GODOI
DE: GUSTAVO HENRIQUE AMORIN GODOI, CPF n. 087.877.316-90.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 003115-29, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$21.549,75(vinte e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta
e cinco centavos), calculado em Setembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara

93/2014
PROCESSO N.: 15005-26.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): JULIANA MADUREIRA ARAUJO
DE: JULIANA MADUREIRA ARAUJO, CPF n. 076.828.176-82.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 002888-70, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$20.750,08(vinte mil setecentos e cinquenta reais e oito centavos),
calculado em Outubro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
94/2014
PROCESSO N.: 23279-47.2010.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): RADIOVIA - COMERCIO, REPRESENTACAO, CONSULTORIA, INFORM
E OUTROS
DE: BERNARDO LUIZ VALGAS RAMOS, CPF n. 066.309.866-10, na qualidade de corresponsável da empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 4 09 003197-14, da série TD/2009, desde 24/09/2009.
VALOR DO DÉBITO: R$36.031,11(trinta e seis mil e trinta e um reais e onze centavos),
calculado em Maio/2013, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502208
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EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

97/2014
PROCESSO N.: 19058-50.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): MARIA YONNE DA MATTA MACHADO DE CASTRO
DE: MARIA YONNE DA MATTA MACHADO DE CASTRO, CPF n. 426.935.606-59.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 007187-18, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011..
VALOR DO DÉBITO: R$67.083,00(sessenta e sete mil e oitenta e três reais), calculado em
Novembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
98/2014
PROCESSO N.: 20907-57.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): ANA ROSA DE ALMEIDA
DE: ANA ROSA DE ALMEIDA, CPF n. 040.979.976-96.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 002111-41, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$39.314,65 (trinta e nove mil trezentos e quatorze reais e sessenta e
cinco centavos), calculado em Novembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara

99/2014
PROCESSO N.: 16180-55.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): CARLOS EDUARDO RODRIGUES
DE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES, CPF n. 282.809.973-34.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 006079-91, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011..
VALOR DO DÉBITO: R$28.740,66(vinte e oito mil setecentos e quarenta reais e sessenta e
seis centavos), calculado em setembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
100/2014
PROCESSO N.: 15655-73.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): PAULO JOSE FURQUIM
DE: PAULO JOSE FURQUIM, CPF n. 145.895.378-50.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 004441-62, da série IRPF, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$26.832,85(vinte e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e
cinco centavos), calculado em Setembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502209
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EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

101/2014
PROCESSO N.: 2003.38.00.063835-9
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): CODIBRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
E OUTRO
DE: LENYLCE POLASTRI, CPF n. 409.291.756-20, na qualidade de corresponsável da empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 6 03 015327-92, da série DO/2003, desde 18/06/2003.
VALOR DO DÉBITO: R$36.509,37(trinta e seis mil quinentos e nove reais e trinta e sete
centavos), calculado em Outubro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
102/2014
PROCESSO N.: 13713-06.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): CARLOS EDER RODRIGUES
DE: CARLOS EDER RODRIGUES, CPF n. 088.012.326-59.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 003118-71, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$56.155,87(cinquenta e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e
oitenta e sete centavos), calculado em Outubro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara

103/2014
PROCESSO N.: 14074-23.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): AGOSTINHO ATHAYDE
DE: AGOSTINHO ATHAYDE, CPF n. 018.052.096-20.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 8 11 000109-96, da série ITR/2011, desde 02/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$1.059.233,28(um milhão cinquenta e nove mil duzentos e trinta e três
reais e vinte e oito centavos), calculado em Setembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo
pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
104/2014
PROCESSO N.: 14046-55.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): JOAO BOSCO DE CARVALHO
DE: JOAO BOSCO DE CARVALHO, CPF n. 017.509.446-26.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 001552-17, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$19.541,20(dezenove mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte
centavos), calculado em Outubro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502210
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EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

105/2014
PROCESSO N.: 16158-94.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): ROBERTO WILLIAMS MOYSES AUAD
DE: ROBERTO WILLIAMS MOYSES AUAD, CPF n. 296.694.216-91.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 006167-10, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$57.367,70(cinquenta e sete mil trezentos e sessenta e sete reais e
setenta centavos), calculado em Outubro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
106/2014
PROCESSO N.: 33282-27.2011.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): FORTALEZA -RECURSOS HUMANOS LTDA E OUTRO
DE: FORTALEZA - RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ n. 01.198.402/0001-05, na pessoa de
seu representante legal; e
JOSÉ GILBERTO RAMOS DE AZEVEDO, CPF n. 234.364.413-68, na qualidade de corresponsável da empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 39.622.329-0, incrita em 14/05/11, no livro 60 a fls. 211.
VALOR DO DÉBITO: R$27.775,70(vinte e sete mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta
centavos), calculado em Junho/2013, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara

107/2014
PROCESSO N.: 14013-65.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): FABRICIO MIRANDA MAGALHAES
DE: FABRICIO MIRANDA MAGALHAES, CPF n. 093.514.176-62.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 003251-55, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$56.935,03(cinquenta e seis mil novecentos e trinta e cinco reais e três
centavos), calculado em Setembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
108/2014
PROCESSO N.: 14196-36.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): NEXUS TELEMATICA E SISTEMAS LTDA
DE: NEXUS TELEMATICA E SISTEMAS LTDA, CNPJ n. 66.358.946/0001-32, na pessoa de
seu(sua) representante legal.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 36.624.666-6, inscrita em 24/12/2011, no livro 0074,a fls.
409;
CDA n. 36.624.667-4,inscrita em 24/12/2011, no livro 0074, a fls. 410; e
CDA n. 36.646.477-9, inscrita em 29/01/2010, no livro 0026, a fls. 390.
VALOR DO DÉBITO: R$33.964,20 (trinta e três mil novecentos e sessenta e quatro reais e
vinte centavos), calculado em Setembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502211
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EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
109/2014
PROCESSO N.: 14044-85.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): AGNALDO DIAS DA SILVA
DE: AGNALDO DIAS DA SILVA, CPF n. 017.770.796-83.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 001574-22, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011..
VALOR DO DÉBITO: R$19.959,08(dezenove mil novecentos e cinquenta e nove reais e oito
centavos), calculado em Setembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
110/2014
PROCESSO N.: 1998.38.00.038372-7
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): MASSA FALIDA DE ARTETOR ARTE TORNEAMENTOS LTDA E OUTROS
DE: EVANGELOS THEODOROS ANTONOPOULOS, CFF n. 009.869.416-20; e
LEÔNIDAS EVANGELOS ANTONOPOULOS, CPF n. 264.935.436-49, ambos na qualidade de
corresponsável da empresa executada.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 2 98 001567-15, da série IRPJ/98, desde 07/07/98.
VALOR DO DÉBITO: R$76.489,23(setenta e seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte
e três centavos), calculado em Setembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502212

111/2014
PROCESSO N.: 21315-48.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): JULIO MARIA LAVIOLA SILVA
DE: JULIO MARIA LAVIOLA SILVA, CPF n. 030.112.476-09.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 001739-75, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011.
VALOR DO DÉBITO: R$32.017,95(trinta e dois mil e dezessete reais e noventa e cinco centavos), calculado em Novembro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
112/2014
PROCESSO N.: 13853-40.2012.4.01.3800
CLASSE: 3100
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): ELOY KIYOSHI MIWA
DE: ELOY KIYOSHI MIWA, CPF n. 025.808.532-00.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR
a dívida com juros, multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
petição e despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o pagamento nem a
garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA n. 60 1 11 001642-08, da série IRPF/2011, desde 19/08/2011..
VALOR DO DÉBITO: R$46.097,40(quarenta e seis mil e noventa e sete reais e quarenta
centavos), calculado em Outubro/2012, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Rua Santos Barreto 161, 11º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/07/2014. Eu, (Mayra Felícia de Pinho
Miranda Lima), Supervisora da Seção de Execuções, digitei e conferi. E eu, (Roberta Alves de
Sousa), Diretora de Secretaria da 26ª Vara, reconferi.
ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE
Juiz Federal Titular da 26ª Vara
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27ª VARA FEDERAL - EXECUÇÃO FISCAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA
: BELA GLAURA MARIA VILLELA BARBOSA DE OLIVEIRA

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA

EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em face da manifestação retro, suspenda-se a execução, nos termos do art. 791, III, do CPC,
pelo prazo de 01 (um) ano, ou até nova manifestação da exequente, se ocorrer primeiro.2Findo o prazo de suspensão sem indicação de bens penhoráveis, arquivem-se os autos provisoriamente, sem baixa na distribuição, ficando oportunizado à exequente requerer o prosseguimento da execução, caso sejam encontrados bens.
Numeração única: 14186-31.2008.4.01.3800
2008.38.00.014440-0 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 57544-36.2014.4.01.3800
57544-36.2014.4.01.3800 CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
REQTE.
: EUSTAQUIO DEMETRIO
ADVOGADO
: MG00060668 - EMANUEL DE MAGELA SILVA GARCIA
ADVOGADO
: MG00061128 - SILVIO HUMBERTO PINTO ARANTES
REQDO.
: UNIAO FEDERAL
J. DPCTE
: JUIZ DE DIREITO DA 2A. VARA DE CONTAGEM/MG

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo a audiência para oitiva das testemunhas arroladas às fl. 08 para o dia 10/09/2014 às
15:15h. ...
Juiz Titular
: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA
Dir. Secret.
: BELA GLAURA MARIA VILLELA BARBOSA DE OLIVEIRA
Atos do Exmo.

:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ORTOPEDIA RENASCER LTDA
SEBASTIAO DE OLIVEIRA SA
CENTRO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS RENASCER LTDA ME
: MG00072762 - CARLOS LACERDA DE CAMPOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
fl.- item 3.Como, no caso dos autos, não há demonstração da alteração da situação econômica
do(s) executado(s), após já ter havido frustrada tentativa anterior de utilização do BACENJUD,
em consonância com a jurisprudência do STJ e do TRF-1ª Região, INDEFIRO, o requerimento
da exequente de novo bloqueio de valores em contas e aplicações via BACENJUD.
Numeração única: 16857-90.2009.4.01.3800
2009.38.00.017362-7 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9514-04.2013.4.01.3800
9514-04.2013.4.01.3800 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00083736 - PAULO CESAR FORTES
EXCDO
: LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
EXCDO

:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00073943 - JEAN PABLO DE PAIVA LOPES
EMPORIO COSTA MELO DISTRIBUIDORA LTDA
GILDA APARECIDA COSTA CARVALHO DE MELO
EDMAR COSTA LEMES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
fl.- item 3.Como, no caso dos autos, não há demonstração da alteração da situação econômica
do(s) executado(s), após já ter havido frustrada tentativa anterior de utilização do BACENJUD,
em consonância com a jurisprudência do STJ e do TRF-1ª Região, INDEFIRO, o requerimento
da exequente de novo bloqueio de valores em contas e aplicações via BACENJUD.
Numeração única: 8735-25.2008.4.01.3800
2008.38.00.008931-4 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
fl. 64 - Suscito, por ofício, conflito negativo de competência, devendo este processo ficar
suspenso até o seu julgamento pelo TRF da 1ª Região.
Numeração única: 1933-40.2010.4.01.3800
2010.38.00.001089-8 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00076652 - LEANDRO CLEMENTONI DA CUNHA
EXCDO
: CALMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ACO E MECANICA LTDA -ME
EXCDO
: ROGERIO FRANCISCO ROCHA
EXCDO
: ESPOLIO DE MAXIMILIANO FRANCISCO OLIVEIRA ROCHA

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO

:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG0014118E - CARLOS LEANDRO ABREU DE CARVALHO
MG00076652 - LEANDRO CLEMENTONI DA CUNHA
KATIA MARIA DA SILVA MAIA
KMC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a Exequente para requerer o que entender cabível para prosseguimento do feito.
Numeração única: 11581-78.2009.4.01.3800
2009.38.00.012002-0 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a exequente para requerer o que entender cabível para prosseguimento do feito.
Numeração única: 33855-41.2006.4.01.3800
2006.38.00.034597-1 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00049996 - MARIA LUIZA DE CASTRO RACHID
EXCDO
: CONTAGEM GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME
EXCDO
: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502213

: HELDA DE PAULA FRANCO OLIVEIRA
: MG00100108 - HELEN RAMOS DA COSTA
: MG00036420 - JULIO BERTO FERREIRA

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO
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:
:
:
:

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS-EMGEA
MG00083818 - BERNARDO SOARES CRUZ
MG00049962 - SILVIO DO LAGO PADILHA
MARCOS OTTONE DE OLIVEIRA
GERCI AUGUSTA RAJAO DE OLIVEIRA
MG00098900 - MATHEUS DE MENDONCA GONCALVES LEITE
o
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Numeração única: 66157-84.2010.4.01.3800
66157-84.2010.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-CRA
ADVOGADO
: MG00057918 - ABEL CHAVES JUNIOR
EXCDO
: MARCO ANTONIO LESSA DE SIMONE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Voltem os autos ao exequente para requerer o que entender de direito para o prosseguimento
do feito.
Numeração única: 31825-82.1996.4.01.3800
96.00.32106-0 EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
(SFH)
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00068036 - ADALBERTO JOSE RODRIGUES FILHO
ADVOGADO
: MG00048339 - CARLOS ROBERTO LOIOLA
ADVOGADO
: MG00065656 - MONICA VASCONCELLOS VAZ DE MELLO
EXCDO
: PAULO FRANCISCO DE DEUS FILHO
EXCDO
: FLAVIA DE CASSIA CARMO DE DEUS
ADVOGADO
: MG00046985 - JOSE EDUARDO VIEIRA MORAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.
A exequente não comprovou haver providenciado a publicação do edital de praça ao
menos três vezes em jornal de grande circulação, na forma estipulada pelo art. 6º, § único, da
Lei 5.741/1971 e determinada no despacho de fl. 142.
2.
Intime-se a exequente para informar se providenciou tais publicações, em data
anterior à da praça realizada, comprovando-as, em caso positivo; bem como para requerer o
que entender cabível para prosseguimento do feito.
Numeração única: 57408-10.2012.4.01.3800
57408-10.2012.4.01.3800 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: NAILS DESIGN LTDA -ME
EXCDO
: DARLAN MARQUES DE SOUZA
EXCDO
: MARILENE ANDRADE DE SOUZA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista o disposto no art. 655, I e 655-A, do CPC, DEFIRO o requerimento de bloqueio
de ativos financeiros em relação à executada já citada.
INDEFIRO, porém, o requerimento de utilização do BACENJUD em relação aos executados
ainda não citados.
Em que pese respeitável o entendimento em contrário (noticiado pela exequente), este juízo
não está obrigado a segui-lo, em face do princípio do livre convencimento ou da persuasão
racional do Juiz.
Não há dúvida que o artigo 653 prevê a possibilidade de arresto no caso da não citação.
Ocorre que a utilização do BACENJUD é disciplinada pelo artigo 655-A, do CPC, que não faz
nenhuma referência a arresto. Refere-se tão somente à penhora, on line, de dinheiro. Confirase:
Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do
executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na
execução.
§ 1º As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor
indicado na execução.
§ 2º Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de
outra forma de impenhorabilidade.
§ 3º Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exeqüente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.
Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar certidão atualizada do imóvel penhorado, a fim de se apurar a existência de eventuais ônus sobre o imóvel,
para efeito de aplicação do art. 686, V, do CPC, bem como para apresentar o valor atualizado
do débito. No mesmo prazo, a exequente deverá indicar o leiloeiro, em cumprimento ao
disposto no art. 706 do CPC.
2.
Após apreciarei o requerimento de reavaliação e designação de praça.
Numeração única: 31935-71.2002.4.01.3800
2002.38.00.031903-2 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
EXCDO
: OLF CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: MG00056676 - SONIA MARIA QUEIROGA FERREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
fl. 293 - item 1- O executado compareceu aos autos requerendo o parcelamento da dívida. 2Indefiro o pedido do executado, tendo em vista que o pedido de parcelamento da dívida deve
ser efetivado na via administrativa, diretamente ao exequente. .....
Numeração única: 18591-71.2012.4.01.3800
18591-71.2012.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: JEFFERSON CHADID DE OLIVEIRA
EXCDO
: TRIPOLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
EXCDO
: MARCIA CORTES BORGES
ADVOGADO
: MG00128722 - LEONARDO AFONSO CORTES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A fim de se evitar diligências onerosas ao devedor, que poderão se mostrar desnecessárias,
indefiro a suspensão da execução por tempo determinado, para determinar a suspensão dos
autos "sine die", em face do parcelamento noticiado....Eventual pedido posterior da União - que
não o de prosseguimento da execução ante a demonstração de descumprimento no pagamento das parcelas devidas, ou a confirmação de quitação do débito - não terá o condão de
alterar a suspensão ora determinada, ficando a União, desdejá, intimada, sem remessa, pois,
dos autos.
Numeração única: 53329-17.2014.4.01.3800
53329-17.2014.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: ARTES GRAFICAS SIRACUSA LIMITADA
ADVOGADO
: MG00121818 - LUIZ FLAVIO PAINA RESENDE ALVES
EMBDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o Embargante para, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito, ....instruir
os embargos com a cópia da inicial, da CDA, do discriminativo do débito, do auto de penhora
e da intimação da penhora, todos da execução fiscal. No mesmo prazo e sob a mesma
cominação deverá a embargante juntar o instrumento de mandato outorgando poderes ao
subscritor da inicial para representá-la em Juízo, não obstante a sua existência nos auos da
execução fiscal.
Numeração única: 10937-62.2014.4.01.3800
10937-62.2014.4.01.3800 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: PERSIANAS CRIATIVA LTDA
ADVOGADO
: MG00091585 - ALBERT BRUNO L DE GARCIA KLINGL
ADVOGADO
: MG00052583 - RICARDO ALVES MOREIRA
EMBDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vistos etc. Justifique a Embargante a necessidade de produção de prova pretendida, à luz da
causa de pedir, apresentando desde já quesitos....
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502214
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Numeração única: 56986-98.2013.4.01.3800
56986-98.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

§ 4º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exeqüente,
requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, nos termos do que estabelece o
caput deste artigo, informações sobre a existência de ativos tão-somente em nome do órgão
partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa a violação de
direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, de
acordo com o disposto no art. 15-A da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
A exequente, de outro lado, não apontou qualquer circunstância excepcional que leve
à necessidade de a constrição ter que ser realizada antes da citação do devedor, sendo certo
que a ordem natural do processo de execução é primeiro realizar a citação (inclusive facultando
o pagamento ou o prosseguimento da execução por meio menos gravoso) e, só depois, cabe
partir para a realização de atos de constrição.
Intime-se a exequente para tomar ciência da presente decisão....
Juiz Titular
Dir. Secret.

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 56993-90.2013.4.01.3800
56993-90.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA
: BELA GLAURA MARIA VILLELA BARBOSA DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA

EXQTE

AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 41230-49.2013.4.01.3800
41230-49.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
: DANILO ANDRADE JUNIOR

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00076652 - LEANDRO CLEMENTONI DA CUNHA
: ZOOMP S/A

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
: DIMORARE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 56844-94.2013.4.01.3800
56844-94.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 57003-37.2013.4.01.3800
57003-37.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

EXQTE

EXQTE

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
: JOAO PEREIRA DINIZ NETO

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
: EDUARDO ALBERTO MOREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 56848-34.2013.4.01.3800
56848-34.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 57138-49.2013.4.01.3800
57138-49.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

EXQTE

EXQTE

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
: JOSE ANTONIO PEREIRA

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502215

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
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Numeração única: 57419-05.2013.4.01.3800
57419-05.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
ADVOGADO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
ADVOGADO
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
ADVOGADO
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
ADVOGADO
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
EXCDO
: PROGRESSO LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 59095-85.2013.4.01.3800
59095-85.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
EXCDO
: CARAPUCA BAR E RESTAURANTE LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 60887-74.2013.4.01.3800
60887-74.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
ADVOGADO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
ADVOGADO
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
ADVOGADO
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
EXCDO
: JOSE CLAUDIO PINTO DE REZENDE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 72255-80.2013.4.01.3800
72255-80.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
EXCDO
: LOJA DO MOTOBOY COMERCIO DE MOTOPECAS LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 73556-62.2013.4.01.3800
73556-62.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
EXCDO
: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIVENDA LTDA ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 1636-91.2014.4.01.3800
1636-91.2014.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
EXCDO
: STAR CLEANING PECAS E SERVICOS LTDA- ME

Numeração única: 57158-40.2013.4.01.3800
57158-40.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
: HELIANE CARVALHO SOARES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 57162-77.2013.4.01.3800
57162-77.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
: HELIO DE PAULA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 57396-59.2013.4.01.3800
57396-59.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
: JOSE WAGNER MONTEIRO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 57409-58.2013.4.01.3800
57409-58.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
: MG00134287 - CAMILA FERREIRA TEIXEIRA
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
: PAULO SERGIO DE SIQUEIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502216
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Numeração única: 18338-25.2008.4.01.3800
2008.38.00.018758-0 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: NILTON ALVES DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
fl. 119 - item 6- ...dê-se nova vista à Exequente para requerer o que entender cabível.
Juiz Titular
: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA
Dir. Secret.
: BELA GLAURA MARIA VILLELA BARBOSA DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 34690-48.2014.4.01.3800
34690-48.2014.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO
ADVOGADO
: MG00065548 - GLEICILENE PIRES DUTRA
ADVOGADO
: MG00146593 - KELLY VANESSA DANTAS SILVA
ADVOGADO
: MG00037599 - PEDRO JOSE VILACA
ADVOGADO
: MG00105076 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES
EXCDO
: KATIA FRANCISCA VALLADARES COELHO BATISTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vitos etc. Declaro extinta a presente execução pelo pagamento do débito, ....conforme requerido pelo Exequente....Custas pelo Executado. ...
Numeração única: 64027-19.2013.4.01.3800
64027-19.2013.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
EXCDO
: GEMS TRUST TRADE CENTER LTDA
ADVOGADO
: MG00063551 - JULIO MAGALHAES PIRES DUARTE
ADVOGADO
: MG00063001 - ROBERTO EVANGELISTA NUNES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Isto posto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada para decretar a prescrição
dos todos os créditos de TAH que lastreiam a presente execução, julgando extinto este processo nos termos dos arts. 269, IV, do CPC, ficando cancelada a penhora realizada nos
autos.
Sem custas, tendo em vista que o exequente é isento.
Condeno o DNPM ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art.
20, §4º, do CPC)....
Juiz Titular
: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA
Dir. Secret.
: BELA GLAURA MARIA VILLELA BARBOSA DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EDUARDO MORAIS DA ROCHA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 15636-04.2011.4.01.3800
15636-04.2011.4.01.3800 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
EXCDO
: VIRGINIA CECILIA SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à Exequente sobre o retorno da carta precatória jutnada às fls. ...bem como para
requerer o que entender de direito, no prazo legal.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 16245-79.2014.4.01.3800
16245-79.2014.4.01.3800 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: MG00081341 - BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
: LABORATORIO ALFREDO BALENA LTDA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...abra-se vista à exequente para requerer o que entender de direito, no tocante ao andamento
do feito, no prazo de dez dias.
Numeração única: 13228-45.2008.4.01.3800
2008.38.00.013469-7 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
LUX ELETRICIDADE E ILUMINACAO LTDA
ASPIGESIMO ASSUNCAO MARLIERE
ASPIGESIMO ASSUNCAO MARLIERE JUNIOR
LACYR FERNANDO DO CARMO CASTILHO
MG00057291 - MARCIO DANTAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à Exequente para requerer o que entender cabível.
Numeração única: 7827-31.2009.4.01.3800
2009.38.00.008198-5 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO

:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG0019514E - GABRIEL COELHO LOYOLA
MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
ONIVALDO DE MOURA FERREIRA
ONIVALDO DE MOURA FERREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à Exequente para requerer o que entender cabível.
Numeração única: 38897-71.2006.4.01.3800
2006.38.00.039796-6 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00046828 - ADALGISA PEREIRA DE SOUZA
MG00049996 - MARIA LUIZA DE CASTRO RACHID
REPLASA REFLORESTADORA S/A
MG00008541 - JOSE DE ASSIS SILVA
MG00084416 - JULIO MACIEL PEREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista ao Exequente, sobre a petição e documento de fl. 310/313
Numeração única: 22943-82.2006.4.01.3800
2006.38.00.023250-0 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO
: DMA DISTRIBUIDORA S/A
: MG00078073 - CRISTINA SADI GUIMARAES
: MG00121359 - GISELE SOUSA DOS SANTOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista ao Executado sobre petição e documentos do exequente...
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502217
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Assim, considerando-se que a parte autora alega que seu marido estava desempregado e não
havendo a comprovação do recebimento de seguro desemprego, determino a realização de
audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser marcada pela Secretaria do Juízo.
Esclareço que as partes poderão, até a data da audiência, trazerem todos os documentos
disponíveis ao esclarecimento do caso.
Intimem-se as partes da audiência, na forma legal e certifique-se a intimação. Esclareça às
partes que, caso queiram produzir prova testemunhal, deverão trazer suas testemunhas.
Certifico que, conforme determinação contida no despacho retro, foi agendada audiência para
o dia 16/10/2014, às 16:00 horas.
0067773-55.2014.4.01.3800
201438000386331
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Numeração única: 16079-62.2005.4.01.3800
2005.38.00.016270-5 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00049996 - MARIA LUIZA DE CASTRO RACHID
ADVOGADO
: MG0051539B - MEIRE MARIA DA SILVA
EXCDO
: WANDERSON RIBEIRO SOARES
EXCDO
: ENFA COMERCIO REPRESENTECAO E IMPORTACAO LTDA
EXCDO
: JOSE MARIA ALMEIDA VIEIRA
EXCDO
: GUARACY PINTO DE CAMARGOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista à(o) Exequente sobre o retorno da carta precatória juntada às fl. 215/226, bem
como para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

28ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.
Atos do(a) Exmo(a)

:
:

Autor
:
EDSON DE OLIVEIRA AMORIM
Advg.
:
MG00136261 - MICHELE CRISTINA DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se a parte autora a apresentar cópia de seu documento de identidade e CPF, bem como
comprovante de residência, atualizado e em seu nome, no prazo de 15 dias.
0068443-93.2014.4.01.3800
201438000389769
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
ARNALDO SILVA MENDES

DRA.CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES
DR.PAULO ALKMIN COSTA JÚNIOR

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
:
CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES

Autos com Decisão
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0059110-20.2014.4.01.3800
201438000336964
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
FLAVIA APARECIDA DE BRITO
Advg.
:
MG00146617 - LUIZA OLIVEIRA MASCARENHAS CANCADO
Reu
:
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIEMNTO DA EDUCACAO
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Reu
:
SIEMG - SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO DE MINAS GERAIS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, tão somente para determinar aos réus que
adotem as providências necessárias para permitir que a autora efetue a matrícula no segundo
semestre de 2014, último semestre do curso de Odontologia na instituição de ensino FEAD.
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ARNALDO SILVA MENDES
Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.
Atos do(a) Exmo(a)

:
:

Autor
:
ARGENTINO DIAS
Advg.
:
MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
1.
Intime-se a parte autora a apresentar comprovante de endereço, atualizado e em
seu nome, no prazo de 15 dias.
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
:
Diretor(a) da Secretaria Administrativa :
Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.

DRA.CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES
DR.PAULO ALKMIN COSTA JÚNIOR

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a)

:

CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES

Autos com Ordinatório
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0059110-20.2014.4.01.3800
201438000336964
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef

DRA.CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES
DR.PAULO ALKMIN COSTA JÚNIOR

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
:
PAULO ALKMIN COSTA JÚNIOR

Autor
Advg.
Reu

FLAVIA APARECIDA DE BRITO
MG00146617 - LUIZA OLIVEIRA MASCARENHAS CANCADO
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIEMNTO DA EDUCACAO
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Reu
:
SIEMG - SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO DE MINAS GERAIS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intimar a parte autora para ciência da antecipação de tutela concedida e para informar a
efetivação ou não da matrícula, conforme pleiteado.
Prazo: 10 dias.

Autos com Despacho
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0051489-69.2014.4.01.3800
201438000293252
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MACIA MARIA MOURA MARTINS
Advg.
:
MG00146917 - MARIA TEREZA BOSON DE CASTRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502218
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0032423-06.2014.4.01.3800
201438000193147
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
EDUARDO PANTUZZO
Advg.
:
MG00116640 - EDUARDO PANTUZZO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
Reu
:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Vista à parte autora para contrarrazões, pelo prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem
contrarrazões, os autos serão remetidos à Turma Recursal que exercerá o juízo de admissibilidade, nos termos do Enunciado 34 do Fonajef.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Nos termos da fundamentação a seguir exposta, rejeito o pedido formulado às fls. 358/365 em
desfavor da decisão que determinou a adequação dos valores de condenação ao novo manual
de cálculo do CJF. O egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou entendimento no
sentido de que as normas que dispõem sobre os juros moratórios e correção monetária
possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em curso, à luz do
princípio tempus regit actum. E mais, firmou, também, que as modificações nos juros legais
operam efeitos até após operação da coisa julgada. No que diz respeito ao aparente conflito
entre as inovações legislativas dos critérios de atualização monetária e a coisa julgada, o
colendo STJ definiu que essa não é violada pela aplicação de novo modelo de correção
monetária e juros, na fase de execução de julgado, em obediência à legislação superveniente.
Eis o referido julgado: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA
SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando
o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora
em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos
termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido
dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13
da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30
da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia,
não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial
não provido. (REsp 1111117/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe
02/09/2010) Destacou-se que os juros são consectários legais da obrigação principal, razão por
que devem ser regulados pela lei vigente à época de sua incidência. Em sendo assim, o
julgador, na formação do título judicial, deve especificá-los conforme a legislação vigente e,
dentro dessa lógica, havendo superveniência de outra norma, o título a ela se adéqua, sem que
isso implique violação da coisa julgada. Dessa forma, "a adoção, em fase de execução, de
índices de correção monetária e de juros de mora diversos dos fixados no título exequendo, em
virtude de legislação superveniente, não afronta a coisa julgada" (AG 00063093920104040000,
JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, TRF4 - SEXTA TURMA, D.E. 12/05/2010). Em face do
exposto, tem-se que a correção monetária e os juros de mora devem ser fixados nos moldes
do atual Manual de Cálculos da Justiça Federal, o qual fora elaborado na linha do decidido pelo
egrégio STF no julgamento das ADIs ns. 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do
REsp n. 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C, do CPC. Após, vista às partes. Expeçam-se
RPV's. Por fim, ao arquivo com baixa."
Numeração única: 79250-56.2006.4.01.3800
2006.38.00.740387-8 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF

30ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. SILVIO COIMBRA MOURTHÉ
: DR. JADER ALVES FERREIRA FILHO
: FERNANDA DE ALMEIDA ROCHA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. SILVIO COIMBRA MOURTHÉ
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 108751-60.2003.4.01.3800
2003.38.00.734094-8 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: CARLOS DE MATOS SOUZA
ADVOGADO
: MG00075853 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
REU
: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS-CEFET
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"... Após, dê-se às partes. Primeiro ao réu e logo em seguida, com ou sem manifestação, ao
autor..."
Numeração única: 116292-47.2003.4.01.3800
2003.38.00.741647-2 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: FLAVIO SERGIO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00023728 - MARIA AUXILIADORA GUERRA DE AGUIAR
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...3. Em seguida, vista às partes,pelo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, iniciando pela
RÉ..."
Numeração única: 68532-97.2006.4.01.3800
2006.38.00.729635-2 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
: ELVIO DAS NEVES RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00090960 - EMERSON HALSEY SOARES
ADVOGADO
: MG00089095 - HENRIQUE NERY DE OLIVEIRA SOUZA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, iniciando pela ré. Sem oposição, expeça-se RPV.
Oportunamente, ao arquivo."
Numeração única: 69814-15.2002.4.01.3800
2002.38.00.714198-2 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / JEF
AUTOR
: ANA DIAS CARNEIRO
ADVOGADO
: MG00097464 - LEONARDO DE CASTRO FRANCISCO
ADVOGADO
: MG00097544 - PATRICIA CARLA LIMA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502219

AUTOR
ADVOGADO
REU

: HORACIO PEREIRA DE FARIA
: MG00051151 - GERALDO MARCOS LEITE DE ALMEIDA
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Nada a prover em relação à petição de fl. retro, visto que o recurso interposto pela ré foi
erroneamente endereçado a este Juízo..."
Numeração única: 178631-42.2003.4.01.3800
2003.38.00.804499-4 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

JOSE GALDINO
MG00057399 - FERNANDO ANTUNES GUIMARAES
MG00067002 - ROGERIO ANTUNES GUIMARAES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1. Indefiro o pedido de levantamento de honorários contratuais, uma vez que a RPV já foi
expedida, devendo tal solicitação se dar antes da expedição da requisição de Pagamento, nos
termos do artigo 22, da resolução 168 (05/12/2011), do CJF. Transcorrido o prazo, remetam-se
os autos ao arquivo, com baixa no sistema. I."
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, condenando o INSS a rever a renda mensal
do benefício em questão, conforme valores apurados nos cálculos anexos, haja vista a aplicação imediata dos limites máximos de benefícios do Regime Geral da Previdência Social
previstos pelo art. 14 da EC 20/98 e art. 5º da EC 41/03, expurgada eventual diferença já
reposta por força do art. 26 da Lei 8.870/94 ou art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94. Condeno, ainda,
o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, não prescritas, no valor apurado nos
cálculos anexos, elaborados pela Contadoria Judicial, que passam a integrar esta sentença,
perfazendo o total de R$ 17.147,61 (dezessete mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e
um centavos), atualizado até 06/2014. No valor consignado já foi observada a prescrição
qüinqüenal e estão embutidos correção monetária pelos índices constantes do Manual de
Cálculos da Justiça Federal. O montante em questão deverá ser atualizado até a data do
efetivo pagamento. Considerando a natureza alimentícia da prestação e a ausência de previsão
legal de recurso com efeito suspensivo, determino o cumprimento imediato desta sentença,
com a efetivação da readequação do valor mensal do benefício, no prazo de 20 (vinte) dias.
Defiro à parte autora a justiça gratuita. Sem custas nem honorários. Havendo interposição de
recurso inominado, recebo-o, desde já, guiado pelos princípios da simplicidade, informalidade e
celeridade, que presidem a ritualística do procedimento do Juizado Especial, nos termos do art.
2º da Lei n. 9.099/95, bem como arrimado no Enunciado n. 34 do Fonajef, o qual dispõe que
"o exame de admissibilidade do recurso poderá ser feito apenas pelo Relator, dispensado o
prévio exame no primeiro grau", e determino intimação do recorrido para que, no prazo de 10
dias, apresente contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal,
com as nossas homenagens. Transitada em julgado, expeça-se a RPV e, comprovado o
cumprimento, arquive-se. P. R. I."
0058950-92.2014.4.01.3800
201438000335370
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE MARCIO NOGUEIRA REZENDE
Advg.
:
MG00096480 - BRUNO AFONSO CRUZ
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"...Diante do exposto, julgo improcedente o pedido. Defiro, contudo, os benefícios da Justiça
Gratuita. Transitada em julgado, arquive-se, com baixa no Sistema. Havendo interposição de
recurso inominado, recebo-o, desde já, guiado pelos princípios da simplicidade, informalidade e
celeridade, que presidem a ritualística do procedimento do Juizado Especial, nos termos do art.
2º da Lei n. 9.099/95, bem como arrimado no Enunciado n. 34 do Fonajef, o qual dispõe que
"o exame de admissibilidade do recurso poderá ser feito apenas pelo Relator, dispensado o
prévio exame no primeiro grau", e determino vista à parte recorrida para que, no prazo de 10
dias, apresente contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal,
com as nossas homenagens. P.R.I."
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ARNALDO SILVA MENDES

Numeração única: 102411-32.2005.4.01.3800
2005.38.00.757535-2 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NELSON FACCHINI
ADVOGADO
: MG00083579 - DJULIANA PIRES SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se a sucessora Célia Pimentel Facchini para que esclareça acerca do andamento do
inventário, tendo em vista o tempo decorrido do ajuizamento daquela ação. Se findo o inventário, deverá ser apresentada cópia do formal de partilha e da sentença homologatória.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para despacho."
Numeração única: 82929-64.2006.4.01.3800
2006.38.00.744091-7 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BRENDA OLIVEIRA MACEDO
ADVOGADO
: BA00027117 - BRUNO DE SOUZA RONCONI
ADVOGADO
: MG00124400 - BRUNO DE SOUZA RONCONI
ADVOGADO
: BA00020183 - JULIANA CARVALHO LACERDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1. Homologo o cálculo apresentado pela Contadoria às fls. 103/106, uma vez que está de
acordo com o Novo Manual de Cálculos do CJF..."
Numeração única: 47466-27.2007.4.01.3800
2007.38.00.708242-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SANDRA APARECIDA ALVES MESQUITA
ADVOGADO
: MG00092298 - ROBERTO DE CARVALHO SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Petição de fls. 115/116. O documento de fl. 120 demonstra que o endereço constante no
sistema da Previdência social é o mesmo informado na inicial. Quanto ao pedido de autenticação da procuração e expedição de certidão, defiro, mediante o recolhimento das custas.
Já em relação ao requerimento de expedição de alvará para levantamento dos valores referentes a RPV, indefiro, visto que o i. procurador perdeu o contato com sua cliente. Portanto,
não há razão plausível para levantamento do valor. I."
Numeração única: 143676-48.2004.4.01.3800
2004.38.00.788912-8 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PAULO ROBERTO SENA GUEDES
ADVOGADO
: MG00081543 - LEANDRO RIBEIRO MIRO
ADVOGADO
: MG00024072 - PAULO ROBERTO MIRO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00099254 - PAULO ROBERTO MIRO DA SILVA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...3. Em seguida, deem-se vista às partes..."
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ARNALDO SILVA MENDES

Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.

:
DR.SILVIO COIMBRA MOURTHÉ
:
DR.JADER ALVES FERREIRA FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
SILVIO COIMBRA MOURTHÉ
Autos com Ordinatório
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0023232-34.2014.4.01.3800
201438000137077
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANA LUCIA DE JESUS
Advg.
:
MG00139461 - FERNANDO CARLOS DA ROCHA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Diante da tentativa frustrada de intimação da testemunha, Sra. Jucilene Rodrigues Fonseca,
para comparecimento à audiência, conforme AR retro, intime-se, com urgência, a parte autora
para fornecer o correto endereço da mesma, ou trazê-la pessoalmente no dia 17/09/2014, às
15h40min a este juizado."

Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.

:
DR.SILVIO COIMBRA MOURTHÉ
:
DR.JADER ALVES FERREIRA FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
SILVIO COIMBRA MOURTHÉ
Autos com Sentença
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0051084-33.2014.4.01.3800
201438000291228
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
EGIDIO GAUDIOSO
Advg.
:
MG00144132 - BERNARDO RUCKER
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502220
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0067706-90.2014.4.01.3800
201438000385761
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CLAUDIA JACQUELINE CONSUELO COSTA SABINO
Advg.
:
MG00128760 - FLAVIA RICADRO DA NEIVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Certifico que foi agendada perícia médica para o dia 2/10/2014, às 10:30 horas, a se realizar
na Central de Perícias do Juizado Especial Federal/SJMG, situada na Rua Coelho de Souza, nº
70, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG. Certifico, ainda, que a intimação da parte
autora não foi viabilizada por esta unidade, uma vez que não há número de telefone para
contato na petição inicial, e também a advogada não está cadastrada no Sistema e-Cint. Dessa
forma, a intimação da parte autora, do presente agendamento de perícia médica, fica a cargo
da Vara."
0023887-40.2013.4.01.3800
201338000027371
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
DEIVID GERALDO DA SILVA
Advg.
:
MG00140190 - FELIPE MACHADO PRATES
Advg.
:
MG00143548 - TIAGO AUGUSTO LEITE RETES
Advg.
:
MG00140141 - HENRIQUE ALMEIDA CARVALHO
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"Intime-se a parte autora para regularizar sua representação processual, juntando aos autos
procuração com poderes específicos para dar e receber quitação, a fim de possibilitar a
expedição de alvará, oportunidade em que deve informar em nome de qual procurador o
mesmo deve ser expedido."
0061629-65.2014.4.01.3800
201438000350458
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CARLOS ROBERTO DUARTE
Advg.
:
MG00059794 - MARCUS VINICIUS FERNANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1- Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, apresente comprovante de endereço atualizado e em nome próprio (preferencialmente conta de luz ou água), sob pena de
extinção do presente feito..."
0067479-03.2014.4.01.3800
201438000385062
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RAMON JASTER ARAUJO RIBEIRO
Advg.
:
MG00125312 - ROSIMARA MÉRICE DOS SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1- Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, apresente documento de identidade
e CPF legíveis, bem como comprovante de endereço atualizado e em nome próprio (preferencialmente conta de luz ou água), sob pena de extinção do presente feito..."
0067426-22.2014.4.01.3800
201438000384564
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CID GIBSON HOFFMAN FOSCOLO
Advg.
:
MG00050905 - ENDERSON COUTO MIRANDA
Advg.
:
MG00098777 - ALINE RIBEIRO HORTA DE ALMEIDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
"1- Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do presente
feito, apresente comprovante de endereço atualizado e em nome próprio (preferencialmente
conta de luz ou água) e cópia do Processo Administrativo..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502221

32ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ARNALDO SILVA MENDES
Juiz(a) Titular
:
DR.JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR
Autos com Decisão
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0068086-16.2014.4.01.3800
201438000387899
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
ELIZETTE MIRANDA MONTEIRO
Advg.
:
MG00040154 - PATRICIA MAGALHAES DA FONSECA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)A concessão da tutela antecipada reclama a presença concomitante de dois pressupostos:
a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso dos autos, a autora comprovou que já não trabalha para a Prefeitura desde
31/12/2011. Dessa forma, é de se estranhar que haja movimentações bancárias, datadas de
2012, referentes a essa conta salário. Provavelmente, os empréstimos consignados realizados
na conta salário da autora não foram firmados por ela. Nesses termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar que a CEF retire o nome da autora dos cadastros
restritivos de créditos em relação à inscrição dos débitos discutidos no presente feito, no prazo
de até 5(cinco) dias a contar da intimação e sob pena de multa diária de R$50,00 por dia de
atraso, em prol da autora e nos limites do JEF. 2. DESIGNO audiência de conciliação, instrução
e julgamento para a seguinte data e local: Dia 21 de OUTUBRO de 2014, às 14:45 horas, na
sala nº 05 de audiência, na rua Coelho Souza, nº 10 - Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG. 3. Intimem-se as partes as partes desta decisão bem como da audiência designada.
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ARNALDO SILVA MENDES
Juiz(a) Titular
:
DR.JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR
Autos com Sentença
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0040236-21.2013.4.01.3800
201338000094074
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
ROBERTO CAMPOS FROSSARD
Advg.
:
MG00124511 - NATHALIA DE MELO OLIVEIRA
Reu
:
DOMINUS ENGENHARIA LTDA
Advg.
:
MG00076700 - EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO
Advg.
:
MG00080826 - MARCOS MELLO FERREIRA PINTO
Reu
:
PDG BH INCORPORACOES S/A
Advg.
:
MG00076700 - EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO
Advg.
:
MG00080826 - MARCOS MELLO FERREIRA PINTO
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(Publicação para os réus DOMINUS e PDG)
Requer o autor a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e materiais em razão
da demora na entrega do imóvel adquirido através de cessão de direitos. Devidamente intimado
para apresentar planilha especificada dos valores pagos a título de "juros não amortizados" no
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0067780-47.2014.4.01.3800
201438000386403
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA
Advg.
:
MG00136261 - MICHELE CRISTINA DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Vista à parte autora para, no prazo de 10 dias, apresentar comprovante de residência, sob
pena de extinção do processo.
0057063-49.2009.4.01.3800
200938009062735
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
FIRMINA DA PAIXAO
Advg.
:
MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
Advg.
:
MG00149803 - UBIRATAN GERALDO DOS SANTOS EVANGELISTA
Reu
:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Advg.
:
MG00082242 - CLAUDIA FERRAZ DE MOURA
Advg.
:
MG00050741 - AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS
Advg.
:
MG00112811 - LETICIA MORAES SEDER SOUZA AMARAL
Reu
:
BANCO BMG S/A
Advg.
:
MG00086566 - PAULO DE SOUZA DUARTE
Reu
:
BANCO GE CAPITAL S/A
Advg.
:
SP00091311 - EDUARDO LUIZ BROCK
Advg.
:
SP00149754 - SOLANO DE CAMARGO
Advg.
:
MG00108448 - GUILHERME FREDERICO MATOS PACHECO DE
ANDRADE
Advg.
:
MG00119918 - HELIO FERREIRA PORTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intimação da parte autora, através dos procuradores constituídos em 31/07/2014, para ter
ciência dos autos e requerer o que entender de direito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de
extinção do feito.
0052030-78.2009.4.01.3800
200938009012343
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA
Advg.
:
MG00118668 - JOAO VICTOR NERY PASCHOAL
Advg.
:
MG00134335 - JONATAS PAIVA FERNANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Valores de RPV's encontram-se depositados e à disposição da parte autora e do(a) advogado(a) (Honorários Sucumbenciais) em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

período de 09/2012 a 04/2013, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, o autor não
se manifestou. Estabelece o artigo 267, III, do CPC, que o processo deve ser extinto sem
resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, com base no art. 267, III, do CPC. Defiro ao autor os benefícios da
Justiça Gratuita. Sem custas e honorários (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Transitado em
julgado, arquivem-se com baixa na Distribuição.
0068587-04.2013.4.01.3800
201338000234937
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JACQUELINE KELLY DA SILVA CELESTINA
Advg.
:
SP00282554 - EDUARDO APARECIDO LOPES TRINDADE
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Perito
:
SIMONE CALDEIRA CARMO
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)Isso posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e condeno o INSS a:
a) Conceder o benefício do auxílio-doença devido ao(à) autor(a) Jacqueline Kelly da Silva
Celestino, CPF 042.546.156-47: Fica o autor assegurado ao gozo do benefício de auxíliodoença até a data da perícia a ser agendada pelo INSS. Após esse prazo, sujeita-se o
segurado à apresentação obrigatória para perícia, conforme agendamento do INSS.(...) b)
Pagar as prestações vencidas, totalizando a importância de R$11.322,50 (...) c) Tratando-se de
concessão de benefício necessário à manutenção/sobrevivência do segurado e com amparo no
art. 4º, da Lei nº 10.259/01, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional, para determinar a
implantação do benefício, a partir desta sentença. (...)Sem custas e honorários (art. 55, caput,
da Lei nº 9.099/95). Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Transitada em julgado,
remetam-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, após, expeça-se a respectiva
RPV para o pagamento dos atrasados. (...)
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : ARNALDO SILVA MENDES
Juiz(a) Titular
:
DR.JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do(a) Exmo(a) :
JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR
Autos com Ordinatório
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0021289-21.2010.4.01.3800
201038009064218
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CLEUSA SANTANA DE LIMA
Advg.
:
MG00104901 - ROBERTO BARRETO DE ALMEIDA
Advg.
:
MG00116630 - AUGUSTO JOSE DE ARAUJO SANTIAGO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Perito
:
TEREZA CRISTINA PRATA PACE
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Valores de RPV's encontram-se depositados e à disposição da parte autora em qualquer
agência do Banco do Brasil e do(a) advogado(a) (Honorários Sucumbenciais) em qualquer
agência da Caixa Econômica Federal.
0026678-79.2013.4.01.3800
201338000038552
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LUIZ ANTONIO ALVES PINTO
Advg.
:
MG00118417 - AUKE HELEN FERRAZ
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Perito
:
JUAREZ DA SILVEIRA PESSOA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Valor da RPV encontra-se depositado e à disposição da parte autora em qualquer agência da
Caixa Econômica Federal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502222

35ª VARA FEDERAL - CRIMINAL
Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DRA. SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
: DR. RODRIGO PESSÔA PEREIRA DA SILVA
: JULIANA VIEIRA SALLES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 58648-34.2012.4.01.3800
58648-34.2012.4.01.3800 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: GUTEMBERG MALTA DE FARIA
ADVOGADO
: MG00067275 - EDSON NEVES DA PAZ

2222

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
A Exma. Sra. Juiza exarou :
1. Em face da não localização da testemunha HELIOMAR ANTÔNIO DIAS (fls. 214/215),
intime-se a defesa do réu, com urgência, para que, no prazo de dois dias, manifeste-se se
insiste em sua oitiva, e, em caso positivo, para que forneça outro endereço onde a testemunha
possa ser localizada, advertindo-lhe que o seu silêncio será interpretado como desistência da
sua oitiva.
Numeração única: 18136-38.2014.4.01.3800
18136-38.2014.4.01.3800 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: CLOVIS CORTES MACHADO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Não vislumbro a ocorrência de quaisquer hipóteses que ensejam a absolvição sumária do
denunciado (art. 397 do Código de Processo Penal).
Ante ao exposto, determino o prosseguimento do feito e designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 07/10/2014, às 16h20min, a ser realizada na sede deste juízo, destinada
à oitiva das testemunhas de acusação e da testemunha de defesa Paulo César Aguiar de
Oliveira, observando-se que a oitiva da testemunha de defesa Ronaldo Coelho Lisboa deverá
ser deprecada...Expeça-se carta precatória para o juízo estadual da comarca de João Pinheiro/MG, solicitando-lhe que proceda à oitiva da testemunha de defesa Ronaldo Coelho
Lisboa (fls. 227), após o dia 07/10/2014, a fim de evitar a inversão na ordem estabelecida pelo
art. 400 do CPP, com a observação de que o acusado encontra-se assistido no feito pela
Defensoria Pública. Após a expedição da carta precatória, intimem-se as partes, inclusive da
expedição.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro (...) gratuidade de justiça (...), vista à parte autora do laudo pericial, folhas 45/47. Prazo:
CINCO DIAS.
Numeração única: 5295-48.2014.4.01.3820
5295-48.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIZABETH DE SOUSA
ADVOGADO
: MG00123694 - JOSYANE SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro (...) gratuidade de justiça (...), vista à parte autora do laudo pericial, folhas 45/47. Prazo:
CINCO DIAS.
Numeração única: 4441-88.2013.4.01.3820
4441-88.2013.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SEBASTIAO RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00118082 - GEAN CESAR DIAS QUINTAO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes, primeiro ao autor. prazo: CINCO DIAS.
Juiz Titular
: DR. MARCIO JOSÉ DE AGUIAR BARBOSA
Juiz Substit.
: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA
Dir. Secret.
: MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2933-73.2014.4.01.3820
2933-73.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO
: MG00069293 - KELLY REGINA ARCANJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo procedente o pedido (...), concedo a antecipação dos efeitos da tutela (...).
Numeração única: 5126-61.2014.4.01.3820
5126-61.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ARMANDO DO CARMO GERTRUDES
ADVOGADO
: MG00084667 - ANDERSON REGIS DE FREITAS SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo procedente o pedido (...), concedo a antecipação dos efeitos da tutela (...).
Numeração única: 3769-80.2013.4.01.3820
3769-80.2013.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLINDA PASCOAL SANTIAGO
ADVOGADO
: MG00124397 - ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo parcialmente procedente o pedido (...).
Numeração única: 6872-61.2014.4.01.3820
6872-61.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NICE ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00141231 - DIEGO SILVA ROCHA
ADVOGADO
: MG00139823 - SERGIO PASSOS DUARTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CONTAGEM
1ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCIO JOSÉ DE AGUIAR BARBOSA
: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA
: MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5812-87.2013.4.01.3820
5812-87.2013.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALMIR BARBOSA DE FREITAS
ADVOGADO
: MG00101919 - GRAZIELE CRISTINA DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da certidão do oficial de justiça (folhas 214), intime-se o autor para fornecer novo
endereço da empresa Nacional Implementos Rodoviários Ltda. Prazo: CINCO DIAS.
Juiz Titular
: DR. MARCIO JOSÉ DE AGUIAR BARBOSA
Juiz Substit.
: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA
Dir. Secret.
: MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2452-13.2014.4.01.3820
2452-13.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE FATIMA DE SOUZA MATOS
ADVOGADO
: MG00146829 - FERNANDO DE PAULA CORTEZZI FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502223
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
15h40min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8635-97.2014.4.01.3820
8635-97.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO GIL DE SOUSA
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
15h20min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8637-67.2014.4.01.3820
8637-67.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDIVO ANTONIO DUARTE
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
16 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8638-52.2014.4.01.3820
8638-52.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EVA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
11h40min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8650-66.2014.4.01.3820
8650-66.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EUDES JARDIM GAMA
ADVOGADO
: MG00061825 - RONALDO JOSE DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
12 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8636-82.2014.4.01.3820
8636-82.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EUTIMIO BRITO PAIN
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo procedente o pedido (...).
Numeração única: 107-74.2014.4.01.3820
107-74.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00068949 - JOAO BOSCO GIFFONI MENDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo parcialmente procedente o pedido (...), defiro o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela (...).
Numeração única: 6317-78.2013.4.01.3820
6317-78.2013.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZ GONZAGA NUNES DE FREITAS
ADVOGADO
: MG00042838 - ANTONIO MARIANO MARTINS LANNA
ADVOGADO
: MG00133021 - DANIELA RAJAO COTA PACHECO
ADVOGADO
: MG00115966 - TATIANE GONCALVES MENDES FARIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo procedente o pedido (...).
Numeração única: 5239-15.2014.4.01.3820
5239-15.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES PATRICIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00029581 - SOLANGE BISMARQUE MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) homologo o acordo e julgo extinto o processo (...).
Juiz Titular
: DR. MARCIO JOSÉ DE AGUIAR BARBOSA
Juiz Substit.
: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA
Dir. Secret.
: MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8668-87.2014.4.01.3820
8668-87.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DIRCE DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: MG0052327B - CLAUDIA HELENA SILVEIRA MARQUES
ADVOGADO
: MG00074916 - ORLANDO JANUARIO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
15 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8655-88.2014.4.01.3820
8655-88.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00131553 - MONICA ALVES DE MORAIS RESENDE MATTAR
ADVOGADO
: MG00081576 - WYLLER RESENDE MATTAR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502224
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
10 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8756-28.2014.4.01.3820
8756-28.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANGELITA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00102442 - GISELI GUIMARAES CESARIO
ADVOGADO
: MG00150551 - PAOLA JURACY CABRAL SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
14 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8728-60.2014.4.01.3820
8728-60.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OZOERIS ANTONIO BENEFICA
ADVOGADO
: MG00054305 - PATRICIA SOARES CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
14h20min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8632-45.2014.4.01.3820
8632-45.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IRENI BRITO DE JESUS
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
14h40min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8634-15.2014.4.01.3820
8634-15.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIGUEL JANUARIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
15 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8419-39.2014.4.01.3820
8419-39.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CRISTIANO BORGES DA LUZ
ADVOGADO
: MG00101620 - RAPHAEL DUTRA RESENDE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
14h30min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8596-03.2014.4.01.3820
8596-03.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HILDA MARIA DE FATIMA MEDEIROS
ADVOGADO
: MG00112901 - BARBARA MORENA DE FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
14 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8639-37.2014.4.01.3820
8639-37.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOACIR GARCIA
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
13 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8633-30.2014.4.01.3820
8633-30.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NEUZA DIAS SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Flávio Barbosa Guimarães Lisboa, para o dia 09/09/2014, às
13h30min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 4453-68.2014.4.01.3820
4453-68.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS LELIS
ADVOGADO
: MG00139651 - FERNANDA LOHAYNE MARTINS DE ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
9 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8630-75.2014.4.01.3820
8630-75.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADELIO CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502225
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
10h30min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8791-85.2014.4.01.3820
8791-85.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA ROSA DE JESUS VIEIRA
ADVOGADO
: MG00146829 - FERNANDO DE PAULA CORTEZZI FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
12 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8919-08.2014.4.01.3820
8919-08.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NAIR RAMOS DA CRUZ
ADVOGADO
: MG00134708 - AILTON COSTA MATIAS
ADVOGADO
: MG00134408 - ALISSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00136942 - GILBERTO FREITAS DINIZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
13h30min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8912-16.2014.4.01.3820
8912-16.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARLI RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00138571 - DANIELLA FERNANDES GOMES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, para o dia 10/09/2014, às
13 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 7880-73.2014.4.01.3820
7880-73.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCAS VICENTE PEREIRA DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00115878 - CELSO ROBERTO PIRES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Antonio Roberto Pereira Casarões, para o dia 22/09/2014,
às 11h40min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8400-33.2014.4.01.3820
8400-33.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AURELINA FIRBE DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00124524 - ALLAN RICARDO MARTINS PASCOAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502226

ADVOGADO
REU

: MG00120783 - MARLON JOSE LEITE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Antonio Roberto Pereira Casarões, para o dia 22/09/2014,
às 11 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 8628-08.2014.4.01.3820
8628-08.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOSE GOMES RODRIGUES
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Antonio Roberto Pereira Casarões, para o dia 22/09/2014,
às 11h20min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 6850-03.2014.4.01.3820
6850-03.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA
MG00136747 - ALESSANDRA ANDRADE RAMOS
MG00056645 - OSMAR LUIZ DE OLIVEIRA
MG00122203 - WANDERSON MARQUIORI GOMES DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Antonio Roberto Pereira Casarões, para o dia 22/09/2014,
às 12 horas, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais
exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 7053-62.2014.4.01.3820
7053-62.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ANDREIA GOMES DOS SANTOS
: MG00139651 - FERNANDA LOHAYNE MARTINS DE ARAUJO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada perícia médica pelo Dr. Antonio Roberto Pereira Casarões, para o dia 22/09/2014,
às 10h40min, na Subseção Judiciária de Contagem. A parte autora deverá apresentar eventuais exames, receituários médicos, documento de identidade, carteira de trabalho e vir acompanhada de um familiar. Facultada a formulação de quesitos e a indicação de assistente
técnico.
Numeração única: 3825-79.2014.4.01.3820
3825-79.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIANA DE FREITAS CAMPOS
: MG00094712 - JOUBER DA SILVA SARAIVA AMARAL
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme despacho de folhas 31, intime-se o autor, informe que o ofício que solicita cópia
integral de sue prontuário médico no CAPS de Contagem já se encontra na Secretaria à sua
disposição.
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Numeração única: 4105-50.2014.4.01.3820
4105-50.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

2ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. JOSÉ MAURÍCIO LOURENÇO
: EDSON PEREIRA RAMOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOSÉ MAURÍCIO LOURENÇO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1853-74.2014.4.01.3820
1853-74.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DANIEL GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: MG00127381 - JOSIANE ANTUNES DANIEL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...05 dias p/ vista do laudo..."
Numeração única: 4225-30.2013.4.01.3820
4225-30.2013.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DANIEL VILELA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00134638 - LILIANE OLIVEIRA CUNHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...à comarca de Contagem..."
Numeração única: 8968-49.2014.4.01.3820
8968-49.2014.4.01.3820 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MAXSUEL RODRIGUES EVANGELISTA
ADVOGADO
: MG00122314 - MAXSUEL RODRIGUES EVANGELISTA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...antecipação de tutela indeferida... cite-se..."
Juiz Substit.
: DR. JOSÉ MAURÍCIO LOURENÇO
Dir. Secret.
: EDSON PEREIRA RAMOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOSÉ MAURÍCIO LOURENÇO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 266-51.2013.4.01.3820
266-51.2013.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS ROBERTO DE LACERDA
ADVOGADO
: MG00074594 - FABIANO PEREIRA FERNANDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...autos fora de secretaria por 05 dias..."
Numeração única: 17405-42.2014.4.01.3800
17405-42.2014.4.01.3800 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CELIA MARIA ALVES
ADVOGADO
: MG00074433 - EDUARDO ANTONIO DIAS MUNAIER
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...10 dias p/ cumprir o despacho de fls..."

: VALDINEIA ALVES SANTOS
: MG00124397 - ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme despacho de folhas 57, intime-se o autor, informe-lhe que o ofício que solicita cópia
integral do seu prontuário médico no PSF Vila Barraginha/SUS Contagem já se encontra na
Secretaria à sua disposição.
Numeração única: 1456-83.2012.4.01.3820
1456-83.2012.4.01.3820 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: RAYMUNDO DAMACENA FERREIRA
: MG00127418 - EVANDRO JOSE LAGO
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se novamente o procurador do autor para atender ao solicitado no despacho de folhas
276. Prazo: CINCO DIAS.
Numeração única: 3113-89.2014.4.01.3820
3113-89.2014.4.01.3820 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:

MOACIR JOSE DE MENEZES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00054370 - ROGERIO RUBIM DE MIRANDA MAGALHAES
MG00042003 - UMBERTO PARMA MACHADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se novamente a CEF para cumprir o despacho de folhas 43, e apresentar a planilha de
evolução do financiamento do autor. Prazo: DEZ DIAS.
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCIO JOSÉ DE AGUIAR BARBOSA
: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA
: MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE

Atos do Exmo.

: DR. LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1849-37.2014.4.01.3820
1849-37.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LIGIA MARIA DA SILVA BATISTA
: MG00095577 - RAPHAEL GALLO AVELINO PEITO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) vista às partes.
Numeração única: 7763-82.2014.4.01.3820
7763-82.2014.4.01.3820 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
REU
ADVOGADO

: WARLEI RODRIGUES MIRANDA E OUTRO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
: MG00042003 - UMBERTO PARMA MACHADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ficam as partes intimadas a comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada para
29/09/2014, às 15h00min, a ser realizada neste Juízo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502227
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido improcedente (269, I c/c 285-A, CPC)..."
Numeração única: 8459-21.2014.4.01.3820
8459-21.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOSE CEZARIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00075853 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido improcedente (269, I c/c 285-A, CPC)..."
Numeração única: 8528-53.2014.4.01.3820
8528-53.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE PINHEIRO NEVES
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido improcedente (269, I c/c 285-A, CPC)..."
Numeração única: 6583-65.2013.4.01.3820
6583-65.2013.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DAS DORES SILVA
ADVOGADO
: MG00087834 - DANIELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 1647-60.2014.4.01.3820
1647-60.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCIA APARECIDA DALFIOR
ADVOGADO
: MG00125957 - WANILDA RAIMUNDA MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 1740-23.2014.4.01.3820
1740-23.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GRAZIELE MATES ALCANTI
ADVOGADO
: MG00146829 - FERNANDO DE PAULA CORTEZZI FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 4217-19.2014.4.01.3820
4217-19.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DA GLORIA DE MORAES SANTOS
ADVOGADO
: MG00135940 - JUNIA RODRIGUES SOARES APOLINARIO
ADVOGADO
: MG00128327 - SILVIA SANTANA DE MORAIS SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 4234-55.2014.4.01.3820
4234-55.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: MARCOS RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00084667 - ANDERSON REGIS DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: MG00030137 - JOSE CUSTODIO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Numeração única: 8563-13.2014.4.01.3820
8563-13.2014.4.01.3820 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ROSANGELA DE FATIMA CAMPOS DO VALLE
ADVOGADO
: MG00112899 - GUSTAVO ALEXANDRE CAMPOS DO VALLE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...10 dias p/ emendar a inicial..."
Numeração única: 8680-04.2014.4.01.3820
8680-04.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOSE LUCIANO ARRUDA
ADVOGADO
: MG00096833 - GILMARA APARECIDA DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00104617 - LEONARDO JOSE SANTANA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...10 dias p/ emendar a inicial..."
Numeração única: 3704-22.2012.4.01.3820
3704-22.2012.4.01.3820 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: EDINALVA SOUZA PRATES
ADVOGADO
: MG00077032 - ROSANGELA MUNIZ DE SOUZA MAGALHAES
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...autos em secretaria por 05 dias..."
Numeração única: 1340-43.2013.4.01.3820
1340-43.2013.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: GLEISON MACEDO DA COSTA
ADVOGADO
: PR00042410 - GABRIEL YARED FORTE
ADVOGADO
: RJ00174849 - GABRIEL YARED FORTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...autos em secretaria por 05 dias..."
Numeração única: 8525-98.2014.4.01.3820
8525-98.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MADALENA MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00137906 - ELIAS ATAIDE DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...30 dias p/ cópias (inicial, pericia, sentença, certidão de trânsito) do p. 1116911.2013.401.3800..."
Juiz Substit.
: DR. JOSÉ MAURÍCIO LOURENÇO
Dir. Secret.
: EDSON PEREIRA RAMOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOSÉ MAURÍCIO LOURENÇO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8166-51.2014.4.01.3820
8166-51.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOAO BATISTA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00075853 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
ADVOGADO
: MG00096833 - GILMARA APARECIDA DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00104617 - LEONARDO JOSE SANTANA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502228
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 4745-53.2014.4.01.3820
4745-53.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: MG00146829 - FERNANDO DE PAULA CORTEZZI FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 4957-74.2014.4.01.3820
4957-74.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: IVONE PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00103116 - MARCIA HENRIQUE DE ANDRADE DINIZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 5018-32.2014.4.01.3820
5018-32.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIO GONCALVES HONORATO
ADVOGADO
: MG00034066 - MARCIA IZABEL VIEGAS PEIXOTO
ADVOGADO
: MG00058486 - VALERIA DE OLIVEIRA FLORES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 5040-90.2014.4.01.3820
5040-90.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: AISA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00106629 - GISELLE HELENA CARVALHO DE FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 5116-17.2014.4.01.3820
5116-17.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MADALIENE MARIA RIOS SILVA
ADVOGADO
: MG00146829 - FERNANDO DE PAULA CORTEZZI FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 5145-67.2014.4.01.3820
5145-67.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIA REGINA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00133479 - ADEMAR BARROS DA ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 5244-37.2014.4.01.3820
5244-37.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARILDA BRANDAO
ADVOGADO
: MG00139651 - FERNANDA LOHAYNE MARTINS DE ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502229

Numeração única: 5387-26.2014.4.01.3820
5387-26.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

/ JEF

: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS
: MG00138684 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA GALVAO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 5538-89.2014.4.01.3820
5538-89.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

/ JEF

: LEONARDO VENTURA DE SOUZA
: MG00139651 - FERNANDA LOHAYNE MARTINS DE ARAUJO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 6771-24.2014.4.01.3820
6771-24.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
/ JEF

AUTOR
ADVOGADO
REU

: EVANGELISTA RODRIGUES DUARTE
: MG00120468 - MARTA DA SILVA LINS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 6772-09.2014.4.01.3820
6772-09.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

/ JEF

: MARIA DA PENHA ALVES
: MG00120468 - MARTA DA SILVA LINS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...pedido rejeitado..."
Numeração única: 6231-10.2013.4.01.3820
6231-10.2013.4.01.3820 CÍVEL / FGTS / JEF
/ JEF

AUTOR
ADVOGADO
REU

: CELIO PEREIRA DOS SANTOS
: MG00106381 - LINO MARCOS VALIAS SODRE PENONI
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...processo extinto..."
Numeração única: 1840-75.2014.4.01.3820
1840-75.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

/ JEF

AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOSE RAMIRO CASTORINO
: MG00123501 - LUCAS AUGUSTO IBRAHIM MARINHO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...processo extinto..."
Numeração única: 5066-88.2014.4.01.3820
5066-88.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

/ JEF

AUTOR
ADVOGADO
REU

: CONCEICAO DAS GRACAS PEREIRA
: MG00127646 - LEONARDO ESTEVES COSTA ALKMIM
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...processo extinto..."
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A parte autora ajuizou a presente demanda também em face da Sociedade de Desenvolvimento Vale dos Banceirantes - Noroeste Concursos, afirmando tratar-se de pessoa jurídica
inscrita no CNPJ nº 13.309.336/0001/82, nos termos de sua petição inicial.
Todavia, conforme documento juntado pela parte autora, às f.17, do sítio da Receita Federal do
Brasil, verifica-se que o nome empresarial que está vinculado ao CNPJ 13.309.336/0001-82 é
EMPRESA BRASILEIRA DE CONCURSOS PÚBLICOS EIRELI - EPP.
Diante disso, suspendo a decisão de f.72/73.
Determino à Autora que regularize o polo passivo do processo, indicando corretamente a parte
ré...
Numeração única: 6131-29.2006.4.01.3811
2006.38.11.006133-1 IMISSAO NA POSSE

Numeração única: 7154-02.2014.4.01.3820
7154-02.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIANE FERREIRA VIEIRA
ADVOGADO
: MG00127867 - ANDERSON MACOHIN SIEGEL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...processo extinto..."
Numeração única: 8413-32.2014.4.01.3820
8413-32.2014.4.01.3820 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA MARIA EVANGELISTA ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00120468 - MARTA DA SILVA LINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)...processo extinto..."

REQTE.
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REQDO.
REQDO.
ADVOGADO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DIVINÓPOLIS
1ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR
: ANTONIO PASCHOAL PIRES FERREIRA

Atos do Exmo.

: DR. ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10458-36.2014.4.01.3811
10458-36.2014.4.01.3811 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
:
:
:
:
:
:

EXQTE
PROCUR
EXCDO
EXCDO

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL - CRESS 6A REGIAO
MG00140738 - CAMILA ROCHA BRAGA
MG00087349 - MICHELLE ARAUJO RODRIGUES PEREIRA
MG00076019 - ROSANGELA APARECIDA SILVA ARAUJO
MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DOS BANCEIRANTESNOROESTE CONCURSOS

EMBTE
ADVOGADO
EMBDO

: DR. ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR
: ANTONIO PASCHOAL PIRES FERREIRA
: DR. ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10458-36.2014.4.01.3811
10458-36.2014.4.01.3811 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU

:
:
:
:
:
:

EXQTE
PROCUR
EXCDO
EXCDO

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL - CRESS 6A REGIAO
MG00140738 - CAMILA ROCHA BRAGA
MG00087349 - MICHELLE ARAUJO RODRIGUES PEREIRA
MG00076019 - ROSANGELA APARECIDA SILVA ARAUJO
MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DOS BANCEIRANTESNOROESTE CONCURSOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502230

FAZENDA NACIONAL
DF00000000 - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
LELO S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VILSON JOSE DA SILVA

: JOCIMAR PEDRO DA SILVA
: MG00082356 - MARIA CAROLINA RAMOS
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nada a prover quanto ao pedido de fls. 42, visto que o levantamento da constrição judicial
deverá ser realizado nos autos da execução.
Intime-se.
Após, em nada havendo, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Numeração única: 5963-27.2006.4.01.3811
2006.38.11.005965-0 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...remetam-se os presentes autos ao arquivo, com baixa, podendo haver o desarquivamento a
qualquer tempo, mediante requerimento das partes por medidas efetivas para o deslinde do
feito...
Numeração única: 3291-36.2012.4.01.3811
3291-36.2012.4.01.3811 EMBARGOS DE TERCEIROS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela...
Juiz Titular
Dir. Secret.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00037721 - ANTONIO BERNARDINO COSTA FILHO
MG00089700 - EMANUELLA CORREA
MG00039615 - FRANCISCO BRAZ NETO
MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
MG00003738 - RUBENS MACHADO
GERALDO MAGELA DOS SANTOS
ADRIANE DE JESUS SOARES SANTOS
MG00016651 - ANTONIO FELICISSIMO MOREIRA ASSIR

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos.
Numeração única: 3277-62.2006.4.01.3811
2006.38.11.003278-0 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU

:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

FAZENDA NACIONAL
- PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
FRANCISCO DONISETE RODRIGUES
FRANCISCO DONIZETE RODRIGUES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...remetam-se os presentes autos ao arquivo, com baixa ... podendo haver o desarquivamento
a qualquer tempo mediante requerimento das partes por medidas efetivas para o deslinde do
feito...
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Nesse sentido, a exeqüente não logrou comprovar que tanto Fernando Oliveira Cavalcante
quanto Romalinda Rodrigues Barros tinham poderes de gestão à época da dissolução irregular
da empresa Depósito Asteca Comercial de Material de Construção e Representação Ltda.
Com efeito, ao contrário do que sustenta a exeqüente de que a dissolução irregular da empresa
ocorreu em 1995, data da última declaração de renda junto à RFB, infere-se da certidão lavrada
pelo oficial de justiça à fl. 42 dos autos que a referida empresa, em 18/03/1997, já não se
encontrava no endereço indicado para citação, dando causa inclusive ao deferimento do pedido
da exeqüente de citação por edital.
Sendo, portanto, presumível a dissolução irregular da empresa executada em 18/03/1997,
nesta época, Fernando já não fazia parte dos quadros sociais da sociedade, não podendo
assim ser incluído no pólo passivo da execução, por ausência de conduta fiscal ilícita e prática
de atos abusivos na administração da sociedade.
De outro lado, percebe-se que o pedido de simulação da exeqüente quanto à alteração no
quadro social, da qual é imputado ato de participação de Romalinda erigindo-o como ilícito,
para fins de eximir de responsabilidade Fernando, não tem o condão de permitir a sua inclusão
no pólo passivo da execução e atrair responsabilidade fiscal pelos débitos constituídos.
Isso porque ainda que houvesse prova concreta e hábil da simulação aventada pela exequente,
não seria ela suficiente para redirecionar a execução fiscal em face de Romalinda, tendo em
vista que o resultado seria inócuo para os fins perseguidos pela exeqüente. É que a declaração
da simulação tornaria sem efeito o negócio jurídico/ato jurídico, que não se confunde com o ato
ilícito de dissolução irregular da empresa.
Ou seja, ainda que fosse declarada a simulação para o retorno do "status quo", passando
doravante a figurar no quadro social da empresa Fernando, tal situação não permite reconhecer
que Romalinda tenha dado causa ao encerramento irregular da empresa executada nos idos de
1997, requisito esse indispensável para responsabilizá-la.
A propósito, para reforçar, ainda que houvesse de fato prova de simulação, e, no caso,
retornando Fernando aos quadros da sociedade da empresa executada no período em que foi
substituído por Romalinda, conforme revelam os documentos de fl.123/124, teria ele a participação social de apenas 1% das cotas, sem previsão de poderes de gestão, portanto, o que
inviabilizaria responsabilizá-lo pelo encerramento irregular da empresa.
Dessa forma, já tendo sido efetuada a citação por edital de Paulo Pereira Barros, bem como
ausentes os requisitos necessários para redirecionamento da execução em face de Fernando
Oliveira Cavalcante e Romalinda Rodrigues Barros, indefiro os pedidos da exeqüente.
Intime-se, inclusive para dar prosseguimento à execução.
Juiz Titular
: DR. WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA
Juiz Substit.
: DR. SÁVIO SOARES KLEIN
Dir. Secret.
: FABIANO LEITOGUINHO ROSSI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 692-84.2013.4.01.3813
692-84.2013.4.01.3813 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: CELIA AMBROSIO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00112102 - EMANOEL MARTINS
ADVOGADO
: RS00023021 - GLENIO LUIS OHLWILER FERREIRA
ADVOGADO
: SC00014271 - KAZIA FERNANDES PALANOWSKI
ADVOGADO
: SC00009582 - LUIS FERNANDO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. 302/314, no efeito devolutivo.
Intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo legal.
Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 3432-49.2012.4.01.3813
3432-49.2012.4.01.3813 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
REU
: PARANA FERRAGENS LTDA
ADVOGADO
: MG00103457 - ARILSON FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR
: ANTONIO PASCHOAL PIRES FERREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10946-69.2006.4.01.3811
2006.38.11.010961-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ROSIMEIRE DE MORAIS MOREIRA SANTOS (HERDEIRA DE JOSE
CANDIDO MOREIRA ) E OUTROS
ADVOGADO
: MG00050836 - EDEL ALI LAUAR CARDOSO
ADVOGADO
: MG00023043 - FUED ALI LAUAR
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intimação das partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos do eg. TRF-1ª Região.
Numeração única: 6315-43.2010.4.01.3811
6315-43.2010.4.01.3811 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LIDIANE MARIA DE LIMA
ADVOGADO
: MG00093494 - ITALO SERGIO SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES
1ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA
: DR. SÁVIO SOARES KLEIN
: FABIANO LEITOGUINHO ROSSI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 964-25.2006.4.01.3813
2006.38.13.000967-8 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: DEPOSITO ASTECA COM DE MAT DE CONSTR E REPRES LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de execução fiscal proposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face de DEPÓSITO ASTECA COMERCIAL E MATERIAL E CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
E PAULO PEREIRA BARROS, objetivando a satisfação do crédito tributário constituído em
dívida ativa.
Os executados foram citados por edital (fl.50 e 55).
(...)
Superada a análise da obrigação fiscal de Paulo Pereira Barros, passo a verificar acerca da
existência dos requisitos legais necessários para a viabilidade do redirecionamento da execução fiscal em face de Fernando Oliveira Cavalcante e Romalinda Rodrigues Barros.
Para o redirecionamento da execução fiscal, por dívidas tributárias, por dissolução irregular da empresa,
é necessário a contemporaneidade do ato ilícito de extinção irregular, consistente no encerramento das
atividades comerciais, em razão do passivo da sociedade ser superior ao ativo, além da presença do
infrator que detenha a qualidade de administrador/gestor da empresa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502231
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls.563/592, apresentado pelo autor , e o recurso de fls. 594/600, apresentado pelo INSS, em ambos os efeitos.
Considerando que o INSS já apresentou as contrarrazões às fls. 601/629, intime o autor para
apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, remeta estes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 6664-40.2010.4.01.3813
6664-40.2010.4.01.3813 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: FERNANDO ANTONIO PINTO
ADVOGADO
: MG00042900 - ANTONIO VELLOSO NETO
ADVOGADO
: MG00125748 - VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação do MPF de fls. 501/518, em ambos os efeitos.
Intime o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo legal.
Após, remeta os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 220-93.2007.4.01.3813
2007.38.13.000220-2 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: CARLOS HUMBERTO MACHADO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00133427 - IVAN TEMPONI
ADVOGADO
: MG00073193 - MARCO AURELIO CARVALHO GOMES
ADVOGADO
: MG00071674 - MONICA PINTO VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00071661 - PAULO DE CARVALHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00100921 - ANDIARA SIDONIO VILASBOAS
ADVOGADO
: MG00078005 - BEATRIZ NOGUEIRA REYS SILVA
ADVOGADO
: MG00073193 - MARCO AURELIO CARVALHO GOMES
ADVOGADO
: MG0012420E - MARTIELLE FERREIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00051820 - NEWTON DO ESPIRITO SANTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fl.748: indefiro o pedido.
Não há nada mais providências a serem tomadas, pois não há saldo nas constas:
400122672508 e 2300101613745, conforme extratos de fls. 74/736 e 737.
Remeta estes autos ao arquivo
Numeração única: 4948-41.2011.4.01.3813
4948-41.2011.4.01.3813 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: UNIAO FEDERAL
AUTOR
: UNIAO FEDERAL
LITISAT
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00087609 - VALKIRIA SILVA SANTOS MARTINS
REU
: MINERACAO SAO JOSE LTDA EPP
ADVOGADO
: ES00016778 - JANINA BAHIENSE
ADVOGADO
: MG00103633 - KAMILA SOYER GUIMARAES
ADVOGADO
: ES00014012 - LIDIANE BAHIENSE GUIO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação de fls.720/733, apresentado pela Advocacia Geral da União AGU, em ambos os efeitos.
Intime o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo legal.
Após, remeta estes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 1021-96.2013.4.01.3813
1021-96.2013.4.01.3813 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: CLELIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00045770 - MARIA DAS GRACAS ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Torno sem efeito o despacgo de fl. 237.
Recebo o recurso de apelação de fls.217/235, em ambos os efeitos.
Intime o autor para apresentar contrarrazões ao recurso apresentado pelo INSS, no prazo legal.
Após, remeta estes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502232

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA
: DR. SÁVIO SOARES KLEIN
: FABIANO LEITOGUINHO ROSSI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3415-18.2009.4.01.3813
2009.38.13.003416-5 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REU
: OSVALDO FERNANDES TORRES NETO
ADVOGADO
: MG00083138 - ALEXANDRE CARLOS ALBINO
ADVOGADO
: MG00140696 - CARLOS MAGNO OLIVEIRA CHAVES
ADVOGADO
: MG00122431 - FELLIPE WALKER SALOMAO METZKER
ADVOGADO
: MG00043309 - JOAO PEREIRA NETO
ADVOGADO
: MG00088450 - LUIZ CARLOS ALBINO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado OSVALDO FERNANDES TORRES NETO pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 298, na forma do
art. 29, todos do Código Penal....
Numeração única: 8318-57.2013.4.01.3813
8318-57.2013.4.01.3813 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: M H INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00144068 - NATALIA BARBOSA COUY
EMBDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes embargos à execução.
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA
: DR. SÁVIO SOARES KLEIN
: FABIANO LEITOGUINHO ROSSI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5299-09.2014.4.01.3813
5299-09.2014.4.01.3813 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: VALBRAM BEBIDAS LTDA.
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorizado pela Portaria nº 01/2006, abro vista às partes acerca da chegada dos
autos do TRF1, para requererem o que for de direito no prazo legal.
Numeração única: 5300-91.2014.4.01.3813
5300-91.2014.4.01.3813 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: VALBRAM BEBIDAS LTDA.
ADVOGADO
: MG00037340 - OLIVEIRO RODRIGUES DE ALMEIDA
EMBDO
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorizado pela Portaria nº 01/2006, abro vista às partes acerca da chegada dos
autos do TRF1, para requererem o que for de direito no prazo legal.

2232

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Comprovado o depósito de fl. 2299, no montante da indisponibilidade determinada à fl. 1820,
defiro o pedido de liberação dos bens de propriedade do requerido Edson Alves de Souza,
apontados às fls. 2081/2083. Promova a Secretaria os atos necessários ao levantamento ora
deferido. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. RAFAEL VASCONCELOS PORTO
Dir. Secret.
: DALVA CARVALHO BORGES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RAFAEL VASCONCELOS PORTO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 7118-25.2007.4.01.3813
2007.38.13.007121-0 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO
: JOAO LUCIO MAGALHAES BIFANO
REQDO
: MARCIO ALMEIDA PASSOS
REQDO
: GERALDA DA CONCEICAO COSTA
REQDO
: CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA
REQDO
: SILVERIO DORNELAS CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00100368 - ALFREDO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: MG00089177 - ALLAN DIAS TOLEDO MALTA
ADVOGADO
: MG00026252 - ALOISIO AUGUSTO CORDEIRO DE AVILA
ADVOGADO
: DF00012698 - ANTONIO CARLOS ROCHA PIRES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00078857 - CARLA RODRIGUES PÉREZ
ADVOGADO
: MG00087129 - FABRÍCIO GOIS GOMES DE BRITO
ADVOGADO
: MG00045062 - GENADIR GOMES ROBERTO
ADVOGADO
: MG00024264 - IVALDO ARMANDO TASSIS
ADVOGADO
: MG00136396 - KYARA CARVALHO LACERDA
ADVOGADO
: MG00066350 - LAURO DE TASSIS CABRAL
ADVOGADO
: MG00106649 - MAIRA MAYRINK DE CASTRO GARCIA DIAS
ADVOGADO
: DF00012330 - MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA
ADVOGADO
: MG00043712 - MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM
ADVOGADO
: MG00101779 - RODRIGO SILVA MORAIS
ADVOGADO
: MG00035737 - RONALDO GARCIA DIAS
ADVOGADO
: MG00080909 - ROSALVO NUNES QUINTAO DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00073556 - SÍLVIO PÉREZ NUNES
ADVOGADO
: MG00094426 - VANEA LUCIA DE LIMA
ASSIST.
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Mantenho as decisões agravadas às f. 879/881, por Geralda da Conceição, e às f. 885/941, por
João Magalhães Bifano, por seus próprios fundamentos.2 - Certifique-se o transcurso do prazo para
interposição de recursos em face da decisão de f. 824/827, excluindo-se, em seguida, os requeridos
indicados em seu item "3" (f. 826), mediante retificação do registro do feito.3 - Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 08/10/2014, às 16:40 horas.Intime-se o requerido Silvério Dornelas
Cerqueira, no endereço de f. 862, para comparecer à audiência a fim de prestar depoimento pessoal
por si e na condição de representante legal da empresa Construtora Ponto Alto Ltda.4 - Expeça-se
precatória à Comarca de Peçanha/MG solicitando a inquirição das testemunhas arroladas à f. 961
bem como o depoimento pessoal da requerida Geralda da Conceição Costa Gonçalves. Em seguida,
intimem-se as partes acerca da expedição do documento bem como para acompanharem o ato no
juízo deprecado.5 - Após, oficie-se solicitando informações acerca do cumprimento da carta precatória de f. 851.Intimem-se.
Numeração única: 8112-43.2013.4.01.3813
8112-43.2013.4.01.3813 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: DROGARIA PEROLA LTDA - ME
ADVOGADO
: MG00103943 - ITAMAR MARTINS DE PAIVA FILHO
EMBDO
: CRF- MG- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS

2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. RAFAEL VASCONCELOS PORTO
: DALVA CARVALHO BORGES

Atos do Exmo.

: DR. RAFAEL VASCONCELOS PORTO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8934-66.2012.4.01.3813
8934-66.2012.4.01.3813 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
TAMMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
AURELIO CESAR DONADIA FERREIRA
JOAO LUCIO MAGALHAES BIFANO
CARLOS WILLIAN DE SOUZA
MARY ROSANE DA SILVA LANES
ALYSSON JANUARIO HUDSON
IN-MARKET INSTITUTO MINEIRO DE MARKETING LTDA
ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
JAIRO DE CASSIO TEIXEIRA
GILCLEBER BENTO DE SOUZA
EDSON ALVES DE SOUZA
LILIANE OLIVEIRA TEIXEIRA
ALTAMIR SEVERO DA ROCHA
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA
WANDERLEY VIEIRA DE SOUZA
CARLOS VINICIO DE CARVALHO SOARES
LUIZ DENIS ALVES TEMPONI
ILDEU OLIVEIRA E SILVA
AGEU DINIZ DE OLIVEIRA
WALTER DE ALMEIDA
MG00089177 - ALLAN DIAS TOLEDO MALTA
MG00052012 - CELISE BARREIROS LAVIOLA CABRAL DE LIRA
MG00063916 - CLERISSON AGUIAR
MG0034906E - EMERSON FERNANDES COUTINHO
MG00001085 - ERNESTO GERALDO DE OLIVEIRA
MG00128154 - GIOVANA CREMASCO BARACHO
MG00059170 - JOSÉ CARLOS RIBEIRO
MG00107287 - LADIR FERNANDES JUNIOR
MG00066350 - LAURO DE TASSIS CABRAL
DF00012330 - MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA
MG00089713 - MARCUS VINICIUS DUTRA FIALHO
MG00034075 - MARILENE RODRIGUES DE FREITAS CHAVES
MG00108403 - NEIRSON ALVES FERREIRA
MG00065339 - PEDRO ZACARIAS DE MAGALHAES FERREIRA
MG00058569 - RAILSON FERREIRA DA SILVA
MG00079258 - ROSAMÉLIA DE SOUZA LIMA
MG00046421 - ROSEMARY MAFRA NUNES LEITE
MG00089253 - SAINT-CLAIR CAMPANHA FILHO
MG00140699 - SOLANGE DE PINHO CUNHA
MG00094426 - VANEA LUCIA DE LIMA
MG00129134 - WESLEY PAULO DE FARIA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502233
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Numeração única: 1197-12.2012.4.01.3813
1197-12.2012.4.01.3813 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REU
: MARCUS VINICIUS ARMOND NUNES
ADVOGADO
: MG00052012 - CELISE BARREIROS LAVIOLA CABRAL DE LIRA
ADVOGADO
: MG00106106 - FELIPE SIGILIANO DUVANEL
ADVOGADO
: MG00128154 - GIOVANA CREMASCO BARACHO
ADVOGADO
: MG00089253 - SAINT-CLAIR CAMPANHA FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designada audiência, para interrogatório do requerido Marcos Vinícius Armond Nunes, para o
dia 18/09/2014, às 15:00 horas.
Numeração única: 2161-10.2009.4.01.3813
2009.38.13.002162-8 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: UNIAO FEDERAL-AGU
REQDO
: JOAO LUCIO MAGALHAES BIFANO
REQDO
: MARCIO ALMEIDA PASSOS
REQDO
: MARCILENE ALMEIDA PASSOS
REQDO
: ARLINDO BATISTA DOS SANTOS
REQDO
: WILSON DE OLIVEIRA SOARES
REQDO
: SILVERIO DORNELAS CERQUEIRA
REQDO
: CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA
REQDO
: CHARLES CASTRO LUZ
ADVOGADO
: MG00089177 - ALLAN DIAS TOLEDO MALTA
ADVOGADO
: MG00026252 - ALOISIO AUGUSTO CORDEIRO DE AVILA
ADVOGADO
: MG00087129 - FABRÍCIO GOIS GOMES DE BRITO
ADVOGADO
: MG00084349 - GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00024264 - IVALDO ARMANDO TASSIS
ADVOGADO
: DF00012330 - MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA
ADVOGADO
: MG00027333 - MARIA DAS GRACAS QUARESMA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00098732 - SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00084545 - TARSO DUARTE DE TASSIS
ADVOGADO
: MG00094426 - VANEA LUCIA DE LIMA
ADVOGADO
: MG00084298 - VITAL SALVINO OTTONI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (fl. 721). 2 - Cumpra-se
integralmente a decisão/despacho de f. 695/700.
Numeração única: 3862-35.2011.4.01.3813
3862-35.2011.4.01.3813 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REQDO
: OLIVER MADEIRA BICALHO
ADVOGADO
: MG00089177 - ALLAN DIAS TOLEDO MALTA
ADVOGADO
: MG00133427 - IVAN TEMPONI
ADVOGADO
: MG00107287 - LADIR FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: MG00108403 - NEIRSON ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00081447 - OLIVER MADEIRA BICALHO
ADVOGADO
: MG00105232 - RODRIGO ALVES LOREDO
ADVOGADO
: MG00129134 - WESLEY PAULO DE FARIA
ASSIST.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Recebo a apelação de f. 437/446 nos efeitos devolutivo e suspensivo.2 - Intime-se o
recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.3 - Após, remetam-se
os autos ao TRF - 1ª Região sem baixa na distribuição.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a embargante para, no prazo de 10 dias, garantir integralmente o juízo, sob pena de
não serem recebidos os embargos.
Numeração única: 3860-65.2011.4.01.3813
3860-65.2011.4.01.3813 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: FUNASA
REQDO
: GERALDO RIBEIRO DE MORAIS
REQDO
: LINEA CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
REQDO
: JORGE LUIZ ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00107751 - EPIFANIO SETTE DE ABRIL JUNIOR
ADVOGADO
: MG00120148 - FERNANDO DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/10/2014, às 16:20 horas.2 Intime-se o requerido Jorge Luiz da Silva, no endereço constante à f. 338, a fim de comparecer
à audiência para prestar depoimento pessoal.
3 - Expeça-se carta precatória à Comarca de Sabinópolis/MG solicitando o depoimento pessoal
do requerido Geraldo Ribeiro de Morais, residente no município de Paulistas/MG.4 - Expeça-se
carta precatória, ainda, à Seção Judiciária de Minas Gerais a fim ser inquirida a testemunha
Fernando Davi Fialho, observando-se o endereço informado à f. 396.
5 - Oficie-se à Coordenação Regional de Minas Gerais da FUNAS, solicitando cópia da Tomada
de Contas Especial de número 25190-018.296/2010-36.6 - Intimem-se as partes acerca deste
despacho bem como acerca da expedição das cartas precatórias, para acompanhamento no
juízo deprecado.
Numeração única: 9336-50.2012.4.01.3813
9336-50.2012.4.01.3813 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIA LUCIA AGUIAR DE MELO
ADVOGADO
: MG00117624 - DANILO DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: MG00069535 - JANDIRO MOREIRA DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Expeça-se carta precatória à Subseção Judiciária de Teófilo Otoni/MG solicitando a inquirição das testemunhas arroladas à f. 177.2 - Designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 18/09/2014, às 14:00 horas. Conforme informado à f. 178, as testemunhas arroladas
à f. 178 pela parte autora deverão comparecer à audiência independentemente de intimação.3
- Intimem-se as partes acerca deste despacho bem como acerca da expedição das cartas
precatórias, para acompanhamento no juízo deprecado.
Numeração única: 2107-39.2012.4.01.3813
2107-39.2012.4.01.3813 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: DELIO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00118439 - IZADORA KRISTELLE DE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: MG00088699 - LUCIANO SOUTO DIAS
ADVOGADO
: MG00118944 - THIARA VIANA COELHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Designo audiência para inquirição da testemunhas MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA
ROCHA E FERNANDO DE ASSUMPÇÃO, arroladas pelo autor Délio Pereira Júnior, para o dia
18/09/2014, às 14:40h (horário de Brasília), mediante videoconferência com a Subseção Judiciária de Manhuaçu/MG. 2 - Comunique-se ao Juízo Deprecado, via fax ou email pelo e-mail
01vara.mnc@trf1.jus.br, dando-lhe ciência deste despacho, solicitando-lhe que confirme a viabilidade de se realizar o procedimento de videoconferência na data e horário supra e, caso
positivo, que proceda a intimação da aludida testemunha.3 - Providencie a secretaria contato
com o setor administrativo solicitando viabilidade técnica de se realizar o procedimento de
videoconferência na data e horário mencionados.4 - Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502234

2234

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 1993-42.2008.4.01.3813
2008.38.13.001992-6 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO
: JOAO LUCIO MAGALHAES BIFANO
REQDO
: MARCIO ALMEIDA PASSOS
REQDO
: MARCILENE ALMEIDA PASSOS
REQDO
: NARCISO TEIXEIRA NETO
REQDO
: REGIANE FERREIRA DE SOUZA
REQDO
: HORACIO RICARDO NEIVA NETO
REQDO
: ELIZANGELA LOPES PEREIRA
REQDO
: MAURICIO PAES DE ALVARENGA MASSOTE
REQDO
: SILVERIO DORNELAS CERQUEIRA
REQDO
: FERNANDO FRANCO BENGNAMI
REQDO
: ADRIANA MARTINS GUEDES
REQDO
: CONSTRUTORA CHAVES E RANGEL LTDA
REQDO
: CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA
REQDO
: ENGEMINAS CONSTRUCOES LTDA
REQDO
: TROPICAL CONSTRUCOES LTDA.
ADVOGADO
: MG00100368 - ALFREDO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: MG00089177 - ALLAN DIAS TOLEDO MALTA
ADVOGADO
: MG00026252 - ALOISIO AUGUSTO CORDEIRO DE AVILA
ADVOGADO
: MG00041535 - CASTOR AMARAL FILHO
ADVOGADO
: MG00059452 - CAYRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00116942 - EDSON ANTONIO DEMETRIO
ADVOGADO
: MG00087129 - FABRÍCIO GOIS GOMES DE BRITO
ADVOGADO
: MG00108371 - GIOVANI CARUSO TOLEDO
ADVOGADO
: MG00091265 - GIULIANO ALMADA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00051044 - HERBERT CAMPOS DUTRA
ADVOGADO
: MG00024264 - IVALDO ARMANDO TASSIS
ADVOGADO
: DF00012330 - MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA
ADVOGADO
: MG00043712 - MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM
ADVOGADO
: MG00079941 - MAYRAM AZEVEDO BATISTA DA ROCHA
ADVOGADO
: MG00108403 - NEIRSON ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00101779 - RODRIGO SILVA MORAIS
ADVOGADO
: MG00007978 - RONALD AMARAL
ADVOGADO
: MG00052776 - RONALD AMARAL JÚNIOR
ADVOGADO
: MG00080909 - ROSALVO NUNES QUINTAO DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00094426 - VANEA LUCIA DE LIMA
ASSIST.
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos da Portaria SECVA 2 - GVS n. 005/2012, abro vista dos autos às partes requeridas
Márcio de Almeida Passos e Marcilene Almeida Passos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme
requerido.

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. RAFAEL VASCONCELOS PORTO
: DALVA CARVALHO BORGES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RAFAEL VASCONCELOS PORTO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 876-40.2013.4.01.3813
876-40.2013.4.01.3813 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: PAULO CESAR DE ALMEIDA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00073439 - MARCELO NUNES LEITE
ADVOGADO
: MG00058174 - RENATO JUAREZ LEITE
EMBDO
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os presentes embargos de terceiro. Determino a desconstituição da penhora decretada nos autos nº 2006.38.13.003881-2 em face do imóvel
situado no Município de Governador Valadares, Bairro Vila Rica, Rua da Liberdade, nº 890, lote
nº 22, quadra 06, registrado sob a matrícula nº 31.080 no Cartório do 1º Ofício de Registro de
Imóveis de Governador Valadares.Sem custas (art. 4º da Lei nº 9.289/96)e sem honorários.
Junte-se cópia da presente sentença aos autos da execução fiscal (autos nº
2006.38.13.003881-2). Transitada em julgado providencie, nos autos da execução fiscal, a
expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Governador Valadares,
determinando o cancelamento do registro da penhora.
Numeração única: 752-33.2008.4.01.3813
2008.38.13.000751-7 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REQDO
: VALMIR SILVA COSTA
ADVOGADO
: MG00072211 - RAFAEL MAURILIO LOPES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Sem condenação custas
e honorários de sucumbência (art. 18 da Lei nº 7.347/85).Transitada em julgado, arquivem-se
os autos com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. RAFAEL VASCONCELOS PORTO
Dir. Secret.
: DALVA CARVALHO BORGES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RAFAEL VASCONCELOS PORTO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9846-63.2012.4.01.3813
9846-63.2012.4.01.3813 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAISCRCMG
ADVOGADO
: MG00120976 - FRANCISCO JOSE SANTOS NEVES JUNIOR
ADVOGADO
: MG00081977 - JULIANE GARCIA DE ABREU
ADVOGADO
: MG00061314 - WILLIAN FERNANDO DE FREITAS
EXCDO
: WELLINGTON BARBOZA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Por ordem, intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a devolução da carta precatória de f. 27/33.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502235

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: SILVANA ARRUDA ANDRADE
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 02/09/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
CLASSE
ROGTE
ROGDO
J. Dpcte
VARA
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:
:
:
:
:
:

7687-79.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
17200-CARTA ROGATÓRIA / PENAL
3 JUIZO DO TRIBUNAL JUDICIAL DE OLHAO
JOAQUIM MANUEL RODRIGUES MONTEIRO
MPF - SECRETARIA DE COOPERACAO JURIDICA INTERNACIONAL
1ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7690-34.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
WALDIR GOMES MORAIS FILHO
ROSANGELA ALVES DA COSTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7996-03.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA DA CONCEICAO NUNES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7989-11.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
EDNA DE AQUINO BATISTA LANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TARUMIRIM
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7997-85.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA EUGENIA DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7990-93.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
ENILDA LUIZA PINTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TARUMIRIM
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7998-70.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
SONIA DE FATIMA FEITOSA ROCHA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7991-78.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
VANTUIL PONCIANO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TARUMIRIM
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7999-55.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
GERALDA MARIA DE JESUS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7992-63.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
ABELAR ROCHA TAVARES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TARUMIRIM
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8000-40.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA MADALENA DA CRUZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7993-48.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
NEUZA MARIA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TARUMIRIM
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8001-25.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
ANEVITA MARIA DE ANDRADE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7993-48.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
NEUZA MARIA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TARUMIRIM
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8001-25.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
ANEVITA MARIA DE ANDRADE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7994-33.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
EVALDO MORAIS DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8002-10.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
ANTONIO DE ABREU MARLIERE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

7995-18.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MADALENA PERES PROCOPIO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE INHAPIM/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8003-92.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA MARTINS DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE GALILEIA/MG
2ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502236
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PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8004-77.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
JOAQUIM FIDELIS NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE GALILEIA/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8012-54.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
ANGELINA GOMES ROSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8005-62.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
EVA DAS GRACAS DE JESUS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8013-39.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
LENITA MARTINS DE SOUZA FLORENTINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8006-47.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
JOSIANE OLIVEIRA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE CARATINGA/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8014-24.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
OSMIRA DE PAULA OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8007-32.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
APARECIDA DAMIAO DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8015-09.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
LUIS FERNANDO VILLETE PASSOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE CARATINGA/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8008-17.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
SEBASTIAO DE OLIVEIRA COELHO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8008-17.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
SEBASTIAO DE OLIVEIRA COELHO JUNIOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
2ª VARA FEDERAL

VARA

8093-03.2014.4.01.3813 PROT.:02/09/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
MARIA LUIZA MARQUES MANSUR E OUTROS
JUIZO FEDERAL - 4 VARA DA SECAO JUDICIARIA DE MINAS GERAIS
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8009-02.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
ANTONIO MAGNO RAMON VIEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
1ª VARA FEDERAL

VARA

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8010-84.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
SULAMITA MOREIRA MENDES PIMENTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

8011-69.2014.4.01.3813 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA NUNES FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
JUIZO DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG
2ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502237

PROCESSO
CLASSE

2237

8093-03.2014.4.01.3813 PROT.:02/09/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
MARIA LUIZA MARQUES MANSUR E OUTROS
JUIZO FEDERAL - 4 VARA DA SECAO JUDICIARIA DE MINAS GERAIS
: 1ª VARA FEDERAL

REQTE
ACSDO
VARA

: 8096-55.2014.4.01.3813 PROT.:02/09/2014
: 15208-PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO
: JUSTICA PUBLICA
: SIGILOSO
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

8101-77.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
APURAR RESPONSABILIDADE
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

8102-62.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
APURAR RESPONSABILIDADE
1ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7735-38.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RONALDO VIEIRA ALVES
MESSIAS SOARES FERREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7736-23.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VICENTE PEREIRA DE PAULA
MESSIAS SOARES FERREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7737-08.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SERGIO EDUARDO PEREIRA DUTRA
MESSIAS SOARES FERREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7738-90.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDILUCIA APARECIDA INACIO DA COSTA
MESSIAS SOARES FERREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES

PROCESSO
CLASSE

: 7743-15.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: ALDA MARIA FERNANDES NOGUEIRA
: MARIANA ALMEIDA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES

PROCESSO
CLASSE

: 7744-97.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: CLAYTON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: MARIANA ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
VARA
: JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES
PROCESSO
: 7745-82.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: CECILIA FELIX
ADVOGADO
: MARIANA ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
VARA
: JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES
PROCESSO
: 7775-20.2014.4.01.3813 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ISAIAS ROBERTO E SILVA
ADVOGADO
: MESSIAS SOARES FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
VARA
: JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES
PROCESSO
: 7776-05.2014.4.01.3813 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RENE JUNIOR GARVAN SILVA
ADVOGADO
: MESSIAS SOARES FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
VARA
: JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 10
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 10

8097-40.2014.4.01.3813 PROT.:02/09/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
SIGILOSO
1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 33
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 34
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 7734-53.2014.4.01.3813 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: SONIA D ALVA COSTA
ADVOGADO
: MESSIAS SOARES FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
VARA
: JEF AUTÔNOMO DE GOVERNADOR VALADARES

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502238

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IPATINGA
1ª VARA FEDERAL
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR
: RAIMUNDO DUARTE CALIXTO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8542-36.2006.4.01.3814
2006.38.14.008550-7 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL EMPRESAS PREST.
SERV. MUNICIPIO IPATINGA
ADVOGADO
: MG00117494 - DANIEL VEIGAS AYRES PIMENTA
ADVOGADO
: MG00042276 - JOSE ORLANDO RIOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
DE.LIDE
: MUNICIPIO DE IPATINGA - MG
ADVOGADO
: MG00078763 - ALEXANDRE MARTINS LOURENÇO
ADVOGADO
: MG00098310 - ALFSON MIRANDA BRAGA
ADVOGADO
: MG00043684 - CLAUDIO LOBATO FONSECA
ADVOGADO
: MG00110921 - CLAUDIO XAVIER SIMOES
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Numeração única: 4802-89.2014.4.01.3814
4802-89.2014.4.01.3814 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FLAVIO JOSE FERREIRA
ADVOGADO
: MG00127867 - ANDERSON MACOHIN SIEGEL
ADVOGADO
: MG00098151 - JOSE MARIO PIMENTEL
ADVOGADO
: SC13522008 - MACOHIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MG00097976 - MAURICIO XAVIER SOARES JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Baixo os autos em diligência.
2. Dê-se vista ao autor para se manifestar acerca da alegação de prevenção
apresentada pela parte ré em sua contestação de fls.46/89, oportunidade em
que deverá apresentar cópia da petição inicial e da sentença.
3. Intime-se.
Numeração única: 7737-10.2011.4.01.3814
7737-10.2011.4.01.3814 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NADIR GOMES DA COSTA
ADVOGADO
: MG00098151 - JOSE MARIO PIMENTEL
ADVOGADO
: MG00097976 - MAURICIO XAVIER SOARES JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. RECEBO o recurso interposto pela parte ré no efeito devolutivo, vez que
tempestivo.
2. Intime-se o recorrido para, querendo, contra-arrazoar o recurso interposto.
3. Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma
Recursal.
4. Intime-se.
Juiza Substit.
: DRA. ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR
Dir. Secret.
: RAIMUNDO DUARTE CALIXTO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4662-89.2013.4.01.3814
4662-89.2013.4.01.3814 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GERALDO MOISES VIEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
II - DISPOSITIVO
4 - Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, na forma do inciso III do artigo 267 do CPC.
5 - Sem custas e honorários.
6 - Publique-se. Registre-se. Intime-se.
7 - Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na
distribuição, facultado o desentranhamento de peças.
8 - Concedo á parte autora os benefícios da justiça gratuita.
Numeração única: 5730-74.2013.4.01.3814
5730-74.2013.4.01.3814 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: DANIANE FERNANDES DE CARVALHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
II - DISPOSITIVO
10. Ante o exposto, com relação ao pedido de levantamento dos valores da
conta vinculada do FGTS, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com base no art. 267, VI do CPC.

ADVOGADO
: MG0019819E - CRISTIANO SALES CALDEIRA BRANT
ADVOGADO
: MG00027315 - FLORENTINO HENRIQUE DE PAULA
ADVOGADO
: MG00070984 - GILMAR FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
ADVOGADO
: MG00068119 - JOSE GERALDO NUNES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00101673 - JUDSON GILBENS BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00083880 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00076364 - PIERRY SOUZA ABRANTES
ADVOGADO
: MG00102990 - TEOPHILO DE ARAUJO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Vista à parte autora acerca das propostas de honorários periciais ofertadas às fl. 2522/2530.
Havendo concordância quanto a um dos valores, deverá proceder ao depósito em juízo, no
prazo de 05 (cinco) dias.
2.Cumpra-se.
Juiza Substit.
: DRA. ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR
Dir. Secret.
: RAIMUNDO DUARTE CALIXTO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8054-08.2011.4.01.3814
8054-08.2011.4.01.3814 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: DARLAN NOVAIS CHAVES
REU
: RAFAEL ALVES DE BARROS
ADVOGADO
: MG00124589 - ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK
ADVOGADO
: MG0023225E - CARLOS HENRIQUE VARGAS
ADVOGADO
: MG00094560 - RODRIGO MARCIO DO CARMO SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Diretor de Secretaria com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal, no
art. 162, § 4, do CPC, no art. 132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009COGER/TRF-1ª Região, e nos termos do art. 28, II, da Portaria Conjunta 01-07, manda intimar
a defesa do acusado DARLAN NOVAIS CHAVES para apresentar resposta à acusação nos
termos do despacho de fl. 184/185.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR
: RAIMUNDO DUARTE CALIXTO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1581-35.2013.4.01.3814
1581-35.2013.4.01.3814 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SEBASTIAO HIGINO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00081987 - JONATAS DE FRANCO QUINTAO
ADVOGADO
: MG0037955E - MARPAULA PORTES QUINTAO
ADVOGADO
: MG00126298 - NATALIA THAISA ALVES GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo o recurso interposto pela parte autora ne efeito devolutivo, vez que tempestivo.
2. Intime-se o recorrido para, querendo, contra-arrazoar o recurso interposto.
3. Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.
4. DEFIRO à parte autora a Justiça Gratuita.
5. Intime-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502239
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11. No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
12. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
13. Não havendo condenação da parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição.
15. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 4771-06.2013.4.01.3814
4771-06.2013.4.01.3814 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: LUCIA DA CONCEICAO RODRIGUES CAMPOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
II - DISPOSITIVO
6. Ante o exposto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com base no artigo 267, V, do CPC, não havendo condenação da parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do disposto no art.
55
da Lei 9.099/95.
7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Juiza Substit.
: DRA. ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR
Dir. Secret.
: RAIMUNDO DUARTE CALIXTO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5446-32.2014.4.01.3814
5446-32.2014.4.01.3814 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: PAULO ROBERTO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00130260 - FULVIO FERREIRA PENA
ADVOGADO
: MG00090773 - JANES GOMES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Diretor de Secretaria, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC anota: vista a parte autora para se manifestar
acerca da proposta de acordo apresentada pela parte ré
em sua contestação.
Numeração única: 6838-41.2013.4.01.3814
6838-41.2013.4.01.3814 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSANGELA MARIA SOARES
ADVOGADO
: MG00136652 - ALEXANDRE VARELA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00140155 - JULIANA VIDAL PANTUZO
ADVOGADO
: MG00040673 - VALERIA CRISTINA PANTUZO MIRANDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Diretor de Secretaria, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC anota: vista ao autor para se manifestar
acerca da alegação de coisa julgada apresentada
pela parte ré em sua contestação de fls.70/81, oportunidade
em que deverá apresentar cópia da petição inicila e da
sentença referente aos autos 4478-70.2012.4.01.3814.
Numeração única: 3016-10.2014.4.01.3814
3016-10.2014.4.01.3814 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANTONIO PAULO DO VALLE SALLES JUNIOR
ADVOGADO
: MG00102109 - ALONSO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00108791 - CELIA MARIA DE SOUZA COTTA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502240

ADVOGADO
: MG00111288 - NELMA GONCALVES DE SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Diretor de Secretaria, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC anota: vista ao autor para se manifestar
acerca da alegação de Termo de Adesão apresentada pela parte ré
em sua contestação de fls. 23/42.
Numeração única: 67961-87.2010.4.01.3800
67961-87.2010.4.01.3800 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
: FABIO DRUMOND GUERRA
ADVOGADO
: MG00082770 - FERNANDO ANDRADE CHAVES
ADVOGADO
: MG00096155 - MARIANA DRUMOND ANDRADE
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Diretor de Secretaria, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC anota: vista a parte autora para que cumpra
o requerimento da contadoria, juntando aos autos os
documentos necessários para efetuar os cálculos determinados
na sentença.
Numeração única: 3774-96.2008.4.01.3814
2008.38.14.701031-4 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: AILTON DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00070892 - LEONARDO ANDRE SENA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00078411 - MARCELO PEREIRA VIANELLO
ADVOGADO
: MG00063466 - VINICIUS MILANEZ DE ALMEIDA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Diretor de Secretaria, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC anota: vista a parte ré para que comprove o
depósito das custas e honorários advocatícios, fixados
em 20% sobre o valor atualizado da condenação,
conforme fls.119.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA:
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 02/09/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 6457-96.2014.4.01.3814 PROT.:19/08/2014
CLASSE
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GERALDO BATISTA LEAO
ADVOGADO
: SILVANIO CICERO ROLA
IMPDO
: CHEFE DA AGENCIA DO INSS EM JOAO MONLEVADE/MG
VARA
: 1ª VARA FEDERAL

2240

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6575-72.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
JOAO DEON FERREIRA E OUTROS
RAIMUNDO ELIZEU VIEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 6576-57.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
: 1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
: JOSE BENEDITO E OUTROS
o
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ADVOGADO
REU
VARA

: RAIMUNDO ELIZEU VIEIRA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
: 2ª VARA FEDERAL

ADVOGADO
REU
VARA

: SILVANO DA SILVA MORAIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6904-84.2014.4.01.3814 PROT.:25/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DECIO GRIGORIO DA SILVA
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6958-50.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO GOMES NETO
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6959-35.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AILTON ALVINO DOS SANTOS
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6994-92.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SEBASTIAO ARRUDA DE MELO
IDELI MENDES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6997-47.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GERALDO GOMES DA SILVA
FABIO MOTTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7001-84.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE NATALINO MARQUES
FABIO MOTTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7003-54.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WANDERSON DOS REIS FERREIRA
CLEYDER CASTRO CORREA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7003-54.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WANDERSON DOS REIS FERREIRA
CLEYDER CASTRO CORREA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7005-24.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ANTONIO DAMAZIO DE OLIVEIRA

VARA

6585-19.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO FEDERAL
FABRICA DE PARAFUSOS MARWANDA S\A - ME
JUIZO DA 10 VARA FEDERAL DE EXECUCOES FISCAIS - SAO PAULO
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6589-56.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
SIBELI MARIA PINTO
EULER DE ANDRADE RAMOS
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
DEPCDO
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

6590-41.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ALFREDO RUBEN CACERES E OUTROS
JUIZO FEDERAL DA 5A VARA DE FOZ DO IGUACU- PR
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

6591-26.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
CIRIO ANTONIO MAIA DA COSTA
SAULO SIQUEIRA LAURENCO
GERENCIA EXECUTIVA DO INSS DE INHAPIM/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

6591-26.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
CIRIO ANTONIO MAIA DA COSTA
SAULO SIQUEIRA LAURENCO
GERENCIA EXECUTIVA DO INSS DE INHAPIM/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
VARA

:
:
:
:
:
:

6592-11.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
JOSE SILVIO ROCHA
ALEXANDRE ELIAS CERCEAU ISAAC
CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE IPATINGA
1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 8
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 8
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 6846-81.2014.4.01.3814 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: SEBASTIAO LOURENCO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502241
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ADVOGADO
REU
VARA

: REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
: 1º JEF ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: ADILSON NUNES DE DEUS
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7006-09.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO DE PADUA BRAGA COTA
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7022-60.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADENILSON SOUZA ALMEIDA
WESLLEY MIRANDA GONCALVES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7009-61.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WELLINGTON JULIO RAMOS
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7023-45.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
CERCILIO ALVINO DE CHRISTO
IDELI MENDES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7010-46.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GERALDA DO CARMO DA SILVA
RENER HENDRIKS CARVALHO ANDRADE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7012-16.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE DOMINGOS ALVES E OUTROS
RAIMUNDO ELIZEU VIEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 7024-30.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: IRIS FELIX DE FREITAS
: JOSE FERNANDES DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7013-98.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS
RAIMUNDO ELIZEU VIEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

: 7016-53.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: NILTON STURZENEKER FILHO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 7030-37.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: VILMAR PEREIRA DOS SANTOS
: PATRICIA ALVES CALDEIRA QUINTAO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7018-23.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALDAIR DE SOUZA GOMES
ADILSON NUNES DE DEUS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7018-23.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALDAIR DE SOUZA GOMES
ADILSON NUNES DE DEUS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 6759-28.2014.4.01.3814 PROT.:19/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: ONOFRE ANTONIO DA SILVA
: SILVANO DA SILVA MORAIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 7019-08.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: HELCIO SANTOS

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502242
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7025-15.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
OCTAVIO BOBBIO
FABIO MOTTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
1º JEF ADJUNTO

7041-66.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GERALDO MAGELA MIRANDA
JANICE MARTINS ALVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
1º JEF ADJUNTO

6956-80.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELIOMAR MARINHO CECILIO
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
2º JEF ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6957-65.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALEKSANDRO ALVES PERDIGAO
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6992-25.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
ANTONIO LISBOA SILVEIRA
SEBASTIAO FLAVIO M. SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6998-32.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA GORETE DA SILVA
IDELI MENDES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

6999-17.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE CEZARIO PINTO
IDELI MENDES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7000-02.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EXPEDITO FERNANDES SILVA
IDELI MENDES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7002-69.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELCE ANDRE GONCALVES
FABIO MOTTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7007-91.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SEBASTIAO SABINO FERREIRA
IDELI MENDES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7008-76.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA AUXILIADORA DO CARMO
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7011-31.2014.4.01.3814 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DANIELA SOARES FLORENZANO
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
2º JEF ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502243

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 7014-83.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARIA COELHO DE FARIAS
: JOEL JOAO DE BRITO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7017-38.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CELIA DA CONCEICAO AVELAR GANDRA
ADILSON NUNES DE DEUS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7020-90.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO GRIGORIO
ADILSON NUNES DE DEUS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7021-75.2014.4.01.3814 PROT.:01/09/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOKCELEN VICENTE DA SILVA
WESLLEY MIRANDA GONCALVES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7026-97.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOEL GONCALVES
FABIO MOTTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7027-82.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE BARBOSA FILHO
FABIO MOTTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7028-67.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
JOSE MARIA DE MESQUITA
IDELI MENDES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

7029-52.2014.4.01.3814 PROT.:29/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LANIR COTA DE OLIVEIRA
FABIO MOTTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 7031-22.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: OSMAR RIBEIRO DA SILVA

AUTOR
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ADVOGADO
REU
VARA

: RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 7032-07.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: ILDA DO CARMO DA SILVA BRAS
: RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 2º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE

: 6388-64.2014.4.01.3814 PROT.:13/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: JOSE LUCIO DA SILVA
: DELK DE PINHO SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
: ALDAIR RODRIGUES MOREIRA

Atos do Exmo.

: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 761-79.2014.4.01.3814
761-79.2014.4.01.3814 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU
ADVOGADO

:
:
:
:
:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- ECT
MG00065446 - FERNANDA PAIS DUTRA REGO
MG00119871 - JULIANA GERTH GUALBERTO DE OLIVEIRA
RB PEREIRA
MG00084479 - ANNUNZIATA LA NOCE DE SOUSA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
3. Suscitadas questões preliminares pela parte autora/embargada, intime-se
a parte ré/embargante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em
que deve especificar as provas que pretende produzir, justificando-as.
Numeração única: 1401-53.2012.4.01.3814
1401-53.2012.4.01.3814 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL

7049-43.2014.4.01.3814 PROT.:07/07/2011
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIZ CAETANO ROLIM
JOSE ROGERIO DE BARROS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
2º JEF ADJUNTO

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

UNIAO
MG00080598 - TULIO DE MEDEIROS GARCIA
JOSE ROSARIO BATISTA
MG00119541 - MAGDA GUIMARAES SANTOS
MG00107713 - RAPHAEL FELIPE TEODORO DE CASTRO
MG00114445 - RONALD THEODORO DE ABREU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) 12. Ante o exposto, com base nos argumentos acima expostos, DETERMINO seja
desconstituída a constrição judicial de fls. 76/78, nos seguintes termos: a) sobre os
R$2.019,69,
bloqueados junto ao Banco Santander, na conta corrente 000010017449, agência 3931; e b)
sobre os R$9.104,59, depositados na caderneta de poupança nº 000600009988, agência nº
3931,
também junto ao Banco Santander.
13. DETERMINO ainda que os R$1.245,01 que permanecem bloqueados junto ao Banco
Santander, na conta corrente 000010017449, agência 3931, sejam convertidos em renda em
favor
da União, convolando-se a penhora em pagamento definitivo.
14. Cumpra-se.
15. Após, determino seja aberta vista à União para requerer o que entender de direito.
16. Intimem-se.

: 6859-80.2014.4.01.3814 PROT.:22/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: DELSUITA FERREIRA DE SOUZA
: SERGIO WANDERLEY VIEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 2º JEF ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502244

Juiz Titular
Dir. Secret.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

: 7034-74.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: LOIDE PURCINA DE ALMEIDA SOUSA
: RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 2º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

PROCESSO
CLASSE

2ª VARA FEDERAL

: 7033-89.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: DORIZETE MARIA DA SILVA MELQUIADES
: RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 2º JEF ADJUNTO

: 7040-81.2014.4.01.3814 PROT.:02/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: DANIEL JACINTO DOS SANTOS
: JANICE MARTINS ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: 2º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 48
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 50
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EXCDO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
: ALDAIR RODRIGUES MOREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1783-75.2014.4.01.3814
1783-75.2014.4.01.3814 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00129717 - CARLOS EDUARDO SILVA FREITAS
ADVOGADO
: MG00056601 - FABIO EMMANUEL LINHARES FRANCO
ADVOGADO
: MG00110067 - GUSTAVO GIAROLA LOPES
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
ADVOGADO
: MG00021951 - LADIR FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00091363 - MILENE DE FATIMA FERNANDES GONCALVES
ADVOGADO
: MG00056780 - WALLACE ELLER MIRANDA
RÉU
: MARCIO GREIK GOMES FURTADO
ADVOGADO
: MG00052773 - NATANAEL GUSMÃO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
3. Suscitadas questões preliminares pela parte autora/embargada, intime-se
a parte ré/embargante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em
que deve especificar as provas que pretende produzir, justificando-as.
Juiz Titular
: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
Dir. Secret.
: ALDAIR RODRIGUES MOREIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4291-33.2010.4.01.3814
4291-33.2010.4.01.3814 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
RÉU
: JOAO JOSE FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, §
4º, do CPC, 132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª
Região, e nos termos da Portaria 002-2011 desta Vara, intime-se a CEF para, no prazo
de 10 (dez) dias, cumprir o item 3 da sentença de fl. 50.
Numeração única: 2292-74.2012.4.01.3814
2292-74.2012.4.01.3814 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
RÉU
: MARLY HELENA SANTOS PERPETUO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, § 4º, do CPC,
132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª Região, e
nos termos da Portaria 002-2011 desta Vara, intime-se a CEF para que informe no prazo
de 10 (dez) dias sobre o andamento da Carta Precatória no Juízo Deprecado.
Numeração única: 1263-57.2010.4.01.3814
2010.38.14.000178-8 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502245

:
:
:
:
:

MARCIA RODRIGUES CALIXTO
MARIA DAS GRACAS CALISTO ALBANO
MG00070908 - HELI RODRIGUES DA SILVA
MG00116790 - HELYMARA MENDES MIRANDA
MG00128905 - MICHELE CRISLEI GONCALVES DOS SANTOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, §
4º, do CPC, 132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª
Região, e nos termos da Portaria 002-2011 desta Vara, dê-se vista à parte executada
para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se quanto a petição da autora de fls. 165/166.
Numeração única: 2820-79.2010.4.01.3814
2820-79.2010.4.01.3814 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
RÉU
: GERALDO HONORIO
RÉU
: RENATO SIQUEIRA DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, §
4º, do CPC, 132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª
Região, e nos termos da Portaria 002-2011 desta Vara, dê-se vista à parte autora para
requerer o que entender de direito.
Numeração única: 541-91.2008.4.01.3814
2008.38.14.000542-1 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
RÉU
: CRELIA APARECIDA IDELFONSO
RÉU
: GERALDO MACHADO FIORAVANTE
RÉU
: MARIA HELENA ROCHA FIORAVANTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, §
4º, do CPC, 132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª
Região, e nos termos da Portaria 002-2011 desta Vara, dê-se vista à parte autora para
requerer o que entender de direito, tendo em vista a devolução dos AR's sem
cumprimento (fls.116/118).
Numeração única: 1242-81.2010.4.01.3814
2010.38.14.000146-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
EXCDO
: GILDA DE OLIVEIRA CHALABI CALAZANS
ADVOGADO
: MG00076018 - JORGE FERREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: MG0032434E - KATIANE CARLA RODRIGUES LAGE
ADVOGADO
: MG00105745 - RUBIA MENDES VIANA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, §
4º, do CPC, 132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª
Região, e nos termos da Portaria 002-2011 desta Vara, dê-se vista à CEF para que, em
10 (dez) dias, informe sobre o cumprimento do acordo de fls. 80/81.
Numeração única: 3419-47.2012.4.01.3814
3419-47.2012.4.01.3814 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
ADVOGADO
: MG00130055 - MARCELO PEREIRA SANTIAGO
ADVOGADO
: MG00070010 - PATRÍCIA CARVALHO DE ALMEIDA
RÉU
: CRISTIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, § 4º, do CPC, 132 do
Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª Região, e nos termos da
Portaria 002-2011 desta Vara, intime-se o advogado Dr. RENATO ALVES MARTINS, inscrito na
OAB/MG nº MG 62.511, para devolver os autos nº 2007.38.14.001300-7, retirados em carga no
dia 18/06/2014, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.
Processo N° 0001168-56.2012.4.01.3814 - 2ª VARA FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS
O Dr. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA, MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ipatinga, na forma da lei etc, faz saber a todos que o presente Edital de Citação,
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara processam-se os termos e atos das Execuções Fiscais carregadas nos
autos a seguir descritos, sendo exequente a FAZENDA NACIONAL, para, no prazo de 05
(cinco) dias, pagar as importâncias abaixo discriminadas, e demais acréscimos legais ou
nomear bens à penhora. Havendo nomeação de bens a penhora, os(as) executados(as) poderão embargar a ação, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora. Sendo assim, por este meio CITA:
PROCESSO
EXECUTADO(A) /
VALOR DA
CERTIDÃO(ÕES) DA
COOBRIGADO(A) / CPF/
DÍVIDA
DÍVIDA ATIVA
CNPJ
E DATA
1168Rosimeire Rodrigues Pires
R$ 26.279,08 Nº 60 1 11 008556-26
56.2012.4.01.3814
CPF: 104.911.086-21
em 27/09/2013
2908Construtora Solo LTDA-ME
R$ 64.412,14 Nº 40 852 932-6;
15.2013.4.01.3814
CNPJ: 11.576.134/0001-71
em 25/11/2013 41 751 027-6; e
41 751 028-4
2008.38.14.000459-8 Gean Carlos Palhares
R$ 36.505,52 Nº 36 024 559-5; e
CPF: 494.666.151-49
em 10/02/2014 36 024 560-9

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, §
4º, do CPC, 132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª
Região, e nos termos da Portaria 002-2011 desta Vara, intime-se a CEF sobre o ofício de
fl. 42 , bem como para providenciar o pagamento das custas diretamente no juízo
deprecado.
Numeração única: 4131-08.2010.4.01.3814
4131-08.2010.4.01.3814 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
RÉU
: DEVAIR PIRES DE CAMPOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, §
4º, do CPC, 132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª
Região, e nos termos da Portaria 002-2011 desta Vara, intime-se a CEF para retirar a
carta precatória que se encontra na contracapa dos autos e providenciar a sua
distribuição e acompanhamento diretamente no Juízo Deprecado.
Numeração única: 1024-19.2011.4.01.3814
1024-19.2011.4.01.3814 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
EXCDO
: HOSKEN E MACHADO LTDA
EXCDO
: WARLEY SANCHES MACHADO
EXCDO
: JULIANA CUSTODIA HOSKEN VIEGAS MACHADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, §
4º, do CPC, 132 do Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª
Região, e nos termos da Portaria 002-2011 desta Vara: carta precatória na contracapa
dos autos à disposição do (a) exequente, nos termos do art. 26 da Portaria Conjunta nº
01-07, cientificando-o de que deverá recebê-la, encaminhá-la e acompanhá-la
diretamente junto ao Juízo Deprecado, evitando-se, assim, ofícios e intimações que
atrasam o seu cumprimento.
Numeração única: 3368-12.2007.4.01.3814
2007.38.14.003368-4 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: MG00078203 - CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES
EXCDO
: ANDERSON PEREIRA DE SOUZA
EXCDO
: DROGARIA E PERFUMARIA SILVA E FIGUEIREDO LTDA - ME
ADVOGADO
: MG00039084 - JOSE GERALDO HEMETRIO
ADVOGADO
: MG00141140 - PEDRO ELIAS DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: MG0040758E - ROBERTO MARCIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00116850 - WEVERSON RODRIGUES SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento nos artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal, 162, § 4º, do CPC, 132 do
Provimento Geral Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª Região, e nos termos da
Portaria 002-2011 desta Vara, intime-se o advogado Dr. ROBERTO MARCIO DOS SANTOS,
inscrito na OAB/MG nº MG 40758E, para devolver os autos nº 2007.38.14.003368-4, retirados
em carga no dia 09/07/2014, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e
apreensão
Numeração única: 1300-89.2007.4.01.3814
2007.38.14.001300-7 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: AMYR SOARES DE MAGALHAES
ADVOGADO
: MG00062511 - RENATO ALVES MARTINS
ADVOGADO
: MG0032792E - VANESSA DE JESUS DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00082592 - JAIRDES CARVALHO GARCIA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502246

E para que cheguem ao conhecimento de todos, mandou passar o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça. Expedido nesta cidade de
Ipatinga, aos 1 de setembro de 2014.
RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz Federal da 2ª Vara de Ipatinga
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
em 01/09/2014, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006. A autenticidade deste poderá ser
verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 2406943814214.
Processo N° 0001484-69.2012.4.01.3814 - 2ª VARA FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS
O Dr. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA, MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ipatinga, na forma da lei etc, faz saber a todos que o presente Edital de Citação,
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara processam-se os termos e atos das Execuções Fiscais carregadas nos
autos a seguir descritos, sendo exequente o INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar
as importâncias abaixo discriminadas, e demais acréscimos legais ou nomear bens à penhora.
Havendo nomeação de bens a penhora, os(as) executados(as) poderão embargar a ação,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora. Sendo assim, por
este meio CITA:
PROCESSO
EXECUTADO(A) /
VALOR DA CERTIDÃO(ÕES) DA
COOBRIGADO(A) / CPF/
DÍVIDA
DÍVIDA ATIVA
CNPJ
E DATA
2006.38.14.003612-0 Agropecuária Iapú Comércio R$ 1.774,36
Nº 137/063 - Série
LTDA
em 17/02/2014. A, Livro nº 137. FoCNPJ: 66.299.371/0001-24
lha nº 063
1484Roberto Xavier Andrade
R$ 1.067,44
Nº 34, Livro nº 696,
69.2012.4.01.3814
CPF: 588.745.346-04
em 07/03/2013 Folha nº 34.
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E para que cheguem ao conhecimento de todos, mandou passar o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça. Expedido nesta cidade de
Ipatinga, aos 1 de setembro de 2014.
RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz Federal da 2ª Vara de Ipatinga
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
em 01/09/2014, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006. A autenticidade deste poderá ser
verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 2407123814247.
Processo N° 0002692-64.2007.4.01.3814 (Número antigo: 2007.38.14.002692-5) - 2ª VARA
FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS
O Dr. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA, MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ipatinga, na forma da lei etc, faz saber a todos que o presente Edital de Citação,
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara processam-se os termos e atos das Execuções Fiscais carregadas nos
autos a seguir descritos, sendo exequente o INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar
as importâncias abaixo discriminadas, e demais acréscimos legais ou nomear bens à penhora.
Havendo nomeação de bens a penhora, os(as) executados(as) poderão embargar a ação,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora. Sendo assim, por
este meio CITA:
PROCESSO

EXECUTADO(A) /
COOBRIGADO(A) / CPF/
CNPJ
2007.38.14.002692-5 Demetrius Eli Modolo de
Souza Dias
CPF: 172.806.018-47
2007.38.14.002692-5 Mateus Handus Modolo
de Souza Dias
CPF: 280.144.168-64
2006.38.14.005733-3 Evaristo Neto de Souza
CPF: 068.595.696-20

VALOR DA DÍVIDA
E DATA
R$ 1.953, 86 em
18/10/2010

PROCESSO

EXECUTADO(A) /
VALOR DA DÍCONTRATO Nº
COOBRIGADO(A) / CPF/
VIDA
CNPJ
E DATA
2009.38.14.002469-6 Maria Consolação Paiva
R$ 21.859,63
11.0894.704.0000250-37
Cia LTDA
em 09/02/2009.
CNPJ: 02.798.048/0001-12
2009.38.14.002469-6 Luiz Roberto de Paiva
R$ 21.859,63
11.0894.704.0000250-37
CPF: 243.108.326-87
em 09/02/2009.
2009.38.14.002469-6 Maria da Consolação Paiva R$ 21.859,63
11.0894.704.0000250-37
CPF: 891.297.417-34
em 09/02/2009.
2409S & E Lab Produtos para R$ 23.825,74
03000008511 (fl. 17)
02.2011.4.01.3814
Laboratório E Perfumaria
em 21/03/2011
LTDA-ME
CNPJ: 07.260.461/0001-42
2250Geraldo Queiroz de Assis R$ 128.658,10 00000000739, (fl. 17)
59.2011.4.01.3814
Paiva CNPJ:
em 22/02/2011
70.983.861/0001-12
2250Geraldo Queiroz de Assis R$ 128.658,10 00000000739, (fl. 17)
59.2011.4.01.3814
Paiva CPF: 337.232.226-68 em 22/02/2011
E para que cheguem ao conhecimento de todos, mandou passar o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça. Expedido nesta cidade de
Ipatinga, aos 1 de setembro de 2014.
RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz Federal da 2ª Vara de Ipatinga
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
em 01/09/2014, com base na Lei 11.419 de19/12/2006. A autenticidade deste poderá ser
verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 2391553814218.
Processo N° 0007542-93.2009.4.01.3814 (Número antigo: 2009.38.14.003528-4) - 2ª VARA
FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo: 2009.38.14.003528-4
Classe: 4200 - Execução por título extrajudicial
Autor: Caixa Econômica Federal
Réu: Pinheirão Materiais de Construção Ltda, Jader de Miranda Sette e Tarcísio Miranda Sette
O Dr. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA, MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ipatinga, na forma da lei etc, faz saber a todos que o presente Edital de Citação,
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara processam-se os termos e atos das Execuções Fiscais carregadas nos
autos a seguir descritos, sendo exequente o CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para, no
prazo de 3 (três) dias, pagar as importâncias abaixo discriminadas, e demais acréscimos legais
ou nomear bens à penhora. Os(as) executados(as) poderão embargar a ação, querendo, no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora. Sendo assim, por este meio
CITA:
EXECUTADOS: Pinheirão Materiais de Construção Ltda (CNPJ nº 66.341.819/0001-20)
Jader de Miranda Sette (CPF nº 551.291.886-91)
Tarcísio Miranda Sette (CPF nº 991.058.376-34)
VALOR DO DÉBITO: R$20.459,96 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa
e seis centavos - em 28/10/2009).
OBJETO: Contrato de empréstimo e financiamento a pessoa jurídica nº 11.0894.704.000030545.
E para que cheguem ao conhecimento de todos, mandou passar o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça. Expedido nesta cidade de
Ipatinga, aos 29 de agosto de 2014.
RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz Federal da 2ª Vara de Ipatinga
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
em 29/08/2014, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006. A autenticidade deste poderá ser
verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 2375333814209.

CERTIDÃO(ÕES) DA
DÍVIDA ATIVA
Nº 54, Série A - Livro
nº 409, Folha nº 54.

R$ 1.953, 86 em Nº 54, Série A - Livro
18/10/2010
nº 409, Folha nº 54.

R$ 1.939,75 em Nº 126, Série A - Li09/07/2010
vro nº 171, Folha n°
126.
2006.38.14.005733-3 Walter Gomes de Souza
R$ 1.939,75 em Nº 126, Série A - LiCPF: 615.269.166-49
09/07/2010
vro nº 171, Folha n°
126.
E para que cheguem ao conhecimento de todos, mandou passar o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça. Expedido nesta cidade de
Ipatinga, aos 1 de setembro de 2014.
RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz Federal da 2ª Vara de Ipatinga
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA
em 01/09/2014, com base na Lei 11.419 de19/12/2006. A autenticidade deste poderá ser
verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 2391183814219.
Processo N° 0002409-02.2011.4.01.3814 - 2ª VARA FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS
O Dr. RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA, MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ipatinga, na forma da lei etc, faz saber a todos que o presente Edital de Citação, com
prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria da
2ª Vara processam-se os termos e atos das Execuções Fiscais carregadas nos autos a seguir
descritos, sendo exequente o CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para, no prazo de 03 (três)
dias, pagar as importâncias abaixo discriminadas, e demais acréscimos legais ou nomear bens à
penhora. Os(as) executados(as) poderão embargar a ação, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da intimação da penhora. Sendo assim, por este meio CITA:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502247
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4.
CAPACITAÇÃO E ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA
4.1.
A capacitação será composta de curso teórico e prática simulada, com duração de
15(quinze) horas e atividade prática supervisionada de 4(quatro) horas.
4.2.
O curso teórico será realizado na sala de videoconferência, situada no andar térreo
do prédio da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, em dia e o horário a serem previamente
agendados, sendo exigida a freqüência de 100% do curso.
4.3.
A prática supervisionada será realizada no Serviço de Conciliação e será previamente
agendada com cada um dos candidatos. A aferição da capacidade de assimilação e de trabalho
em equipe é condição para o exercício da atividade de conciliador.
4.4.
Será reprovado no curso de capacitação o candidato que não cumprir integralmente a
carga horária do curso teórico e da prática supervisionada.
5.
RESULTADO
O resultado atribuído ao candidato será APTO ou NÃO-APTO.
5.1.
Contra a decisão que considerar o candidato NÃO-APTO o interessado pode interpor
recurso e solicitar nova entrevista com a Juíza Federal Coordenadora do Serviço de Conciliação da Subseção Judiciária de Juiz de Fora.
5.2.
Da decisão da Coordenadora do Serviço de Conciliação que apreciar o recurso mencionado no item anterior, não cabe novo recurso.
5.3. A lista dos selecionados será disponibilizada no quadro de avisos da sede da Subseção
Judiciária de Juiz de Fora e na imprensa oficial.
5.4. A homologação do resultado final da seleção será feita pela Juíza Federal Coordenadora
do Serviço de Conciliação da Subseção Judiciária de Juiz de Fora.
5.5. A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer,
respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da seleção.
5.6. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação para assinar o
Termo de Adesão e Compromisso, no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do
prazo de validade da seleção.
6.
CONVOCAÇÃO
6.1.
Preenchidos os requisitos e aprovado nas três etapas do processo seletivo, o candidato será convocado para apresentação junto ao Serviço de Conciliação, utilizando-se os
dados cadastrais fornecidos pelo candidato (e-mail), que comparecerá portando carteira de
identidade, CPF e comprovante de que é bacharel ou estudante de Direito, ocasião em que
assinará o termo de Adesão e Compromisso.
6.2.
O prazo de validade do Termo de Adesão é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado por
igual período.
7.
DESLIGAMENTO
A atividade de conciliador findar-se-á na ocorrência das seguintes hipóteses:
7.1.
Automaticamente, ao término do prazo de duração do Termo de Adesão e Compromisso;
7.2.
A pedido do Conciliador, a qualquer momento, comprometendo-se a comparecer nos
trinta dias subseqüentes a esse pedido, para conduzir as audiências/sessões de conciliação,
salvo motivo de força maior, a ser avaliado pela Juíza Federal Coordenadora do Serviço de
Conciliação.
7.3.
Por descumprimento de obrigação assumida no Termo de Adesão e Compromisso.
7.4.
Falta às audiências, sem motivo justificado e sem aviso prévio em prazo igual ou
superior a 30(trinta) dias, por 3(três) dias consecutivos ou 5 (cinco) intercalados no período de
3(três) meses.
7.5.
Por descumprimento de normas regulamentares do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região e do Conselho Nacional de Justiça, em especial do Código de Ética - Anexo
III.
8.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Juíza Federal Coordenadora do Serviço de Conciliação da Subseção Judiciária de Juiz de Fora.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA
1ª VARA FEDERAL
EDITAL SECONC.JFA n. 01/2014
SELEÇÃO DE CONCILIADORES
O Serviço de Conciliação da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora torna
pública a realização de seleção para provimento de vagas em aberto e para formação de
cadastro reserva para o exercício da atividade de conciliador voluntário.
1.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.
O processo de seleção será composto de três etapas:
1.1.1.
análise de currículo;
1.1.2.
entrevista com a Juíza Federal Coordenadora do Núcleo de Conciliação da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, ou por delegação, por servidor do Juizado Especial Federal.
1.1.3.
participação com aproveitamento e freqüência de 100% em curso de capacitação
a ser disponibilizado pela Justiça Federal com duração de 15(quinze) horas aula e em estágio
supervisionado de 4 (quatro) horas/aula.
1.1.4.
Os inscritos no cadastro de reserva serão convidados a participar do processo de
seleção na medida da necessidade do Serviço de Conciliação
1.1.5.
A atividade do Conciliador está descrita no Anexo I.
2.
INSCRIÇÕES
2.1.
Poderão inscrever-se:
a)
bacharéis em direito, sendo-lhes vedada a atuação em processos que tramitem na Justiça
Federal Subseção Judiciária de Juiz de Fora. Aplicam-se a eles os motivos de impedimentos e
suspeição aplicáveis aos juízes;
b)
acadêmicos do curso de Direito matriculados a partir do 8º período.
2.2.
Prazo de Inscrição:
Da data da publicação deste edital até 30/09/2014.
2.3.
As inscrições deverão ser realizadas por mensagem eletrônica (e-mail) para o endereço. Concilia.jfa@trf1.jus.br, com as seguintes informações:
2.3.1 nome completo;
2.3.2 CPF;
2.3.3 número e data da expedição da carteira de identidade;
2.3.4 endereço completo e telefones;
2.3.5 se é bacharel ou estudante de Direito;
2.3.6 se bacharel, advoga ou não na Justiça Federal;
2.3.7 três opções de dia da semana e turno, ordenados conforme a preferência do candidato;
2.4 À mensagem eletrônica (e-mail) de inscrição, devem ser anexados currículo e exposição de
motivos, sendo que esta deve ter no máximo 15 linhas, letra 12, Times New Roman.
2.5. As opções de dia e turno serão consideradas conforme a ordem de recebimento da
mensagem eletrônica (e-mail) do candidato na caixa de entrada do concilia.jfa@trf1.jus.br,
considerada a disponibilidade constante do Anexo II.
3.
ENTREVISTA
A entrevista será realizada pela Juíza Federal Coordenadora do Núcleo de Conciliação da
Subseção Judiciária de Juiz de Fora, ou por delegação, por servidor do Juizado Especial
Federal, em dia e horário a serem agendados e comunicados previamente aos candidatos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502248
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ANEXO I
Do Conciliador
Cabe aos Conciliadores, após firmarem o Termo de Adesão e Compromisso, promover a
conciliação entre as partes, em matérias específicas, e a redução de termo e acordos a serem
homologados, sob a supervisão da Juíza Federal Coordenadora do Serviço de Conciliação da
Subseção Judiciária de Juiz de Fora, sem prejuízo da renovação do ato pelo Juiz que apreciar
o processo, observadas as seguintes disposições:
I) Ao Conciliador é assegurada a fruição de prerrogativas do jurado, nos termos do art. 437 do
Código de Processo Penal - CPP e do art. 18 da Lei n. 10.259/2001.
II) Aplicam-se aos Conciliadores os motivos de impedimento e suspeição previstos nos Códigos
de Processo Civil e de Processo Penal.
III) Os Conciliadores são impedidos de exercer advocacia perante a Justiça Federal na Subseção Judiciária de Juiz de Fora.

IV) A função de Conciliador é considerada atividade jurídica para os fins do art. 93, I da Constituição
Federal e do art.1°, §7° da Resolução n. 32 do Conselho da Justiça Federal, nos termos da Resolução
n. 75 e Enunciado Administrativo n. 3 do Conselho Nacional de Justiça.
V) A carga horária semanal mínima é de 4(quatro) horas, sendo dever do Conciliador permanecer na unidade até o encerramento da pauta de audiência que lhe cabe.
VI) A atividade de Conciliador será exercida gratuitamente, sem nenhum vínculo funcional,
empregatício, contratual ou afim, veda qualquer espécie de remuneração, sendo assegurados,
porém, os direitos, prerrogativas e deveres previstos em lei
VII) O Conciliador terá cobertura de seguro de acidentes pessoais custeado pela Justiça Federal.
VIII) A seleção terá validade de 2 (dois) anos a contar da data da publicação do resultado.
IX) Aplica-se à atividade de Conciliador a Lei n. 9.608, de 18/02/1998, que trata do serviço
voluntário.
Publique-se. Envie-se cópia à seccional da OAB e às faculdades de direito de Juiz de Fora para
divulgação.

ANEXO II
DIAS
DA
NA/TURNO
MANHÃ
TARDE

SEMA- 2ª feira
Cadastro reserva
2 vaga

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

1 vaga
cadastro reserva

Cadastro reserva
cadastro reserva

cadastro reserva
cadastro reserva

2 vagas
cadastro reserva

ANEXO III
Os conciliadores devem observar o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais Anexo da Resolução n. 125, de 29/11/2010, do CNJ.
ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM
Juíza Federal

REQDO
: AFONSO MARIA REZENDE DESSUPOIO
SITUAÇÃO
: EXTINTA A PUNIBILIDADE
ADVOGADO
: MG0081270B - HOMERO MARTINS DE OLIVEIRA LANINI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) encaminhem-se os autos ao arquivo com baixa na publicação.
Numeração única: 10213-89.2013.4.01.3801
10213-89.2013.4.01.3801 EXECUÇÃO DA PENA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADORIA DA REPUBLICA
REQDO
: VERA LUCIA PEREIRA DAZINI
ADVOGADO
: MG00044986 - LEONARDO DE PAULA TAROCCO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais desta Comarca comunicando o teor da
decisão que negou provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão de unificação de pena proferida por este Juízo Federal. Após, uma vez
que expedida guia de execução encaminhada ao referido Juízo de Execuções, nos termos do
previsto no artigo 105 e seguintes da Lei nº 7.2010/84 e conforme despacho de folha 87,
encaminhem-se os autos ao arquivo com baixa na distribuição.
Numeração única: 2834-73.2008.4.01.3801
2008.38.01.002840-3 PENA DE MULTA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO
: NELSON JOSE CASSIO FERNANDES
ADVOGADO
: MG00022070 - JORGE FRANKLIM ALVES FELIPE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Permaneçam os presentes autos suspensos nesta secretaria até o final do cumprimento da
pena imposta ao réu Nelson José Cássio Fernandes que será acompanhada pelo Juízo da
Comarca de Bicas/MG.
Numeração única: 693-08.2013.4.01.3801
693-08.2013.4.01.3801 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADORIA DA REPUBLICA
REU
: ANDRE VOLPE MARQUES
ADVOGADO
: MG00000663 - MILTON JONES PAIVA

3ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DRA. SILVIA ELENA PETRY WIESER
: DR. BRUNO SOUZA SAVINO
: FABIANA ALVES GUTIERREZ DE MIRANDA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SILVIA ELENA PETRY WIESER
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12930-40.2014.4.01.3801
12930-40.2014.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GIOVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA
DEF. PUB
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA(...)
Juiza Titular
: DRA. SILVIA ELENA PETRY WIESER
Juiz Substit.
: DR. BRUNO SOUZA SAVINO
Dir. Secret.
: FABIANA ALVES GUTIERREZ DE MIRANDA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SILVIA ELENA PETRY WIESER
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8148-29.2010.4.01.3801
8148-29.2010.4.01.3801 EXECUÇÃO DA PENA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502249
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Nos termos da promoção ministerial de folha 207, intime-se o procurador constituído pelo réu,
André Volpe Marques, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça seu endereço
atualizado, para a designação de data para o interrogatório, sob pena de ser decretada sua
revelia, nos termos do artigo 367 do CPP.
Numeração única: 3244-63.2010.4.01.3801
2010.38.01.001346-9 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: WAGNER CORREA VIEIRA
REU
: PAULO ROBERTO ROSA
SITUAÇÃO
: EXTINTA A PUNIBILIDADE
REU
: RENATO OTONI VIEIRA
ADVOGADO
: MG00071626 - DORMEVILLY NOBREGA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00090092 - GERALDO ALAN FONSECA GOMES
ADVOGADO
: MG00053537 - GERALDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA
DEF. PUB
: - DPU
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante a promoção ministerial retro, verifiquei não ser necessária a juntada dos termos de
declaração das testemunhas de acusação nos autos desmembrados (Ação Penal nº 443286.2013), como prova emprestada, uma vez que todas já foram ouvidas também naquele feito,
que estão atualmente em fase de diligências finais (artigo 402 do CPP).
Relativamente a este feito, constata-se a extinção da punibilidade de Paulo Roberto Rosa,
através da sentença de folha 380, pelo cumprimento das condições da suspensão condicional
do processo. No que tange ao sursitário, Renato Otoni Vieira, ante o retorno da carta precatória
(fls. 468/519), expedida para o acompanhamento das condições da suspensão condicional do
processo, dê-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação. Quanto ao réu Wagner
Correa Vieira, que manifestou à folha 465, em resposta à acusação, intimem-no, a fim de que,
no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol das testemunhas que deseja arrolar. Ressalte-se
à defesa do acusado que o prazo para a apresentação do rol de testemunhas é o mesmo para
a apresentação da resposta, nos termos do previsto no artigo 396- A do CPP.
Numeração única: 8940-75.2013.4.01.3801
8940-75.2013.4.01.3801 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADORIA DA REPUBLICA
REU
: CELIO AUGUSTO PIFANO
ADVOGADO
: MG00055337 - EDUARDO RIGOBERTO SOSA GONZALEZ
ADVOGADO
: MG00062079 - RONALD DURAO MEZIAT JUNIOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Retifico o despacho proferido em audiência à folha 289, somente para redesignar a audiência
de interrogatório para o dia 17/10/2014, às 15:00horas, em função de remanejamento da pauta
deste juízo.
Numeração única: 10888-52.2013.4.01.3801
10888-52.2013.4.01.3801 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ANDRE HELUEY MARTINS
ADVOGADO
: MG00113123 - ANDRE HELUEY MARTINS
IMPDO
: PROCURADOR CHEFE DA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM
JUIZ DE FORA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se o impetrante para que recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas finais conforme cálculo da Contadoria de fls. 116/117. Defiro o pedido de fls. 113/114. Desentranhem-se
os documentos de fls. 13, 16/79, substituindo-os por cópia e acostando-os à contracapa.
Após, intime-se o impetrante para que retire os referidos documentos, mediante recibo
nos autos.
Cumpridas as determinações acima e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Numeração única: 12912-58.2010.4.01.3801
12912-58.2010.4.01.3801 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CELIA RODRIGUES JORGE
ADVOGADO
: MG00082014 - MICHELLE FELIPE CAMARINHA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00090119 - PABLO BRETAS DE AQUINO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502250

EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00078792 - RODRIGO TREZZA BORGES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista às partes, por 10 dias.
Numeração única: 52-94.1988.4.01.3801
88.01.00052-9 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00031050 - MYRIANO HENRIQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00060306 - RENATO PASSOS SILVA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADORIA DO INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)Ressalto que com relação ao valor individual de deduções para base de cálculo de imposto
de renda, também nos termos da Resolução 168 de 5/12/11, CJF e IN RFB nº.1.127/2011,
intime-se a parte exequente/credora para que indique as verbas com as respectivas quantias.
Numeração única: 1288-70.2014.4.01.3801
1288-70.2014.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOYCE DIAS CABRAL DA SILVA
ADVOGADO
: MG00099154 - JEFFERSON DIAS CABRAL DA SILVA
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) dê-se vista à autora,
Numeração única: 3506-08.2013.4.01.3801
3506-08.2013.4.01.3801 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00078173 - BRUNO VIANA VIERA
ADVOGADO
: MG00067986 - PAULO HENRIQUE MACIEL MANCICINI
ADVOGADO
: MG00134094 - SELMARA A. BARBOSA MARQUES
EXCDO
: JOSE GERALDO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00126342 - CLAUDIO BITARELLO PERISSE
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)intimando-se o réu, por publicação, para pagamento do débito exequendo, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% e penhora de bens nos termos do art.475-J do CPC,
acrescentado pela Lei 11.232/2005;
Numeração única: 10824-08.2014.4.01.3801
10824-08.2014.4.01.3801 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
AUTOR
: PADARIA GOMES E FERREIRA LTDA ME E OUTRO
ADVOGADO
: RJ00095074 - ANTONIO MATTOS JUNIOR
ADVOGADO
: MG00146018 - BRUNO SOARES DE PAULA DIAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Indefiro o pedido de assistência judiciária, eis que a parte autora é pessoa jurídica e não há
nenhum fato alegado nos autos que demonstre a sua miserabilidade jurídica. Defiro o prazo de
5 dias para que as custas sejam recolhidas, sob pena de cancelamento do feito na distribuição.
Numeração única: 10646-59.2014.4.01.3801
10646-59.2014.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: HELIO MAURICIO ANSELMO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00064895 - ISMAEL ALVES GALVAO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Trata-se de ação ordinária, por meio da qual a autora objetiva a correção de seus saldos de
FGTS pelo INPC ou pelo IPCA, haja vista que a correção pela TR encontra-se defasada.
Considerando os termos da decisão proferida pelo STJ no RE nº.1.381.683- PE
(2013/0128946-0), determino a suspensão desta demanda até julgamento final do processo
pela Primeira Seção.
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Numeração única: 2538-90.2004.4.01.3801
2004.38.01.002482-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ANTONIO FREITAS BEZERRA FILHO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00075529 - FABIO NOBEL DA SILVA BRAGA
ADVOGADO
: MG00075806 - FERNANDO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00101993 - GIZA MAGALHAES GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00065942 - KELRY CISCOTTO SILVA PAIS
ADVOGADO
: MG00092604 - LUIS OTAVIO CISCOTTO SILVA
ADVOGADO
: MG00149017 - RAMON GUINGO GRANADO
ADVOGADO
: MG00145791 - RENATA CORTE REAL FINAMORE
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: - IVAN MARCIO MANCINI
ADVOGADO
: MG00054390 - LUIZ ALBERTO MAUAD
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) vistas às partes, por 10 dias.
Numeração única: 1144-64.2013.4.01.3823
1144-64.2013.4.01.3823 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: IRMAOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA
ADVOGADO
: MG00028819 - FRANCISCO XAVIER AMARAL
ADVOGADO
: MG00124141 - GUILHERME LINHARES RODRIGUES
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUIZ DE FORA/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação do impetrado de fls. 1335/1354 no efeito devolutivo. Intime-se o impetrante
para contra-arrazoar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 10233-17.2012.4.01.3801
10233-17.2012.4.01.3801 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA
REU
: ALESSANDRO DE MELO MENDES
REU
: GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
REU
: MIGUEL GUSTAVO GOMES
REU
: JOAO PAULO DA SILVA
REU
: ELIEL DA SILVA JANUARIO
REU
: JOAO BATISTA FRANCO FILHO
REU
: WANDERLEY COUTINHO GOMES
REU
: GERALDO MAGELA MATEUS
REU
: JOAO FERNANDES ALVES DOS SANTOS
REU
: ADILSON DE SOUZA BELLO
REU
: JOEL TEIXEIRA FIGURA
REU
: RODRIGUES MONAI DA SILVA
ADVOGADO
: MG00102641 - ANTONIO MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00037312 - JOAQUIM ALVES PALMEIRA
DEF. PUB
: - DPU
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante a proximidade das audiências designadas nos autos, verificando-se as certidões negativas de
intimação das seguintes testemunhas de defesa: Rogério dos Santos Cruz, Robert Aparecido de
Souza Pereira e Wagner Rossete Fernandes, intimem-se os réus Gilmar Rodrigues dos Santos e
Rodrigues Monais da Silva, para que, caso persista o interesse nos depoimentos, os tragam à
audiência, independentemente de nova intimação. Dê-se vista ao Ministério Público Federal da
certidão negativa de intimação de João Paulo da Silva (fl. 2.627), a fim de que forneça endereço
atualizado do réu, com a maior brevidade possível, tendo em vista a proximidade de audiência
designada para o dia 17/09/2014 às 14:30 horas. Cientifique-se as partes de que o interrogatório do
réu Miguel Gustavo Gomes, que se realizará, através de videoconferência com a Subseção Judiciária de Muriaé/MG, ocorrerá em 18/09/2014 às 16:00 horas. Ante a complexidade do feito, que
possui doze denunciados e 13 volumes, publique-se e cientifique-se ao MPF e à DPU da integralidade dos atos praticados nos autos.

Numeração única: 2195-16.2012.4.01.3801
2195-16.2012.4.01.3801 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADORIA GERAL FEDERAL
REU
: CASTOR MINAS RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
ADVOGADO
: MG00063513 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS
ADVOGADO
: MG00106501 - FERNANDA VARGAS DOS REIS TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00100377 - GUILHERME PINTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00110935 - JANAINA ANDRADE NACIF
ADVOGADO
: SP00131618 - LEONARDO CARDOSO RINO
ADVOGADO
: MG00101082 - LINCOLN FAGUNDES NETTO SANTOS
ADVOGADO
: MG00068939 - MARCIA ABRAHAO PIGOZZO
ADVOGADO
: MG00107935 - PAULA EVARISTO DOS REIS
ADVOGADO
: SP00195942 - RAFAEL DE MOURA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00069643 - VINICIUS CUNHA BRANDAO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Defiro o pedido de fl. 393-verso. Intime-se o executado para pagamento do valor remanescente
de R$13.064,43, segundo planilha apresentada pelo INSS às fls. 395/399.
Numeração única: 5217-97.2003.4.01.3801
2003.38.01.004992-0 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: HAYME BASTOS DELGADO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00060971 - FRANCISCO DE ARAUJO
ADVOGADO
: MG00052820 - JOSE SUAREZ DA MOTTA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADORIA DO INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Diante da manifestação de fl.327 e que, de fato, a União não foi intimada da decisão de fls.
263/271 na 2ª instância, remetam-se os autos novamente ao TRF1ª Região, devendo a Diretora de Secretaria estornar a fase de trânsito em julgado no sistema Oracle. Publique-se e
intimem-se as rés. Após, com a máxima urgência, encaminhem os autos ao TRF1ª Região.
Numeração única: 6888-09.2013.4.01.3801
6888-09.2013.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MARLY SAUD MIGUEL
ADVOGADO
: MG00015845 - JOSE MARIA DE SOUSA RAMOS
ADVOGADO
: MG00085404 - MARCELO SALES DE SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: MG00140200 - MARINA FERREIRA PEREIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação da União de fls. 74/85, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a
autora para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao TRF-1ª
Região.
Numeração única: 9794-40.2011.4.01.3801
9794-40.2011.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00113397 - FERNANDO VIEIRA MARCELO
ADVOGADO
: MG00077841 - PATRICIA VIEIRA ALVARENGA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADORIA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Recebo a apelação do INSS (fls. 539/545) e do autor (fls. 552/555), nos efeitos devolutivo e
suspensivo, excetuando-se deste último a ordem deferida na tutela de fls. 523/533, nos termos
do inciso VII do artigo 520 do Código de Processo Civil. Dê-se vista somente ao autor para
apresentar contrarrazões no prazo legal, tendo em vista que o INSS já as apresentou (fls.
557/558). Após, remetam-se os autos ao TRF-1ª Região.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502251
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pagamento, com acréscimos legais e custas judiciais, ou garantir a execução mediante depósito em
dinheiro, oferecimento de fiança bancária, nomeação de bens à penhora, indicação de bens à penhora oferecidos por terceiros, desde que aceitos pelo(a) Exequente (Lei 6.830/80, arts. 11 e 32, §
1º). Não ocorrendo o pagamento ou a garantia da execução, será efetivada a penhora, na forma dos
arts. 10 e 11 da Lei 6.830/80.
Processo :10271-92.2013.4.01.3801
Exequente:UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Citando : MARIA MARGARIDA MOREIRA GUEDES
Objeto:débito no valor de R$38.978,43, apurado em 28/04/2014, relativo às CDAs n.
60.1.12.006388-05, 60.1.12.019994-37, 60.1.13.02084-97.
Processo :4205-96.2013.4.01.3801
Exequente:UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Citando : MULTI TRACTOR MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. - EPP
Objeto:débito no valor de R$171.616,21, apurado em 27/01/2014, relativo à CDA n.
60.4.13.005634-18.
Processo :13485-62.2011.4.01.3801
Exequente:UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Citando:JOÃO FRANCISCO BIZARRO JUNIOR
Objeto:débito no valor de R$21.782,84, apurado em 28/04/2014, relativo às CDAs n.
60.2.08.008677-74,
60.2.11.004434-14,
60.6.08.036434-69,
60.6.08.036435-40,
60.6.11.008866-09, 60.6.11.008867-81.
Processo :10125-85.2012.4.01.3801
Exequente:UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Citando:IPASOFT NEGÓCIOS LTDA.
Objeto:débito no valor de R$42.972,95, apurado em 11/04/2014, relativo à CDA n.
60.4.12.000164-45, 60.6.12.000810-33, 60.6.12.000811-14.
Processo :4091-94.2012.4.01.3801
Exequente:UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Citando:ALUMIFLEX METALÚRGICA LTDA.
Objeto:débito no valor de R$2.130,00, apurado em 20/11/2012, relativo à CDA n.
FGMG000099415. .
Processo :2065-26.2012.4.01.3801
Exequente:INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
Citando:THIAGO DE ANDRADE ROMEU ALEXANDRE
Objeto:débito no valor de R$2.004,69, apurado em 23/02/2012, relativo à CDA n. 166804.
Processo :8093-73.2013.4.01.3801
Exequente:UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Citando:EMPADA ARBEX LTDA. ME
Objeto:débito no valor de R$38.173,39, apurado em 24/02/2014, relativo às CDAs n.
42.245.722-1, 42.245.723-0.
Processo :2757-25.2012.4.01.3801
Exequente:Conselho Regional de eCONOMIA de Minas Gerais
Citando(s):JOSE MAURILIO CORREA
Objeto: débito no valor de R$1.890,80, apurado em 10/07/2012, relativo à CDA n.
3904/2011.
Processo :1517-64.2013.4.01.3801
Exequente:UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Citando(s):JONAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Objeto: débito no valor de R$109.620,51, apurado em 08/04/2014, relativo à CDA n.
60.2.09.001867-79,
60.3.09.000159-47,
60.4.09.001240-34,
60.4.09.001259-44,
60.4.09.007568-55,
60.4.12.018273-52,
60.6.09.004702-55,
60.6.09.004703-36,
60.7.09.001213-04.
Processo :1169-80.2012.4.01.3801
Exequente:Conselho Regional de eCONOMIA de Minas Gerais
Citando(s):ROBERTO BABIO
Objeto: débito no valor de R$2.147,61, apurado em 14/12/2011, relativo à CDA n.
3944/2011.
EXPEDIDO nesta cidade de Juiz de Fora, aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2014.
Eu, ___________ Fabiana Alves Gutierrez de Miranda (Diretora de Secretaria), conferi e
subscrevo.
Bruno Souza Savino
Juiz Federal Substituto

Juiza Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DRA. SILVIA ELENA PETRY WIESER
: DR. BRUNO SOUZA SAVINO
: FABIANA ALVES GUTIERREZ DE MIRANDA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SILVIA ELENA PETRY WIESER
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8284-21.2013.4.01.3801
8284-21.2013.4.01.3801 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: MG00149879 - GISELE BARROS DE PAULA
ADVOGADO
: MG0001796A - JOAO JOAQUIM MARTINELLI
ADVOGADO
: MG00085170 - TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUIZ DE FORA/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para que, o
dispositivo da sentença de fls. 362/368, integrado pela sentença de fl. 381, passe a vigorar com
a seguinte redação:
"Concedo parcialmente a segurança e revogo parcialmente a tutela concedida para que a
autoridade coatora efetue a correção monetária do saldo credor já encontrado pela taxa Selic
desde a data dos protocolos dos pedidos administrativos relativos aos períodos de 2006/2010
e 2012 e, após o completo procedimento de compensação, efetue ou não o ressarcimento à
impetrante. Reconheço a possibilidade de compensação de ofício dos débitos fiscais parcelados sem garantia com eventuais pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS relativos a
2012 apresentados pela impetrada, nos termos do art. 73, parágrafo único, Lei 9.430/96, na
redação dada pelo art. 20 da Lei nº 10.844/2013."
No mais, mantenho a sentença tal como lançada. Intimem-se as partes com a máxima urgência: autoridade coatora, impetrante e impetrado fax e mandado. Também oficie-se ao TRF
no âmbito da medida cautelar nº0034917.89.2014.4.01.000/MG comunicando a existência do
acolhimento dos embargos.
Juiza Titular
: DRA. SILVIA ELENA PETRY WIESER
Juiz Substit.
: DR. BRUNO SOUZA SAVINO
Dir. Secret.
: FABIANA ALVES GUTIERREZ DE MIRANDA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. SILVIA ELENA PETRY WIESER
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12894-66.2012.4.01.3801
12894-66.2012.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE ANTONIO BARBOSA
ADVOGADO
: MG00079477 - ANDRE VASCONCELOS FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimem-se as partes da designação do dia 17/09/2014, às 9 horas, para realização da perícia
com o engenheiro Ricardo Moraes, na empresa ENERGISA, em Cataguases.
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
BRUNO SOUZA SAVINO, JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ
DE FORA, NA FORMA DA LEI, ETC.,
FAZ SABER, aos executados qualificados na relação deste Edital e aos que o presente virem ou dele
conhecimento tiverem que, perante este Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramitam os processos de execução fiscal mencionados na relação abaixo. Tendo em vista o fato de os executados
encontrarem-se em lugar ignorado, pelo presente Edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será
publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, sito no endereço da
Rua Leopoldo Schmidt, 145 - 4º andar, Centro, em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, CITA os
executados identificados como citandos na relação deste edital para, no prazo de 05 (cinco) dias,
efetuarem o pagamento do respectivo débito, sujeito à correção monetária até a data de seu efetivo
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502252
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Numeração única: 12766-75.2014.4.01.3801
12766-75.2014.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

4ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO
: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM
: PAULO HENRIQUE SIMÕES DIAS

Atos da Exma.

: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM

AUTOR
ADVOGADO
REU
REU

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014

:
:
:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

THYSSEN BUDD AUTOMOTIVE JUIZ DE FORA LTDA
RJ00138594 - ALBERTO S. JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
RJ00121095 - ERNESTO JOHANNES TROUW
RJ00117404 - FABIO FRAGA GONCALVES
RJ00119322 - FLAVIA ALVAREZ DE SA
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
- PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO
EMBDO
PROCUR

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
PROCUR

: THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE SYSTEMS INDUSTRIAL DO BRASIL
LTDA
: RJ00121095 - ERNESTO JOHANNES TROUW
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
: - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

: DRA. MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO
: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM
: PAULO HENRIQUE SIMÕES DIAS
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014

Atos da Exma.

: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM

IMPDO
IMPDO

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 11185-25.2014.4.01.3801
11185-25.2014.4.01.3801 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

LEILA DO CARMO SOUZA
MG00113716 - ANDERSON AZALIN FERREIRA
MG00115867 - FABIO GUIMARAES TIMPONI
MG00128570 - LUCIANO FILGUEIRAS DIAS DE SOUZA
MG00081789 - MARCELO PICOLI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
- PROCURADORIA FEDERAL

: ORDEM DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS - SUBSECAO JUIZ DE
FORA
: MG00107358 - ALEXANDRE ATILIO RODRIGUES
: MG00040681 - CLAUDIA VIEIRA CAMPOS
: MG00069906 - DENILSON CLOSATO ALVES
: MG00097873 - GIOVANI MARQUES KAHELER
: MG00059671 - LUIS ANTONIO ABITTENCOURT
: MG00087125 - RUBENS DE ANDRADE NETO
: GERENTE EXECUTIVO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM JUIZ DE FORA/MG
: INSS
: GERENTE GERAL DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM JUIZ
DE FORA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Numeração única: 3939-51.2009.4.01.3801
2009.38.01.003969-8 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL

JOAO BATISTA DE SOUSA NETO
MG00075521 - LUIZ CARLOS BACH DA SILVEIRA
MG00075780 - RICARDO MONTEIRO WERNECK
REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

EXQTE
PROCUR
EXCDO
EXCDO
EXCDO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502253

WILLIAM MIGUEL SEMAAN
MG00144917 - JOSE ADRIANO PINTO MOREIRA
MG00144436 - RAFAEL CUNHA SILVERIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante ao expsoto, deixo d ereceber os embargos infringentes, porquanto intempestivos.
Numeração única: 7581-56.2014.4.01.3801
7581-56.2014.4.01.3801 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Nos termos do art. 162, §4°, CPC e Portaria n. 01 de 2012, deste juízo, intimem-se as partes
acerca da perícia designada para o dia 01/10/2014 às 14:00 horas, bem como para, querendo,
indicarem assistente técnico, nos termos do despacho de fls. 753/754.
Juiza Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

:
:
:
:

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.
Numeração única: 13423-22.2011.4.01.3801
13423-22.2011.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Nos termos do art. 162, §4°, CPC e Portaria n. 01 de 2012, deste juízo, intimem-se as partes
acerca da perícia designada para o dia 01/10/2014 ÀS 14:00 horas, bem como para, querendo,
indicarem assistente técnico, nos termos do despacho de fls. 395/396.
Numeração única: 15955-32.2012.4.01.3801
15955-32.2012.4.01.3801 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE

MUNICIPIO DE RIO NOVO/MG
MG00114655 - CLAUDIO QUINTAES GARCIA
UNIAO FEDERAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
Numeração única: 12107-66.2014.4.01.3801
12107-66.2014.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 15544-86.2012.4.01.3801
15544-86.2012.4.01.3801 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EMBDO
PROCUR

:
:
:
:

2253

:
:
:
:
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UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PAULO THEODOMIRO DOS SANTOS LIMA JUNIOR
ANDRE LUIZ SILVESTRE DE MATTOS
CLINICA VETERINARIA MANOEL HONORIO LTDA
o
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, no uso do Poder Geral de Cautela, determino a suspensão exigibilidade do
crédito tributário em relação ao executado ANDRÉ LUIZ SILVESTRE DE MATTOS.
Vista à credora da certidão de fI. 128.
Numeração única: 12186-79.2013.4.01.3801
12186-79.2013.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA

Juiza Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO
: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM
: PAULO HENRIQUE SIMÕES DIAS

Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM

AUTOR
DEF. PUB
REU

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12815-19.2014.4.01.3801
12815-19.2014.4.01.3801 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: FERNANDA CORREA PEREIRA DE CASTRO SILVA
ADVOGADO
: MG00092352 - TATIANA POSSAS EMIDIO
IMPDO
: GERENTE GERAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTOS
DUMONT/MG

: BENEDITO FABIANO PEREIRA NASCIMENTO
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Por tais considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar
que a União (Secretaria da Receita Federal do Brasil) se abstenha de cobrar quaisquer multas
ou impostos do autor em decorrência da atividade da sociedade empresária Fluxo 1152Equipamentos de Segurança Ltda-ME.
Intimem-se as partes, com urgência, acerca desta decisão; bem como para que digam se
desejam produzir outras provas, especificandoas e indicando sua utilidade. Prazo: 5 dias.
Juiza Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Pelo exposto, indefiro a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09, e julgo extinto o
processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I, do Código de Processo Civil.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Numeração única: 309-45.2014.4.01.3822
309-45.2014.4.01.3822 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DESTILARIA ATENAS LTDA
ADVOGADO
: MG00130555 - ALISON MENDES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00103944 - CELIO MARCOS LOPES MACHADO
ADVOGADO
: MG00121500 - VICTOR FONTAO REBELO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUIZ DE FORA/MG

: DRA. MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO
: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM
: PAULO HENRIQUE SIMÕES DIAS
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014

Atos da Exma.

: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9782-21.2014.4.01.3801
9782-21.2014.4.01.3801 RESTITUICAO DE COISAS APREENDIDAS
REQTE
ADVOGADO
REQDO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Estando, portanto, a parte Impetrante exercendo uma faculdade e não encontrando nenhum
óbice para que a mesma se efetive, homologo por sentença a desistência da ação, nos termos
do artigo 158, parágrafo único, do Código de
Processo Civil e, conseqüentemente, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 267,VIII, também do Código de Processo Civil.
Numeração única: 7147-67.2014.4.01.3801
7147-67.2014.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

: MARIA RENILDA CANDIDO
: MG00130600 - AUGUSTINHO AUTIELES GOMES BORGES
: JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ
DE FORA/MG

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a requerente para esclarecer a divergência apontada.
Numeração única: 11090-92.2014.4.01.3801
11090-92.2014.4.01.3801 LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
REQTE
ADVOGADO
REQDO

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
REU

: THIAGO PIRES SODRE
: MG00064128 - MARIA DE FATIMA PERILLO
: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM JUIZ DE FORA/MG

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se o réu, na pessoa de sua advogada consttuída, por publicação, nos termos do art. 370,
§ 10º, do CPC.
Numeração única: 13208-75.2013.4.01.3801
13208-75.2013.4.01.3801 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
ADVOGADO

:
:
:
:

MARCELO LINO DA ROCHA
MG00053117 - CARLOS ALBERTO NOVELINO
MG00137717 - MARCELLA DE OLIVEIRA SANTOS DA ROCHA
MG00103108 - WILLIAM CASTRO BORBONI
UNIAO FEDERAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Pelo exposto, extingo o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, VI do Código
de Processo Civil.
No que tange ao custeio do medicamentofornecido:
1) o valor deve ser rateado entre os entes, consoante decisão de fls. 65/72;
2) a União comprovou depósito no valor de R$ 15.000,62 (quinze mil reais e sessenta e dois
centavos) em conta judicial, fls.152;
3) intime-se o Município para apresentar, no prazo de 10 (dez) comprovante do valor gasto no
cumprimento da decisão de antecipação de tutela;
4) expeça-se alvará em seu favor para levantamento dos valores devidos a título de quota-parte
da União (1/3 do valor despendido), independente do trânsito em julgado, haja vista a efetiva
entrega do medicamento, fls. 100. Havendo
saldo reverta-se o valor em favor da União, nos termos do art. 4°, da Portaria SG/AGU n°
291/2011, de forma em que requerido às fls. 150/151.

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- PROCURADORIA DA REPUBLICA
ONOFRE ANTONIO DE FARIA
MG00094109 - WILBER MONTEZANO DE MENDONCA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Dê-se vista às partes do documento novo juntado às fls. 231 dos autos, bem como deste
despacho.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502254

:
:
:
:
:
:
:
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5) após apresentação do comprovante do valor gasto pelo Município, intime-se,ainda, o Estado
de Minas Gerais para o depósito de sua cota parte (1/3), no prazo de 20 (vinte) dias. Efetuado
o depósito expeça-se alvará em favor do Município de Juiz de Fora.
Intime-se, com urgência, a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora para recolher a
sobra do medicamento, a fim de promover sua utilização em momento posterior, em outro
paciente, se necessário.
Deixo de condenar em honorários, porque, segundo o princípio da causalidade, as despesas
processuais e honorários advocatícios recaem sobre a parte que deu causa à extinção do
processo sem resolução do mérito. Todavia,
verifico que houve cumprimento da liminar e, após, ocorreu o óbito.
Numeração única: 15793-37.2012.4.01.3801
15793-37.2012.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE LUIS DE OLIVEIRA EMILIO
ADVOGADO
: MG00100789 - MARCOS AZEVEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00123774 - MARIA DA CONCEICAO ANDRETTO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
REU
: UNIAO
PROCUR
: - PROCURADORIA FEDERAL

ADVOGADO
REU
REU
REU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, a fim de se evitar a burla ao juiz natural, deixando ao alvedrio da parte autora
a escolha do juízo, e por entender razoável a estimativa de R$25.000,00 para indenização por
danos morais, altero, de ofício, o valor da causa para fixá-lo em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil
reais) e, por consequência, reconheço a incompetência deste juízo para o julgamento do
feito.
Redistribua-se para uma das Varas de Juizado Especial Federal desta Subseção Judiciária.
Juiza Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.
Atos da Exma.

: DRA. MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 15982-49.2011.4.01.3801
15982-49.2011.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3659-07.2014.4.01.3801
3659-07.2014.4.01.3801 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADORIA DA REPUBLICA
REU
: ROSA MARIA OLIVEIRA PACE
ADVOGADO
: MG00079477 - ANDRE VASCONCELOS FILHO
ADVOGADO
: MG00032040 - CARLOS ALBERTO TCBARBOSA
ADVOGADO
: MG00128929 - ELIZAINE MENDES CAMPOS

:
:
:
:
:
:
:
:
:

THAIS APARECIDA MAFRA PAIVA
MG00130189 - BRUNO DE ALMEIDA INTROVIGNI
MG00119295 - EDVALDO TOME SILVA
MG00086913 - MARCELO VIANNA PASQUINI
MG00092234 - RODRIGO VALENTE MOTA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
MG00089778 - DANIELA OLIVEIRA COELHO
MG00054278 - DEOPHANES ARAUJO SOARES FILHO
MG00048971 - MESSIAS DE SOUZA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos
termos do artigo 269, I do CPC para determinar que a Ré contrate a autora nos termos do
edital.
Numeração única: 4218-95.2013.4.01.3801
4218-95.2013.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada, bem como não havendo outras alegações
de matérias que possam levar à absolvição sumária da acusada, conforme previsão do art. 397
do CPP, designo o dia 17 de setembro
de 2014, às 15 horas, para realização de audiência para oitiva das testemunhas arrolada pela
acusação (Regina Célia Amorim do Nascimento, fi. 01-E) e defesa (Mariel Flávio Novaes, Maria
Adalgisa Sempke e Denise Catarina Pace, fI. 335), bem como para interrogatório da acusada.
FLS. Em que pesem as alegações da ré no sentido da aplicação analógica das disposições
contidas a respeito no CPC, não conheço do Agravo Retido por ela interposto (fls. 400/404), por
falta de previsão legal, uma vez não ecistir essa figura recursal no Processo Penal. Intime-se,
atentando-se para a audiência designada para o dia 17/09/2014.
Numeração única: 13125-59.2013.4.01.3801
13125-59.2013.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EVANDRO AMBROSIO DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00114503 - CLAUDIA FABIANA ZIMMERMANN DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00145902 - FERNANDA MARTINS DA COSTA MACHADO E CASTRO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502255

: DRA. MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO
: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM
: PAULO HENRIQUE SIMÕES DIAS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Com tais considerações,JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e extingo o proceso, com
julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Juiza Titular
: DRA. MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO
Juiza Substit.
: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM
Dir. Secret.
: PAULO HENRIQUE SIMÕES DIAS
Atos da Exma.

: MG00089290 - LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA
: API SPE 26 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:
:

MARILENE MARTINS SAPORETTI
MG00015845 - JOSE MARIA DE SOUSA RAMOS
MG00085404 - MARCELO SALES DE SOUZA RAMOS
UNIAO FEDERAL
- ADVOCACIA GERAL DA UNIAO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO constante da inicial e extingo o feito com
resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, CPC, para condenar a parte ré a pagar à parte
autora os valores que lhe são devidos a título de GDASST, no valor de 60 pontos, a partir de
01/06/2002 e até fevereiro de 2013, observada a prescrição quinquenal, e de GDPST, no
percentual de 80% de seu valor máximo até 22/11/2010, data anterior ao período do primeiro
ciclo de avaliação fixado no art. 30 da Portaria n 3.627/2010, compensando os valores efetivamente percebidos, respeitado o qüinqüênio prescricional que antecedeu o ajuizamento da
ação, a pagar-lhe acrescidas de correção monetária com base no INPC e juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação, face ao caráter alimentar do benefício, conforme Manual de
Cálculos elaborados pela Comissão de Cálculos da Justiça Federal.
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Numeração única: 5315-96.2014.4.01.3801
5315-96.2014.4.01.3801 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: CENTRO DE DIAGNOSTICO CLAUDIO RAMOS LTDA
ADVOGADO
: MG00097405 - ANGELO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00116034 - JOAO PAULO FERREIRA DE CAMPOS VIANA
ADVOGADO
: MG00074659 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Considerando a sentença prolatada nos autos principais à fls. 38, com a extinção pelo pagamento, julgo extinto os presentes embargos sem resolução do mérito nos termos do art. 267,
VI do CPC, por falta de interesse processual.
Numeração única: 1401-58.2013.4.01.3801
1401-58.2013.4.01.3801 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PABLO DE MORAES MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00078790 - JOSEANE PATRICIA SILVA LUZ
IMPDO
: COORDENADORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante o exposto, julgo procedente o pedido do impetrante e concedo parcialmente a segurança,
para determinar a impetrada que examine toda a documentação apresentada pelo impetrante,
para fins de comprovação da sua situação
econômico-financeira, e, uma vez preenchidos os requisitos legais pertinentes, proceda à sua
matrícula no Curso de Letras - SISU - 2013, Sem condenação em honorários. Custas ex
lege.
Tendo em vista que o agravo interposto ainda não retornou e, de acordo com a consulta
processual anexada à contracapa dos autos, este está concluso para despacho/decisão, oficiese, com urgência, ao Desembargador Federal Relator do Agravo, informando-o sobre a prolação desta sentença.
Sentença sujeita ao reexame necessário.

Atos da Exma.

: DRA. ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10899-18.2012.4.01.3801
10899-18.2012.4.01.3801 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA DE JESUS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00092991 - BIANCA DUTRA GONCALVES
REU
: API SPE 26 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG0146101A - GUSTAVO GONCALVES GOMES
ADVOGADO
: MG00054390 - LUIZ ALBERTO MAUAD
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Isso posto, homologo a transação celebrada entre a parte autora e a CEF e, conseqüentemente, extingo o processo com resolução do mérito, em relação a citada empresa pública,
nos termos do artigo 269, 11Ido Código de Processo Civil.
Honorários e metade das custas finais recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes mencionadas, ficando, todavia, sobrestada a cobrança em relação à
autora por litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.
Em relação a ré API SPE 26- Planejamento e Empreendimentos homologo a desistência da
ação, nos termos do artigo 158, parágrafo único do Código de Processo Civil e, conseqüentemente, julgo extinto o processo sem resolução do
mérito, nos moldes do artigo 267,VIII, também do Código de Processo Civil.
Quanto a esta desistência, condeno a autora ao pagamento da outra metade das custas finais
e de honorários de sucumbência, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando também
sobrestada a cobrança, pelo mesmo motivo acima aduzido.
Numeração única: 5379-43.2013.4.01.3801
5379-43.2013.4.01.3801 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADO
: RJ00141937 - DANIEL RAMOS DE ARRUDA CAMPOS
ADVOGADO
: RJ00112310 - LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA
ADVOGADO
: RJ00093732 - SANDRO MACHADO DOS REIS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUIZ DE FORA/MG
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Trata-se de embargos de declaração em que o embargante alega a ocorrência de omissão na
sentença de fls. 221/225.
Conheço dos embargos declaratórios, pois foram interpostos tempestivamente e foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. .....
Nesse sentido, acolho os embargos para excluir da sentença o seguinte trecho:
"Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e julgo procedente o pedido da impetrante para
determinar que a autoridade coatora proceda ao desembaraço aduaneiro das mercadorias
retidas no EADI - JUIZ DE FORA, tendo por base de cálculo unicamente o valor aduaneiro,
devendo ser excluídos dessa base apenas o ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro
e o valor das próprias contribuições, nos termos da Lei 10.865/2004, por ser a sua previsão
inconstitucional, pelo que concedo a segurança."
Substituindo-se pelo seguinte trecho:
"Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e julgo procedente o pedido da impetrante para
determinar que a autoridade coatora proceda ao desembaraço aduaneiro das mercadorias
retidas no EADI - JUIZ DE FORA, tendo por base de cálculo unicamente o valor aduaneiro,
devendo ser excluídos dessa base apenas o ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro
e o valor das próprias contribuições, nos termos da Lei 10.865/2004, por ser a sua previsão
inconstitucional.
E reconheço o direito da impetrante à compensação dos valores que tenham sido indevidamente
recolhidos com a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS/IMPORTAÇÃO, respeitada a prescrição qüinqüenal, após o trânsito em julgado (CTN, artigo 170-A). O indébito deverá
ser corrigido monetariamente pela taxa SELlC ou por outro índice posterior utilizado pela Receita
para correção de seus créditos, da data do efetivo pagamento até a data do encontro de contas,
resguardando-se à Administração Pública o poder de fiscalizar a regularidade do procedimento compensatório efetuado, pelo que concedo a segurança."
No mais, mantenho a sentença da forma em que lançada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502256

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LAVRAS
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO
: PAULA ESTELA SOUZA DE QUEIROZ

Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1473-58.2012.4.01.3808
1473-58.2012.4.01.3808 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: ADILENE APARECIDA DE OLIVEIRA ME
ADVOGADO
: MG00111770 - CAROLINA BARBOSA SABATO
ADVOGADO
: MG00125760 - MARCELO BARBOSA SABATO
EMBDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00054309 - LUIZ ALBERTO MAUAD
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Tendo em vista que a matéria controversa, atinente à abusividade de cláusulas contratuais, é
exclusivamente de direito, desnecessário o levantamento, neste momento, dos haveres contratuais. Considerando-se, ainda, tudo o que consta dos autos, verifico que as provas coligidas
são hábeis para a formação do livre convencimento deste Juízo, sendo suficientes para o
deslinde da controvérsia, pelo que indefiro o pedido de produção de prova pericial contábil e
depoimento pessoal da embargada, fl. 73, formulado pela requerida/embargante.
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Numeração única: 880-92.2013.4.01.3808
880-92.2013.4.01.3808 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00054390 - LUIZ ALBERTO MAUAD
RÉU
: ESPOLIO DE WALTER PAGANO COSTA
INVENT.
: DOROTY PAIVA COSTA BASTOS GARCIA
ADVOGADO
: MG00122376 - GIANE MARTINS DE SOUZA DE CASTRO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Sendo a matéria aqui tratada, eminentemente, de direito, a realização de audiência configurase medida inócua ao desfecho da lide, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova
testemunhal formulado pelo embargante à fl. 48. Por outro lado, defiro às partes a juntada de
documentos que se prestarem à elucidação dos fatos. Prazo: cinco dias. (...)
Numeração única: 32-47.2009.4.01.3808
2009.38.08.000032-6 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
RÉU
: TAIS MENDONCA BASTOS
RÉU
: GELSON BASTOS BARBOSA
RÉU
: WANDA MENDONCA BASTOS
ADVOGADO
: MG00073917 - WANESSA DE SOUSA GUIMARAES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)Considerando-se que os embargantes/requeridos se encontram sob o pálio da assistência
judiciária gratuita, defiro o pedido da CEF às fls. 147/154 para desobrigá-la do pagamento dos
honorários periciais, os quais fixo em R$234,80, nos termos da Resolução 558/2007 do Conselho da Justiça Federal, devendo o perito judicial ser intimado a informar se ainda permanece
o interesse na realização da perícia.
Numeração única: 1094-20.2012.4.01.3808
1094-20.2012.4.01.3808 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXCDO
: CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR
ADVOGADO
: MG00132197 - ALYSON SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00143157 - IGOR DE OLIVEIRA BORGES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...), o executado Conselho Municipal do Bem Estar do Menor foi citado na pessoa da sua
presidente Vera Lúcia dos Santos (excipiente), não tendo sido penhorados bens desta ou
daquele, afirmando, inclusive, a oficiala de justiça que "diante do exposto e considerando que
não encontrei bens de propriedade do executado, devolvo este mandado à Secretaria da Vara
Única da Subseção Judiciária de Lavras" (grifo acrescentado), não havendo dúvida de que a
excipiente não figura no polo passivo desta execução fiscal, restando, pois, prejudicando o
conhecimento da sua pretensão, à falta de legitimidade. Rejeito, pois, a exceção de préexecutividade.
Numeração única: 2651-71.2014.4.01.3808
2651-71.2014.4.01.3808 IMISSAO NA POSSE
REQTE
: JOAO DAGOBERTO SANTOS E OUTRO
REQTE
: JOAO DAGOBERTO SANTOS E OUTRO
ASSISTA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00059420 - DAVI OLIMPIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00127004 - LUIZA ANTUNES DE MAGALHAES
ADVOGADO
: MG00085432 - ROBERTO MARSICANO CEZAR
REQDO
: JUAREZ ANTONIO COELHO FILHO
REQDO
: ROSELI APARECIDA DA SILVA COELHO
ADVOGADO
: MG00088526 - JOAO BATISTA DA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)Tendo em vista os requerimentos externados em audiência preliminar à fl. 66, intimem-se as
partes para esclarecerem a pertinência da prova oral requerida, justificando a sua necessidade
e utilidade para a elucidação dos fatos. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502257

Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO
: PAULA ESTELA SOUZA DE QUEIROZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 455-02.2012.4.01.3808
455-02.2012.4.01.3808 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00054309 - LUIZ ALBERTO MAUAD
EXCDO
: ADILENE APARECIDA DE OLIVEIRA ME
ADVOGADO
: MG00111770 - CAROLINA BARBOSA SABATO
ADVOGADO
: MG00125760 - MARCELO BARBOSA SABATO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à CEF dos documentos de fls. 128/151.
Numeração única: 302-42.2007.4.01.3808
2007.38.08.000302-6 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL MG
REU
: JOSE ALVES JUNIOR
REU
: MANUEL ALVES NETO
ADVOGADO
: MG00027656 - IRACEMA FERREIRA DA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Determino o sobrestamento da marcha processual, a suspensão da pretensão punitiva do
Estado e do curso do prazo prescricional, cabendo, entretanto, à Procuradoria da República,
bem como ao réu, noticiarem nos autos quaisquer alterações que venham a ocorrer no curso
do parcelamento do débito, consoante já decidido à fl. 740.
Numeração única: 2236-93.2011.4.01.3808
2236-93.2011.4.01.3808 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: GUMERCINDO WELINGTON GUEDES
REU
: WELINGTON CARDOSO GUEDES
ADVOGADO
: MG00043056 - WALTER BOTELHO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)documentos apreendidos em 19/7/2005 (...)vista às partes. Dê-se vista aos réus para apresentação de alegações finais, em forma de memoriais, nos termos do parágrafo único do art.
404 do Código de processo Penal, no prazo de cinco dias.
Numeração única: 2501-95.2011.4.01.3808
2501-95.2011.4.01.3808 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: WALDERLUCI BOTEGA FONSECA
ADVOGADO
: MG00035855 - EMERSON JADER FREITAS E ANDRADE
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: FACECA - FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
ADVOGADO
: MG00078173 - BRUNO VIANA VIEIRA
ADVOGADO
: MG00130013 - DANIELLE ABREU CARLOS
ADVOGADO
: MG00028950 - GERALDO RABELO CUNHA
ADVOGADO
: MG00067986 - PAULO HENRIQUE MACIEL MANCINI
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)designo o dia 15/10/2014, às 13h e 30min, para a realização do ato processual em voga.
(...)determino a expedição de carta precatória à Seção Judiciária de MG, solicitando-se a
intimação do representante legal da corré Caixa Econômica Federal, Hebert Gonçalves Simões, para comparecer, naquele Juízo deprecado, à audiência que será realizada por videoconferência na data acima aprazada. (...)
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a CEF a se manifestar sobre a caução ofertada pelos embargantes às fls. 171/174,
bem assim digam as partes se desejam produzir outras provas, especificando sua finalidade e
delimitando-lhes o objeto. Prazo: cinco dias.
Numeração única: 2183-10.2014.4.01.3808
2183-10.2014.4.01.3808 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00059794 - MARCUS VINICIUS FERNANDES
RÉU
: H I TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MT00006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
ADVOGADO
: MG00140166 - MARCOS HENRIQUE RODRIGUES
ADVOGADO
: MT00007950 - VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO

Numeração única: 2353-16.2013.4.01.3808
2353-16.2013.4.01.3808 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00078173 - BRUNO VIANA VIEIRA
MG00136014 - GREGORIO DE SOUZA
MG00137464 - LEANDRO BELLINI TEIXEIRA
ANDRE AMANCIO TRAJANO
MG00147560 - JOSE RICARDO MIOTTO GABRIELLI
MG00142514 - MARIA ELIZABETH RODRIGUES DE PAIVA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Concedo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita (...)Dê-se vista à CEF
sobre o alegado às fls. 44/71. Prazo: 10 dias. (...)
Numeração única: 406-97.2008.4.01.3808
2008.38.08.000406-6 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU
RÉU
RÉU
RÉU
RÉU

:
:
:
:
:
:
:

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Anote-se que resta ciente este Juízo acerca da interposição do agravo de instrumento de fls.
169/185. No presente caso, a despeito dos argumentos despendidos pela autora, não se
vislumbra a possibilidade do exercício de juízo de retratação. Com efeito, não é descabida a
alegação de que a ré tenha agido com grau de má-fé ao firmar o contrato de financiamento
objeto da demanda, uma vez que é realmente plausível que a mesma tivesse conhecimento de
que logo ingressaria com o pedido de recuperação judicial. Por outro lado, a credora também
tinha ciência, ou deveria ter, acerca da situação financeira da ré quando da contratação do
financiamento, porquanto se trata de uma instituição bancária cujas atribuições envolvem,
dentre outras, a análise profunda sobre a saúde financeira da empresa tomadora de crédito.
Ora, percebe-se que a CEF não tomou as devidas precauções ao conceder o crédito em tela,
repise-se, atribuições inerentes às suas atividades bancárias, e agora pretende reparar os
efeitos de sua negligência por via judicial oblíqua, haja vista que a empresa ré encontra-se em
processo de recuperação judicial com plano de recuperação já aprovado, conforme Ata de
Assembleia de fls. 147/150. Registre-se, ainda, que as demais alegações formuladas na petição de agravo de instrumento já foram objeto de análise pela decisão proferida às fls.
160/165, razão pela qual fica mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Juiza Titular
: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO
Dir. Secret.
: PAULA ESTELA SOUZA DE QUEIROZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00073943 - JEAN PABLO DE PAIVA LOPES
COMERCIAL CENTRO OESTE MINEIRO LTDA
LECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ
PAULO ROBERTO MACIEL LABBATE
LINDALVANA RODRIGUES DE MORAES LABBATE
FABIO LUCIO PEREIRA FONSECA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Frustradas as diligências para a obtenção de endereço dos réus/devedores, requeira a credora
o que de seu interesse para o prosseguimento do feito.
Numeração única: 635-81.2013.4.01.3808
635-81.2013.4.01.3808 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00054390 - LUIZ ALBERTO MAUAD
DONIZETTI BERSANI
MG00144738 - LIVIA LOURENCONI MASSAHUD DIAS

Atos da Exma.

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Frustradas as tentativas de localização de bens do devedor (fls. 43, verso e 58/65), suspendase o feito, na forma do art. 791, III do CPC, podendo o credor, a qualquer tempo, requerer de
algum bem do devedor, durante o prazo de prescrição do direito.
Numeração única: 243-15.2011.4.01.3808
243-15.2011.4.01.3808 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
EXCDO

:
:
:
:
:
:
:

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 74-33.2008.4.01.3808
2008.38.08.000074-0 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00058059 - IRIS MARIA CAMPOS
RÉU
: ISABELLE CONSTANCA ALVARENGA NEVES
RÉU
: LOURDES APARECIDA COUTINHO NEVES
ADVOGADO
: MG00057916 - CARLOS ANTONIO ROCHA
ADVOGADO
: MG00060764 - MESSIAS JOSE REZENDE ASSUMPCAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00125758 - FILEMOM EVANGELISTA DOS SANTOS
MG00054390 - LUIZ ALBERTO MAUAD
MG00078792 - RODRIGO TREZZA BORGES
COMERCIAL APS LTDA
RENATA CHRISTIANE DA COSTA
EUNICE SILVA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)ficam parcialmente acolhidos os embargos opostos, com a parcial procedência d apretensão
externada na exordial, para, concedendo em parte a pretensão vindicada, reconhecer a dívida
existente em desfavor das requeridas (...)
Numeração única: 462-57.2013.4.01.3808
462-57.2013.4.01.3808 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOAO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00123620 - ANA LUCIA DE A. MENEZES
ADVOGADO
: MG00107290 - WEBNER LESSA DE FREITAS CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Dê-se vista às partes sobre as manifestações de fls. 127/137 e 146/156. Prazo: 10 dias.
Numeração única: 2594-53.2014.4.01.3808
2594-53.2014.4.01.3808 EMBARGOS DE TERCEIROS
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
ADVOGADO

:
:
:
:

JOSE EDUARDO ANTUNES E OUTRO
MG00099702 - EVANDRO DE SOUZA MONTEIRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00059794 - MARCUS VINICIUS FERNANDES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502258

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO

2258

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)resolvendo o mérito da demanda (art. 269, I do CPC) e acolhendo em parte o pedido inicial,
de conseguinte, julga-se parcialmente procedente a pretensão, assim se fazendo para reconhecer e declarar que a parte acionante laborou em atividades especiais perante as empresas ENGEFER Empresa de Engenharia Ferroviária, RFFSA Rede Ferroviária Federal S/A e
MRS Logística S/A nos períodos de 03/07/1979 a 31/12/1984, 01/01/1985 a 30/04/1990 e
01/05/1990 a 04/4/2011 (...)
Numeração única: 1204-82.2013.4.01.3808
1204-82.2013.4.01.3808 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
REQDO

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO
: PAULA ESTELA SOUZA DE QUEIROZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1833-61.2010.4.01.3808
1833-61.2010.4.01.3808 PETICAO CIVEL
AUTOR
: MARILIO TADEU XAVIER
ADVOGADO
: MG00111417 - ANDRE LUIZ DE PAULA
ADVOGADO
: MG00082024 - ANTONIO CARLOS DE PAULA
ADVOGADO
: MG00142829 - EDWARD DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00144281 - JOSE DO PATROCINIO CARDOSO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00081426 - GERALDO ALVIM DUSI JUNIOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos necessários ao seu conhecimento. Desse modo, recebo-o no efeito devolutivo nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. (...)
Intime-se ainda o réu, acerca da presente decisão (...)
Numeração única: 1191-20.2012.4.01.3808
1191-20.2012.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO BERNARDES SOBRINHO
ADVOGADO
: MG00053838 - ANTONIO SETH PIVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 2076-97.2013.4.01.3808
2076-97.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IRENE CANDIDA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00082087 - EUDES JOSE FREIRE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 2186-96.2013.4.01.3808
2186-96.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARINA DA PENHA MORAIS
ADVOGADO
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 2273-52.2013.4.01.3808
2273-52.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ILDA MARIA DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: MG00092611 - ANA CRISTINA RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA
: MG00073752 - ALVIMAR ARAMUNI E SILVA
: MG00073756 - PAOLA LUCCIOLA DO COUTO E SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)ante à perda do objeto da presente cautelar, declaro extinto o processo sem resolução de
mérito, com esteio no art. 267, VI, do CPC. Condeno a requerente ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da parte contrária, fixados em 10% (...)
Numeração única: 1413-51.2013.4.01.3808
1413-51.2013.4.01.3808 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU

: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA
: MG00073752 - ALVIMAR ARAMUNI E SILVA
: UNIAO - FAZENDA NACIONAL
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...), reconhecida a ilegitimidade passiva da União, extingue-se o feito, em relação à mesma,
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VI do CP, e, quanto ao pedido formulado
contra o Inmetro, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 269, I do CPC), rejeito o
pedido e julgo improcedente a pretensão formulada na inicial. Condeno a autora ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, fixados em 10% (...)
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO
: PAULA ESTELA SOUZA DE QUEIROZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos da Exma.

: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 432-61.2009.4.01.3808
2009.38.08.000432-3 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
RÉU
RÉU
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00097772 - FREDERICO DANIEL DONE FERRAZ
MG00078792 - RODRIGO TREZZA BORGES
JOSIELLE GARCIA DE MELO
ELCIO PAIVA
MG00053364 - WANDYCK FERNANDES BADARO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intimo a CEF a retirar em Secretaria cópia do Edital de citação do réu ELCIO PAIVA,fls. 154,
devendo providenciar sua publicação por duas vezes em jornal de circulação local, atentandose para o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 232, III, do CPC.
Após a devida publicação, deverá a autora comprová-la nos autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502259
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1195-86.2014.4.01.3808
1195-86.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 183-37.2014.4.01.3808
183-37.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NELSON JOSE FERREIRA
ADVOGADO
: MG00112832 - ANNA CLAUDIA PEIXOTO MOREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 597-35.2014.4.01.3808
597-35.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: APARECIDA DA CONCEICAO CAMPOS
ADVOGADO
: MG00078243 - TED WILSON DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 887-50.2014.4.01.3808
887-50.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZENI ALVARENGA SOARES
ADVOGADO
: MG00082087 - EUDES JOSE FREIRE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 890-05.2014.4.01.3808
890-05.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00060168 - DENILSON NASCIMENTO AVELAR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 976-73.2014.4.01.3808
976-73.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARLENE LUIZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00117052 - ELISANE FERNANDES MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1172-43.2014.4.01.3808
1172-43.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EUZEBIO JOSE GONCALVES
ADVOGADO
: MG00109394 - OTAVIANO RODRIGUES MOREIRA NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502260

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

NEIMA MODESTO DE SOUZA
MG00094915 - LIVIA ASMAR PIVA
MG00094929 - MARIA APARECIDA NAIME SOBRINHA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1199-26.2014.4.01.3808
1199-26.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

VERA LUCIA DE LIMA
MG00094915 - LIVIA ASMAR PIVA
MG00094929 - MARIA APARECIDA NAIME SOBRINHA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1200-11.2014.4.01.3808
1200-11.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

MARIA SANTA
MG00094915 - LIVIA ASMAR PIVA
MG00094929 - MARIA APARECIDA NAIME SOBRINHA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1279-87.2014.4.01.3808
1279-87.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA DAS GRACAS DE FATIMA
: MG00089213 - EMERSON SILVEIRA FERREIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1476-42.2014.4.01.3808
1476-42.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA MADALENA SILVA
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
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Numeração única: 1886-03.2014.4.01.3808
1886-03.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES SILVA
ADVOGADO
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1972-71.2014.4.01.3808
1972-71.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GENI SALVADOR DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1973-56.2014.4.01.3808
1973-56.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IRANI CARLOS GERTRUDES
ADVOGADO
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1974-41.2014.4.01.3808
1974-41.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DANIVALDO PINTO
ADVOGADO
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 2000-39.2014.4.01.3808
2000-39.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 2380-62.2014.4.01.3808
2380-62.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL CRIOULO
ADVOGADO
: MG00089213 - EMERSON SILVEIRA FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)

Numeração única: 1796-92.2014.4.01.3808
1796-92.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE SILVA
ADVOGADO
: MG00089213 - EMERSON SILVEIRA FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1797-77.2014.4.01.3808
1797-77.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANDRELINA PEREIRA MORATO
ADVOGADO
: MG00089213 - EMERSON SILVEIRA FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1798-62.2014.4.01.3808
1798-62.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZELIA DE FATIMA ESTEVAM
ADVOGADO
: MG00089213 - EMERSON SILVEIRA FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1799-47.2014.4.01.3808
1799-47.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO LAZARO BATISTA
ADVOGADO
: MG00089213 - EMERSON SILVEIRA FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1800-32.2014.4.01.3808
1800-32.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DAS DORES FERNANDES
ADVOGADO
: MG00089213 - EMERSON SILVEIRA FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Numeração única: 1885-18.2014.4.01.3808
1885-18.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DINAZIR REZENDE SILVA
ADVOGADO
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como o acima exposto, indefiro o pedido de fls. (...) Após a intimação das partes, determino à Secretaria do
Juízo a designação de audiência, de acordo com a disponibilidade da pauta (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502261
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Numeração única: 1511-36.2013.4.01.3808
1511-36.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUZIA DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 51, I da lei 9.099/95 combinado com o art. 267, IV, do CPC, diante do abandono da causa. (...)
Numeração única: 2028-75.2012.4.01.3808
2028-75.2012.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANIA CARVALHO RESENDE
ADVOGADO
: MG00082087 - EUDES JOSE FREIRE JUNIOR
ADVOGADO
: MG00135839 - MARIO CUSTODIO FREIRE PEREIRA
ADVOGADO
: MG00041380 - OSVALDO BATISTA PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)acolhido em parte o pedido inicial e, de conseguinte, julgada parcialmente procedente a
pretensão, assim se faz para reconhecer e declarar que a parte acionante laborou no meio
rural, em regime de economia familiar, possuindo a condição de segurada especial no período
de 01/01/1978 a 12/11/1988, e impor ao INSS a obrigação de proceder à averbação do referido
interstício como tempo de serviço em favor da demandante (obrigação de fazer a ser comprovada nos autos, sob pena de fixação de multa diária que fará parte integrante desta
sentença). Defiro o pedido de gratuidade de justiça (...)
Numeração única: 679-71.2011.4.01.3808
679-71.2011.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDSON GIL DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1725-61.2012.4.01.3808
1725-61.2012.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JEOVANE RODRIGUES DE AVELAR
ADVOGADO
: MG00087460 - JAQUELINE HELENA BORGES DE PAULA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 61-58.2013.4.01.3808
61-58.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE HEITOR CAMILO MAGALHAES
ADVOGADO
: MG00119497 - JORDANE MOREIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 755-27.2013.4.01.3808
755-27.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DALVA BATISTA ALVARENGA
ADVOGADO
: MG00046755 - ANGELINA BENTO ROSA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)

Numeração única: 2890-75.2014.4.01.3808
2890-75.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE NAZARE LOURENCO
ADVOGADO
: MG00082087 - EUDES JOSE FREIRE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, pagar as custas (...)
Numeração única: 2981-68.2014.4.01.3808
2981-68.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SILVANA MARIA SILVA VENANCIO
ADVOGADO
: MG00092611 - ANA CRISTINA RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)intime-se a parte autora a fim de que, em atenção ao art. 282, V do CPC, apresente
documentos e planilhas que justifiquem o valor atribuído à causa à luz do disposto no art. 259,
I e art. 260 do CPC, considerada a data da propositura da ação, devendo este, se o caso, ser
desde logo retificado para fins de atendimento àqueles dispositivos (...)
Numeração única: 2984-23.2014.4.01.3808
2984-23.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS IMBASSAHI FASSIO
ADVOGADO
: MG00074890 - PAULO CESAR SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)intime-se a parte autora a fim de que, em atenção ao art. 282, V do CPC, apresente
documentos e planilhas que justifiquem o valor atribuído à causa à luz do disposto no art. 259,
I e art. 260 do CPC, considerada a data da propositura da ação, devendo este, se o caso, ser
desde logo retificado para fins de atendimento àqueles dispositivos (...)
Numeração única: 3001-59.2014.4.01.3808
3001-59.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EXPEDITO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00148589 - HELENA MARIA DE LOURDES PEREIRA SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)intime-se a parte autora a fim de que, em atenção ao art. 282, V do CPC, apresente
documentos e planilhas que justifiquem o valor atribuído à causa à luz do disposto no art. 259,
I e art. 260 do CPC, considerada a data da propositura da ação, devendo este, se o caso, ser
desde logo retificado para fins de atendimento àqueles dispositivos (...)
Juiza Titular
: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO
Dir. Secret.
: PAULA ESTELA SOUZA DE QUEIROZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 138-04.2012.4.01.3808
138-04.2012.4.01.3808 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MARLENE DOLORES NAIME
ADVOGADO
: MG00094915 - LIVIA ASMAR PIVA
ADVOGADO
: MG00094929 - MARIA APARECIDA NAIME SOBRINHA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)Por tais fundamentos, extingo o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, I,
c/c o art. 295,II, ambos do CPC. Custas e honorários incidentes na forma da lei.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502262
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 2651-08.2013.4.01.3808
2651-08.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VERA REGINA SOUZA MORAIS
ADVOGADO
: MG00103623 - DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Numeração única: 785-62.2013.4.01.3808
785-62.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZULMIRA CAMPIDELI FONSECA
ADVOGADO
: MG00138826 - ALESSANDRA CAMPIM
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 975-25.2013.4.01.3808
975-25.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SEBASTIANA SEVERINA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: MG00119497 - JORDANE MOREIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1031-58.2013.4.01.3808
1031-58.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ROSARIA BOLINA
ADVOGADO
: MG00119497 - JORDANE MOREIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1281-91.2013.4.01.3808
1281-91.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZILMA LOPES
ADVOGADO
: MG00087619 - DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00089213 - EMERSON SILVEIRA FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1923-64.2013.4.01.3808
1923-64.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO PEDRO CARDOSO
ADVOGADO
: MG00119497 - JORDANE MOREIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1965-16.2013.4.01.3808
1965-16.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DAS DORES PIO
ADVOGADO
: MG00105243 - FELIPE VILELA SALGADO ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 2373-07.2013.4.01.3808
2373-07.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCOS ANTONIO LOPES
ADVOGADO
: MG00091820 - ANDREZA MIWA SHIMIZU
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502263

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 809-56.2014.4.01.3808
809-56.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZULMA HELENA SILVERIO BATISTA
ADVOGADO
: MG00092893 - ISABELLA LOURDES DE CASSIA BARBOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 847-68.2014.4.01.3808
847-68.2014.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIO SEBASTIAO ALVES
ADVOGADO
: MG00119497 - JORDANE MOREIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 135-15.2013.4.01.3808
135-15.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA MADALENA MORETI
ADVOGADO
: MG00135612 - ALESSANDRA FELIPE DIVINO DE ANDRADE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 663-49.2013.4.01.3808
663-49.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO ANTONIO JOSE ALVES
ADVOGADO
: MG00094691 - ALEM ALVES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1157-11.2013.4.01.3808
1157-11.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HELENA PIRES DE ALMEIDA GOMES
ADVOGADO
: MG00053043 - ITAMAR ONOFRE DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1691-52.2013.4.01.3808
1691-52.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

Numeração única: 1259-33.2013.4.01.3808
1259-33.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSELI DE FATIMA LEOTERIO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1311-29.2013.4.01.3808
1311-29.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00119497 - JORDANE MOREIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1777-23.2013.4.01.3808
1777-23.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1395-30.2013.4.01.3808
1395-30.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SEBASTIAO HIRTON DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00105243 - FELIPE VILELA SALGADO ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

AUTOR
REU

: ANTONIO LEONEL DE AMDRADE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1787-67.2013.4.01.3808
1787-67.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1503-59.2013.4.01.3808
1503-59.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS ANTONIO REZENDE BOTELHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

: ADEMIR MOREIRA SENA
: MG00088001 - ANISIO ARAUJO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1811-95.2013.4.01.3808
1811-95.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1525-20.2013.4.01.3808
1525-20.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCOS ROBERTO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00092611 - ANA CRISTINA RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARLI DE FATIMA MASCIMENTO
: MG00087460 - JAQUELINE HELENA BORGES DE PAULA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1937-48.2013.4.01.3808
1937-48.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1611-88.2013.4.01.3808
1611-88.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IVANETE SOTERO DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

AUTOR
REU

: CATARINA APARECIDA SILVERIO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 2269-15.2013.4.01.3808
2269-15.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
Numeração única: 1633-49.2013.4.01.3808
1633-49.2013.4.01.3808 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARDINEU SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00054748 - ANTONIO EUSTAQUIO FREIRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502264

: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
: MG00060168 - DENILSON NASCIMENTO AVELAR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

AUTOR
REU

: SERGIO EDUARDO LANA TEIXEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...)extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I do CPC), rejeitados os pedidos,
julga-se improcedente a pretensão inicial (...)
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Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 7559-48.2012.4.01.3807
7559-48.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANILDA VIEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: MG00119571 - MATEUS AUGUSTO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 88-44.2013.4.01.3807
88-44.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HELIO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00048642 - CARLOS CALDEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 684-28.2013.4.01.3807
684-28.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALTINO DE AQUINO
ADVOGADO
: MG00100694 - REBECCA LIMA CHAVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 1584-11.2013.4.01.3807
1584-11.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTINA FERREIRA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS
1ª VARA FEDERAL
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA
: DR. ALEXEY SUUSMANN PERE
: HAROLDO FERRI
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1123-10.2011.4.01.3807
1123-10.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ERNESTINA BARBOSA LOPES
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: MG00119571 - MATEUS AUGUSTO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 4496-49.2011.4.01.3807
4496-49.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00111632 - ELZEAR JUNIOR OLIVEIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 3881-25.2012.4.01.3807
3881-25.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE VIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00048642 - CARLOS CALDEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502265
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 2145-35.2013.4.01.3807
2145-35.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTE ROBERTO ARAUJO SILVA
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 2580-09.2013.4.01.3807
2580-09.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00104241 - RAFAEL ALVES MALVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 3393-36.2013.4.01.3807
3393-36.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AMBROSIO NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00140534 - ANA PAULA LIMA DE ALMEIDA MOTA
ADVOGADO
: MG00138823 - THAISA NASCIMENTO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502266

Numeração única: 4930-67.2013.4.01.3807
4930-67.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIZA FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 6433-26.2013.4.01.3807
6433-26.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE GOMES SILVA
ADVOGADO
: MG00099662 - DANIELLA CRISTIANE RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00135226 - KATIA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA E FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 8291-92.2013.4.01.3807
8291-92.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00125899 - ANA KARINA MARTINS DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 8891-16.2013.4.01.3807
8891-16.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
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Numeração única: 3881-25.2012.4.01.3807
3881-25.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE VIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00048642 - CARLOS CALDEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 493-46.2014.4.01.3807
493-46.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 7559-48.2012.4.01.3807
7559-48.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANILDA VIEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: MG00119571 - MATEUS AUGUSTO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

MARIA ANTONIA DE ALMEIDA CRUZ
MG00055161 - EDIMO JOSE DE OLIVEIRA
DF00037884 - MAURICIO QUEIROZ OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 02/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito acessando o sítio do TRF-1 no seguinte endereço
eletrônico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 1123-10.2011.4.01.3807
1123-10.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 88-44.2013.4.01.3807
88-44.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HELIO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00048642 - CARLOS CALDEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

ERNESTINA BARBOSA LOPES
MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
MG00119571 - MATEUS AUGUSTO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 4496-49.2011.4.01.3807
4496-49.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 684-28.2013.4.01.3807
684-28.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALTINO DE AQUINO
ADVOGADO
: MG00100694 - REBECCA LIMA CHAVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

JOSE FERREIRA DE SOUZA
MG00111632 - ELZEAR JUNIOR OLIVEIRA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502267
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Numeração única: 3393-36.2013.4.01.3807
3393-36.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AMBROSIO NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00140534 - ANA PAULA LIMA DE ALMEIDA MOTA
ADVOGADO
: MG00138823 - THAISA NASCIMENTO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 4930-67.2013.4.01.3807
4930-67.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIZA FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 6433-26.2013.4.01.3807
6433-26.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE GOMES SILVA
ADVOGADO
: MG00099662 - DANIELLA CRISTIANE RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00135226 - KATIA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA E FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 8291-92.2013.4.01.3807
8291-92.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00125899 - ANA KARINA MARTINS DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 1584-11.2013.4.01.3807
1584-11.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTINA FERREIRA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 2145-35.2013.4.01.3807
2145-35.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTE ROBERTO ARAUJO SILVA
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 2580-09.2013.4.01.3807
2580-09.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00104241 - RAFAEL ALVES MALVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502268
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Numeração única: 9170-07.2010.4.01.3807
9170-07.2010.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE MARIA GONCALVES
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 8891-16.2013.4.01.3807
8891-16.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 493-46.2014.4.01.3807
493-46.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ANTONIA DE ALMEIDA CRUZ
ADVOGADO
: MG00055161 - EDIMO JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00037884 - MAURICIO QUEIROZ OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 03/09/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 8062-74.2009.4.01.3807
2009.38.07.702422-2 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DANIEL ALVES DOS SANTOS
AUTOR
: DANIEL ALVES DOS SANTOS
PERITO
: ILDEU SOARES CALDEIRA JUNIOR E OUTRO
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
CURADOR
: ANTONIA CORREA DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502269

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 490-96.2011.4.01.3807
490-96.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO RAMOS FERREIRA SOARES
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 1733-75.2011.4.01.3807
1733-75.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCOS PAULO PEREIRA PENHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 2155-50.2011.4.01.3807
2155-50.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IZA JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00098003 - ANDRE ZUBA ATAIDE
ADVOGADO
: MG00102815 - FRANCISCO RAIMUNDO RENNO JUNIOR
ADVOGADO
: MG00094321 - SERGIO SOUZA XAVIER
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
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Numeração única: 3867-41.2012.4.01.3807
3867-41.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HIGOR RAFAEL SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: MG00119571 - MATEUS AUGUSTO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 2851-86.2011.4.01.3807
2851-86.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOVINO DOS ANJOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 4762-36.2011.4.01.3807
4762-36.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00102171 - MARCELO OLIVEIRA BORBOREMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 7411-71.2011.4.01.3807
7411-71.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE JESUS ADRIANO SANTOS
ADVOGADO
: MG00114673 - SAULO JOSE SERPA VIEIRA
ADVOGADO
: MG00124017 - TAISE DAIANA LOPES LESSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502270

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 6878-78.2012.4.01.3807
6878-78.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RITA APARECIDA GOMES
ADVOGADO
: MG00096296 - GRACIANA APARECIDA ALVES PIOVEZAN
ADVOGADO
: MG00097622 - MARCOS PIOVEZAN FERNANDES
ADVOGADO
: MG00118812 - XENIA GONCALVES SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 7748-26.2012.4.01.3807
7748-26.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA MARCIA RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO
: MG00136867 - RAFAEL DIAS VELOSO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 576-96.2013.4.01.3807
576-96.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE LINDAURO RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: MG00137954 - MARCOS AVELINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00136855 - MARIA CLARA SOARES SOUZA
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verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 2338-50.2013.4.01.3807
2338-50.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ITAMAR APARECIDO CHAVES
ADVOGADO
: MG00118812 - XENIA GONCALVES SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 1269-51.2011.4.01.3807
1269-51.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DENILSON SOARES MARTINS
ADVOGADO
: MG00081992 - DELMON NOBRE DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00081796 - GERALDO MAGELA SILVA
ADVOGADO
: MG00082986 - WALLESTEIN ROCHA MOURAO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 4397-79.2011.4.01.3807
4397-79.2011.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELZA LUCIA FONSECA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 1051-86.2012.4.01.3807
1051-86.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SOLANGE GONCALVES SOARES
ADVOGADO
: MG00121129 - FERNANDO VIEIRA LEOPOLDO

ADVOGADO
: MG00119571 - MATEUS AUGUSTO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 1286-19.2013.4.01.3807
1286-19.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELDI SALES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00087948 - JOSE SOARES DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 1571-12.2013.4.01.3807
1571-12.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLEISA GISELE SILVA
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: MG00119571 - MATEUS AUGUSTO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial.
Numeração única: 2166-11.2013.4.01.3807
2166-11.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOVELINA RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG0035968E - PHILIPE SILVEIRA DIAS FIUZA
ADVOGADO
: MG00135962 - SAMARA MENDES DURAES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 20/08/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502271
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Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 779-58.2013.4.01.3807
779-58.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LEVI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG0091408B - MARCOS BOTREL CAMPOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 1413-54.2013.4.01.3807
1413-54.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZINHA CATARINA VIEIRA DAMASCENA
ADVOGADO
: MG00091719 - ANDRE ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00071688 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00124911 - VANDERLUCIO DA MOTA LEITE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 1552-06.2013.4.01.3807
1552-06.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DEILSON DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: MG00142636 - NASSAU HEBERT SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: MG00142602 - WIGOR MARTINS DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 1581-56.2013.4.01.3807
1581-56.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SILVANA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00091719 - ANDRE ALVES DE SOUZA

ADVOGADO
: MG00143487 - HUDSON GUSTAVO PINHEIRO DE MELO
ADVOGADO
: MG00143548 - WENDERSON DOUGLAS BARBOSA GOMES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 2758-89.2012.4.01.3807
2758-89.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOVENAL MENDES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 199-28.2013.4.01.3807
199-28.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00141927 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO GOMES FILHO
ADVOGADO
: MG00140350 - MANOELITO AMARANTE DE CASTRO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 608-04.2013.4.01.3807
608-04.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NATIVIDADE GONCALVES QUEIROZ DE FRANCA
ADVOGADO
: MG00091996 - ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00125238 - ANDREI MICHEL VIEIRA XAVIER
ADVOGADO
: MG00147185 - JOAO PAULO VIEIRA XAVIER
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502272

2272

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014

2ª VARA FEDERAL

ADVOGADO
: MG00071688 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00124911 - VANDERLUCIO DA MOTA LEITE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 5124-67.2013.4.01.3807
5124-67.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADELSO GONCALVES SILVA
ADVOGADO
: MG00045701 - EDMUNDO COMPANHEIRO DE MATOS
ADVOGADO
: MG00099559 - EMILIO MATOS ROCHA
ADVOGADO
: MG00133960 - JUSSARA CHRISTINE SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 6209-88.2013.4.01.3807
6209-88.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MICAELI ANTUNES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00088127 - WALDINEY CARLOS FONSECA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Numeração única: 6774-52.2013.4.01.3807
6774-52.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROBSON NORONHA RAMOS
ADVOGADO
: MG00076095 - FREDIANE RENATA GUIMARAES CORREIA
ADVOGADO
: MG00138430 - JOSEANE CARLA GUIMARAES CORREIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da migração da RPV, ocorrida em 31/07/2014, proceda ao saque dos valores
depositados em uma das agências bancárias, podendo ser da Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil. O recebimento dos valores é de responsabilidade da parte autora que poderá
verificar a disponibilidade do depósito, acessando o sítio do TRF1 no seguinte endereço
eletrõnico: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/rpv-e-precatorios/rpv-e-precatorios.htm .
Para levantamento, a parte autora deverá levar consigo os originais da carteira de identidade
e do CPF, bem como o comprovante de endereço. Após intimada, dê-se baixa na distribuição,
encaminhado-se ao arquivo nos termos do comando sentencial
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502273

Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. ALEXEY SUUSMANN PERE
: RODOLFO FARAH GIESEKE

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. ALEXEY SUUSMANN PERE

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9900-76.2014.4.01.3807
9900-76.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HELIT ESROM FRANCISCO MENDES
ADVOGADO
: MG00075832 - HELOISA HELENA COSTA NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovação de que requereu administrativamente o benefício pleiteado nestes autos e que o
mesmo foi indeferido, sob pena de extinção do processo. O NB 552.988.124-2 refere-se a
pedido de benefício assistencial(...)"
Numeração única: 5098-35.2014.4.01.3807
5098-35.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CARLOS DIAS
ADVOGADO
: MG00109648 - ELAINE GONCALVES DIAS COSME
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovação de que requereu administrativamente a revisão pleiteada nestes autos e que a
mesma foi indeferida, bem como o comprovante de endereço, sob pena de extinção do
processo(...)"
Numeração única: 7676-68.2014.4.01.3807
7676-68.2014.4.01.3807 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MARIA MILZA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00123921 - MARCIA ROSELLY SOARES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)Vista à parte autora, por 05 dias(...)"
Numeração única: 6213-28.2013.4.01.3807
6213-28.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RODOLFO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00091110 - JULIA FAGUNDES DE QUEIROZ NETA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)vista à parte autora, por 10 dias(...)"
Numeração única: 7279-77.2012.4.01.3807
7279-77.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL DA PAIXAO DE SOUZA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00109460 - EDER FABIO GUEDES CARVALHO BARBOSA
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)vista aos autores(...)"
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Numeração única: 7299-97.2014.4.01.3807
7299-97.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00087344 - AURO NOGUEIRA DE BARROS
ADVOGADO
: MG00136867 - RAFAEL DIAS VELOSO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovação de que requereu administrativamente o benefício pleiteado nestes autos e que o
mesmo foi indeferido, sob pena de extinção do processo(...)"
Numeração única: 8659-04.2013.4.01.3807
8659-04.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZA CRISTINA SILVA PEIXOTO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00066191 - DANTE GERALDO SIMOES
ADVOGADO
: MG00093833 - NILMAR JOSÉ RODRIGUES MENDES JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para cumprir o item 1 do despacho de fl. 99, sob pena de
extinção do processo(...)"
Numeração única: 6638-21.2014.4.01.3807
6638-21.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADEON LELES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00145188 - ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovante de endereço e comprovação mais recente de que requereu administrativamente o
benefício pleiteado nestes autos e que o mesmo foi indeferido, sob pena de extinção do
processo(...)"
Numeração única: 7615-13.2014.4.01.3807
7615-13.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FARLEI PEREIRA SOARES
ADVOGADO
: MG00140456 - JEFFERSON RICARDO RODRIGUES MORAIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovação de que requereu administrativamente a prorrogação do benefício pleiteado nestes autos e que o mesmo foi indeferido, sob pena de extinção do processo(...)"
Numeração única: 7859-39.2014.4.01.3807
7859-39.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00087344 - AURO NOGUEIRA DE BARROS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
OUTROS
: NATALIA RODRIGUES DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00087344 - AURO NOGUEIRA DE BARROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovação de que requereu administrativamente o benefício pleiteado nestes autos e que o
mesmo foi indeferido, bem como comprovante de endereço recente, sob pena de extinção do
processo(...)"
Numeração única: 1124-24.2013.4.01.3807
1124-24.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VERALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MG00075366 - EDNA NOGUEIRA DE SOUZA

Numeração única: 8968-88.2014.4.01.3807
8968-88.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00127280 - FERNANDA CAMPOS OLIVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovação de que requereu administrativamente o benefício pleiteado nestes autos e que o
mesmo foi indeferido, sob pena de extinção do processo(...)"
Numeração única: 3533-36.2014.4.01.3807
3533-36.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MOACIR DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00125421 - ALEXANDRA GONCALVES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, renunciando ao
valor que excede a alçada dos Juizados Especiais Federais e juntando o comprovante de
endereço, sob pena de extinção do processo(...)"
Numeração única: 5740-42.2013.4.01.3807
5740-42.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANUSA ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: MG00113231 - ANDERSON ALBERTH RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO
: MG00140456 - JEFFERSON RICARDO RODRIGUES MORAIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 9456-77.2013.4.01.3807
9456-77.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDENICE RAMOS PEREIRA
ADVOGADO
: MG00106118 - ERICA MARLEY XAVIER
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovação de que requereu administrativamente o benefício pleiteado nestes autos e que o
mesmo foi indeferido, sob pena de extinção do processo(...)"
Numeração única: 7440-53.2013.4.01.3807
7440-53.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCELINA RAMOS DE BARROS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00058734 - JOSE BONIFACIO ALVES VIEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 4318-95.2014.4.01.3807
4318-95.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NILZA XAVIER DA SILVA
ADVOGADO
: MG00134077 - REJANE FERREIRA TIAGO
ADVOGADO
: MG00115172 - WALTER JANDER RODRIGUES BARBOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-ACOLHO o pedido de fls. 39/44. REVOGO o item "1" do despacho de fl. 37(...)"
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502274
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Numeração única: 398-16.2014.4.01.3807
398-16.2014.4.01.3807 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: ERCILIA MARIA MACEDO
ADVOGADO
: MG00136776 - EDCARLOS VEIGA SOARES
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECASDNOCS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, apresentando
planilha de cálculos e pormenorizando os valores que entende devidos(...)"
Numeração única: 4714-72.2014.4.01.3807
4714-72.2014.4.01.3807 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: RIVALDINA GUIMARAES PEREIRA
ADVOGADO
: MG00127418 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, indicando a
parte legitimada passiva correta, sob pena de extinção(...)"
Numeração única: 1964-34.2013.4.01.3807
1964-34.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: ANISIO RUAS OLIVEIRA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00058734 - JOSE BONIFACIO ALVES VIEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para, no prazo de 10 dias, manifestar acerca da contestação
apresentada pelo INSS às fls. 37/64(...)"
Numeração única: 7648-37.2013.4.01.3807
7648-37.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SILVANA PINHEIRO DA FONSECA
ADVOGADO
: MG00105180 - RENATA RODRIGUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 8170-64.2013.4.01.3807
8170-64.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CORBIANO DANTAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00109369 - CLOVIS NUNES RAMOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 2751-63.2013.4.01.3807
2751-63.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE FATIMA LUCENA
ADVOGADO
: MG00133420 - JOSE ELDIMAR LUCENA NEVES
ADVOGADO
: MG00120350 - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)vista sucessiva às partes(parte autora), por 05 dias, para manifestação(...)"

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: - PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos PPP atualizado, que
abranja todo o período controvertido(...)"
Numeração única: 2453-71.2013.4.01.3807
2453-71.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

ALAIR FERREIRA MACEDO
MG00104437 - GUSTAVO MAIA CABRAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)INTIME-SE o autor para, no prazo de 10 dias, juntar:a.1) o documento médico particular
referido no laudo judicial de fls. 45/48, datado em 04/2009, ou qualquer outro que comprove o
momento em que o autor teve agravada a doença;a.2) início de prova material do exercício de
trabalho rural referente ao período posterior a 01/2006(...)";
Numeração única: 47-77.2013.4.01.3807
47-77.2013.4.01.3807 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:
:

VICENTE CALDEIRA COIMBRA
MG00038860 - JAIR BATISTA PINHEIRO
MG00118811 - RAMONE DE ANDRADE CUNHA
UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
MG0030656E - PROCURADOR FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA à PARTE AUTORA, por 5 dias(...)".
Numeração única: 4396-89.2014.4.01.3807
4396-89.2014.4.01.3807 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MATHEUS NERES DOS SANTOS
: MG00138672 - THIAGO RODRIGUES MAGALHAES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-VISTA às PARTES, pelo prazo de 10 dias(...)"
Numeração única: 8309-16.2013.4.01.3807
8309-16.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

GERALDINHA FERREIRA DA CONCEICAO
MG00116810 - PABLO PEREIRA MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE o advogado da PARTE AUTORA, para que regularize o instrumento de procuração apresentado (fl. 40), uma vez que o outorgante Júlio César Pereira Rosa é relativamente incapaz(...)"
Numeração única: 7768-51.2011.4.01.3807
7768-51.2011.4.01.3807 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: FRANCISCO TEODORICO CHAVES
: MG00050567 - MANOEL FREDERICO VIEIRA
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)vista às partes, pelo prazo de 5 dias(...)"
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502275
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Numeração única: 568-85.2014.4.01.3807
568-85.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AUREDSON SILVEIRA
ADVOGADO
: MG00113750 - FLAVIA GOMES GUSMAO
ADVOGADO
: MG00075646 - LUCIANA RAMOS DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 1156-92.2014.4.01.3807
1156-92.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZELI CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00110871 - LICIA LOPES BERNARDINO
ADVOGADO
: MG00083285 - SIMONE DE FATIMA FERREIRA SA E DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 3146-55.2013.4.01.3807
3146-55.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADRIAN PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00046849 - GILSON LIBOREIRO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA às PARTES(parte autora), por 5 dias(...)"
Numeração única: 4991-25.2013.4.01.3807
4991-25.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RONEI BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00082272 - VIVIANE SANTOS MIRANDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 42-55.2013.4.01.3807
42-55.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARINEZ ADRIANA DE FRANCA
ADVOGADO
: MG00104437 - GUSTAVO MAIA CABRAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 42-55.2013.4.01.3807
42-55.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARINEZ ADRIANA DE FRANCA
ADVOGADO
: MG00104437 - GUSTAVO MAIA CABRAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

Numeração única: 7066-71.2012.4.01.3807
7066-71.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA VARNETE FERREIRA DIAS
ADVOGADO
: MG00128266 - CRISTIANO RIBEIRO DE SENA
ADVOGADO
: MG00119503 - DAGMAR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00113338 - JAIR AUGUSTO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)vista sucessiva às partes(parte autora), por 05 dias, para manifestação(...)"
Numeração única: 10485-31.2014.4.01.3807
10485-31.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADEMAR DAMASCENO SOUZA
ADVOGADO
: MG00110871 - LICIA LOPES BERNARDINO
ADVOGADO
: MG00083285 - SIMONE DE FATIMA FERREIRA SA E DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovação de que requereu administrativamente o benefício pleiteado nestes autos e que o
mesmo foi indeferido, bem como comprovante de endereço recente, sob pena de extinção do
processo(...)"
Numeração única: 9593-25.2014.4.01.3807
9593-25.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTE DA SILVA
ADVOGADO
: MG00135161 - ISABEL CRISTINA DE JESUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovante de endereço recente, sob pena de extinção do processo.(...)"
Numeração única: 10843-93.2014.4.01.3807
10843-93.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00140350 - MANOELITO AMARANTE DE CASTRO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
comprovante de endereço recente, sob pena de extinção do processo.(...)"
Numeração única: 10784-08.2014.4.01.3807
10784-08.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AMBROSINA PRATES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00118577 - ALEXANDRO DE ANDRADE FEITOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
documentos pessoais e comprovação de que requereu administrativamente o benefício pleiteado nestes autos e que o mesmo foi indeferido, sob pena de extinção do processo(...)"
Numeração única: 590-80.2013.4.01.3807
590-80.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MONICA MARIA FAGUNDES SILVA
ADVOGADO
: MG00143380 - GLAUCIA ANTUNES CRUZ
ADVOGADO
: MG00124922 - VIRGINIA NASCIMENTO ATAIDE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)2-INTIME-SE a PARTE AUTORA para ciência da sentença de fl. 88/89-v e para oferecer
contrarrazões, no prazo de 10 dias(...)"
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502276
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Numeração única: 3082-45.2013.4.01.3807
3082-45.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DELY MARTINS VELOSO
ADVOGADO
: MG00040114 - SINVAL RODRIGUES SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 5840-94.2013.4.01.3807
5840-94.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLEONICE ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00127280 - FERNANDA CAMPOS OLIVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 4380-72.2013.4.01.3807
4380-72.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: MG00082538 - FABIANO VIANA PINHEIRO
ADVOGADO
: MG00094023 - RENATA SORAYA ALENCAR PINHEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 7288-05.2013.4.01.3807
7288-05.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JACI ALVES DE SANTA ROSA
ADVOGADO
: MG00111632 - ELZEAR JUNIOR OLIVEIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 871-02.2014.4.01.3807
871-02.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VILMA MARIA VELOSO TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:00 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1246-37.2013.4.01.3807
1246-37.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EVA ANANIAS DE AMORIN
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 1545-77.2014.4.01.3807
1545-77.2014.4.01.3807 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ISABEL PEREIRA DE OLIVEIRA
: MG00094031 - VANIZA AGUIAR NOVAIS
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando o
comprovante de endereço, sob pena de extinção do processo(...)"
Numeração única: 4356-10.2014.4.01.3807
4356-10.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: RENATA SANTOS SILVA
: MG00048642 - CARLOS CALDEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1-INTIME-SE a PARTE AUTORA para emendar a inicial, no prazo de 10 dias, juntando
certidão de nascimento de MICAELLE DO ROSÁRIO PEREIRA, sob pena de extinção do
processo(...)"
Numeração única: 7693-75.2012.4.01.3807
7693-75.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

GERALDO JOSE DE ANDRADE
MG00124032 - MARCUS FILIPE TEIXEIRA SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 4362-51.2013.4.01.3807
4362-51.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: SERAPIAO JOSE DE ALMEIDA
: MG00145188 - ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Numeração única: 7982-08.2012.4.01.3807
7982-08.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:
:
:

ANA GOMES DE ABREU
MG00139224 - AMANDA CARLA MEIRA
MG00139953 - GUILHERME BRANDAO DE OLIVEIRA
MG00134625 - SUZANNE GIUSY DIAS OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)VISTA À PARTE AUTORA, por até 10 dias, oportunidade em que, inclusive, deverá se
manifestar, conclusivamente, acerca de possível proposta de acordo apresentada pelo
INSS(...)"
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502277

2277

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 2607-89.2013.4.01.3807
2607-89.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDITE LEITE FONSECA
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:35 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 2789-75.2013.4.01.3807
2789-75.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CARDOSO DE JESUS
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:40 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1101-78.2013.4.01.3807
1101-78.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILSON BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:45 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1984-25.2013.4.01.3807
1984-25.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARMOZINA PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:00 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 2084-43.2014.4.01.3807
2084-43.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIANE RODRIGUES DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:05 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 8620-07.2013.4.01.3807
8620-07.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OSVALDO MARTINS COSTA
ADVOGADO
: MG00118540 - ALINE RAMOS RUAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:05 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 2003-31.2013.4.01.3807
2003-31.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

SEBASTIANA ALVES DIAS
MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:10 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 7266-44.2013.4.01.3807
7266-44.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: DELMIRA RAMOS DA SILVA
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:15 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 860-70.2014.4.01.3807
860-70.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA PEREIRA DE ANDRADE
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:20 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 4989-55.2013.4.01.3807
4989-55.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

IRANI DA SILVA MAIA
MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:25 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 3015-80.2013.4.01.3807
3015-80.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

RITA DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO
MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 9/9/2014
às 14:30 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão trazer as
testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502278
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Numeração única: 979-31.2014.4.01.3807
979-31.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00136867 - RAFAEL DIAS VELOSO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:10 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 8630-51.2013.4.01.3807
8630-51.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:40 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 184-59.2013.4.01.3807
184-59.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE LUCIANO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00105180 - RENATA RODRIGUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

MARIA JOSE MENDES COSTA
MG00118540 - ALINE RAMOS RUAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:15 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 4347-82.2013.4.01.3807
4347-82.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:45 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 5555-04.2013.4.01.3807
5555-04.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES BARBOSA
ADVOGADO
: MG00104241 - RAFAEL ALVES MALVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

EDSON FERREIRA FRANCA
MG00136867 - RAFAEL DIAS VELOSO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:20 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 5409-60.2013.4.01.3807
5409-60.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:00 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1343-37.2013.4.01.3807
1343-37.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ARCANJA DE BRITO
ADVOGADO
: MG00104241 - RAFAEL ALVES MALVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

: JOANA LUIZ DE CARVALHO
: MG00136867 - RAFAEL DIAS VELOSO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:25 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 3098-96.2013.4.01.3807
3098-96.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:05 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 5558-56.2013.4.01.3807
5558-56.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA LINA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00104241 - RAFAEL ALVES MALVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

: JEIZE RAMOS REIS SIQUEIRA
: MG00136867 - RAFAEL DIAS VELOSO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:30 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 8654-79.2013.4.01.3807
8654-79.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:10 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 2626-95.2013.4.01.3807
2626-95.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NAIR SOARES RIBEIRA
ADVOGADO
: MG00104241 - RAFAEL ALVES MALVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

: NELSON PEDRO DE CASTRO
: MG00136867 - RAFAEL DIAS VELOSO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
10/9/2014 às 14:35 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502279
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Numeração única: 2963-50.2014.4.01.3807
2963-50.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAURA DA SILVA CORREIA
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:45 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1259-36.2013.4.01.3807
1259-36.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ANTONIO FERNANDES DA ROCHA
ADVOGADO
: MG00114428 - IGOR DE MELO FRANCO MACIEL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:00 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 6337-11.2013.4.01.3807
6337-11.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AUREA MACHADO ARAUJO
ADVOGADO
: MG00114428 - IGOR DE MELO FRANCO MACIEL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:05 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 708-22.2014.4.01.3807
708-22.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IRACI ROCHA AMORIM
ADVOGADO
: MG00114428 - IGOR DE MELO FRANCO MACIEL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:10 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1991-17.2013.4.01.3807
1991-17.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LEODIVA RIBEIRO DOS REIS
ADVOGADO
: MG00114428 - IGOR DE MELO FRANCO MACIEL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:15 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 3067-76.2013.4.01.3807
3067-76.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ENEDINA NUNES DE ABREU
ADVOGADO
: MG00143380 - GLAUCIA ANTUNES CRUZ
ADVOGADO
: MG00124922 - VIRGINIA NASCIMENTO ATAIDE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:15 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 2116-82.2013.4.01.3807
2116-82.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00104241 - RAFAEL ALVES MALVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:20 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1067-06.2013.4.01.3807
1067-06.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PEDRO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:25 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1253-29.2013.4.01.3807
1253-29.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA DOS REIS SANTOS
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:30 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 5214-75.2013.4.01.3807
5214-75.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CELIDALVA PINTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:35 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 6397-81.2013.4.01.3807
6397-81.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077366 - KARINA GUIMARAES SILVA
ADVOGADO
: MG00109371 - MARIA LETICIA PIMENTEL NOVATO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/9/2014 às 14:40 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502280
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Numeração única: 8994-23.2013.4.01.3807
8994-23.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: MG00048642 - CARLOS CALDEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:00 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 4188-42.2013.4.01.3807
4188-42.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00048642 - CARLOS CALDEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:05 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1448-14.2013.4.01.3807
1448-14.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JUSCELIA OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00044298 - NOEMI LEONORA ANDRADE
ADVOGADO
: MG00065428 - SUELY DOS ANJOS PEREIRA CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:10 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 463-45.2013.4.01.3807
463-45.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ESTEVAO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00117685 - JORGE ALBERTO JOSE MELHEN
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:15 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1672-49.2013.4.01.3807
1672-49.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DA CONSOLACAO PIMENTA
ADVOGADO
: MG00081796 - GERALDO MAGELA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:20 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 4054-15.2013.4.01.3807
4054-15.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDA DIAS FREIRE
ADVOGADO
: MGMG125249 - ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:20 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1097-41.2013.4.01.3807
1097-41.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

DANIELA PATRICIA SOARES
MG00110871 - LICIA LOPES BERNARDINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:25 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 756-15.2013.4.01.3807
756-15.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS BORGES
MG00125249 - CARLOS ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:30 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 4316-62.2013.4.01.3807
4316-62.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: TEREZA MARIA DE AGUIAR
: MG00125249 - CARLOS ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:35 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 8108-24.2013.4.01.3807
8108-24.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

ANA RODRIGUES DOS REIS
MG00125249 - CARLOS ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES
MG00129829 - JOHN ANDERSON FREIRE CAVALCANTI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:40 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1408-95.2014.4.01.3807
1408-95.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA DALIRA DOS SANTOS
: MG00119571 - MATEUS AUGUSTO DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
17/9/2014 às 14:45 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502281
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REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:25 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 8080-56.2013.4.01.3807
8080-56.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ORDALIA CORDEIRO DE MACEDO
ADVOGADO
: MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
ADVOGADO
: MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:30 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 6779-11.2012.4.01.3807
6779-11.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DO CARMO ROSA DOS REIS
ADVOGADO
: MG00113231 - ANDERSON ALBERTH RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO
: MG0029416E - JEFFERSON RICARDO RODRIGUES MORAIS
ADVOGADO
: MG0036386E - VANESSA CLAUDINE DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:35 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 9478-38.2013.4.01.3807
9478-38.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JULIENE ELIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00091719 - ANDRE ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00071688 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00124911 - VANDERLUCIO DA MOTA LEITE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:40 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 8401-91.2013.4.01.3807
8401-91.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCILEIDE NEVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00142670 - GABRIEL JOSE OLIVEIRA BARREIRA DE ALENCAR
ADVOGADO
: MG00139953 - GUILHERME BRANDAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00134625 - SUZANNE GIUSY DIAS OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
23/9/2014 às 14:45 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1104-33.2013.4.01.3807
1104-33.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00123921 - MARCIA ROSELLY SOARES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502282

ADVOGADO
REU
PROCUR

: MG00139906 - MURILO SEBE LEAL
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
: - PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:00 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 4094-94.2013.4.01.3807
4094-94.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EXPEDITO SOARES RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00046849 - GILSON LIBOREIRO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:05 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1328-68.2013.4.01.3807
1328-68.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANDERLENA DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00082538 - FABIANO VIANA PINHEIRO
ADVOGADO
: MG00094023 - RENATA SORAYA ALENCAR PINHEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:10 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 7285-50.2013.4.01.3807
7285-50.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JULIETA PINHEIRO DE AMORIM LOPES
ADVOGADO
: MG00111632 - ELZEAR JUNIOR OLIVEIRA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:15 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1996-39.2013.4.01.3807
1996-39.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZELITA FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: MG00075366 - EDNA NOGUEIRA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:20 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 7943-74.2013.4.01.3807
7943-74.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NELAITA SANTOS SOUSA
ADVOGADO
: MG00099559 - EMILIO MATOS ROCHA
ADVOGADO
: MG00148784 - MARCELLO ROCHA MATOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
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Numeração única: 5990-75.2013.4.01.3807
5990-75.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:25 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1342-18.2014.4.01.3807
1342-18.2014.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DO SOCORRO DA CRUZ FONSECA
ADVOGADO
: MG00143380 - GLAUCIA ANTUNES CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:30 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 8196-62.2013.4.01.3807
8196-62.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOANA MARIA DE JESUS E OUTRO
ADVOGADO
: MG00144751 - EDINEI SILVA SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:35 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 6667-08.2013.4.01.3807
6667-08.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00141033 - CLAUDIO MARCIO DE JESUS
ADVOGADO
: MG00134323 - GINA ANDRADE FERREIRA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:40 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 709-41.2013.4.01.3807
709-41.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GLYCERIO DIAS MOREIRA
ADVOGADO
: MG00055762 - LEONIDAS DAVID MIRANDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/9/2014 às 14:45 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 7263-89.2013.4.01.3807
7263-89.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: EDVALDO BISPO ARRUDA
ADVOGADO
: MG00135817 - DEIJANE GRACIELE FERREIRA COELHO
ADVOGADO
: MG00140863 - JOSE CALAZANS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00067973 - RICARDO EURICO QUARESMA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:00 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502283

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

FRANCISCO SAIS DE OLIVEIRA LIMA
MG00112671 - ANDRE LUIS MEDEIROS PINTO
MG00084082 - CARMEN DE SALES AMARAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:05 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 8652-12.2013.4.01.3807
8652-12.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

LEVI DA SILVA GUSMAO
MG00138485 - LEONARDO MAIA BORBOREMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:10 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 2408-52.2013.4.01.3812
2408-52.2013.4.01.3812 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO
MG00053669 - ANANIAS BISPO CAROBA NETO
MG00056642 - ENALDO DE PAIVA
MG00106886 - MARILDA OLIVEIRA GUEDES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:15 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1112-10.2013.4.01.3807
1112-10.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

OSVALDINA NETA CAITANO
MG00139162 - CARLOS RAFAEL SILVA E SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:20 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1357-21.2013.4.01.3807
1357-21.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

AURINDO GRACIANO
MG00116805 - CLESIA GEANE MENDES SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
- PROCURADOR DO INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:25 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
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Numeração única: 4310-55.2013.4.01.3807
4310-55.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NELMA BARBOSA SIMOES E OUTRO
ADVOGADO
: MG00044298 - NOEMI LEONORA ANDRADE
ADVOGADO
: MG00065428 - SUELY DOS ANJOS PEREIRA CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
01/10/2014 às 14:05 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 5550-79.2013.4.01.3807
5550-79.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIGUEL BARBOSA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MG00116810 - PABLO PEREIRA MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
01/10/2014 às 14:10 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 645-31.2013.4.01.3807
645-31.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSA MENDES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00091719 - ANDRE ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00071688 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00124911 - VANDERLUCIO DA MOTA LEITE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
01/10/2014 às 14:15 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Juiz Substit.
: DR. ALEXEY SUUSMANN PERE
Dir. Secret.
: RODOLFO FARAH GIESEKE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ALEXEY SUUSMANN PERE
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2207-41.2014.4.01.3807
2207-41.2014.4.01.3807 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ALISSON DE FREITAS BELEM
ADVOGADO
: MG00101759 - LUCIENE NASCIMENTO RODRIGUES
REU
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA - CODEVASF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo e determino a
remessa do presente feito, com urgência, a uma das Varas da Justiça do Trabalho em Montes
Claros (...)".
Numeração única: 8244-84.2014.4.01.3807
8244-84.2014.4.01.3807 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: SAULO RAFAEL VELOSO PINTO
ADVOGADO
: MG00132824 - CYNTHIA FITTIPALDI SILVA GUIMARAES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF

Numeração única: 7383-69.2012.4.01.3807
7383-69.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GESSICA MARTINS NEVES
ADVOGADO
: MG00139845 - MARIO AISLAN MOREIRA CORREA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:30 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 4839-11.2012.4.01.3807
4839-11.2012.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AYLTON DE JESUS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00115865 - JOICE FERNANDES LAGE
ADVOGADO
: DF00024444 - ROCHELE MARINEI DOS REIS LOCATELLI
ADVOGADO
: MG00055402 - ROSANA APARECIDA DOS SANTOS GARCIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:35 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 8331-74.2013.4.01.3807
8331-74.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IRACEMA ALVES DE JESUS
ADVOGADO
: MG00118577 - ALEXANDRO DE ANDRADE FEITOSA
ADVOGADO
: MG0087344B - AURO NOGUEIRA DE BARROS
ADVOGADO
: MG00136867 - RAFAEL DIAS VELOSO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:40 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 1038-53.2013.4.01.3807
1038-53.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OLIMPIA PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: MG00113750 - FLAVIA GOMES GUSMAO
ADVOGADO
: MG00075646 - LUCIANA RAMOS DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/9/2014 às 14:45 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Numeração única: 7417-10.2013.4.01.3807
7417-10.2013.4.01.3807 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: WALTER RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00118540 - ALINE RAMOS RUAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
OUTROS
: SANTA PEREIRA DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1 - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia
01/10/2014 às 14:00 horas, na sala de audiências da Justiça Federal.2 - As partes deverão
trazer as testemunhas em audiência, independentemente de intimação(...)".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502284
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação interposto pela PFN às f. 54/58 , nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Intime-se o apelado acerca da sentença de f. 46/48, bem como para, querendo, apresentar
contrarrazões no prazo legal.
Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 3487-28.2006.4.01.3807
2006.38.07.003592-6 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: KLEBER DINIZ E OUTRO
ADVOGADO
: MG0000554A - EUGENIO PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: MG00073060 - FABIANO MEDEIROS PINTO
ADVOGADO
: MG00065433 - GERALDO SANTOS OLIVA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00086132 - PATRÍCIA SAMPAIO RODARTE COTTA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00091203 - MARCIA CALDEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: MG00066891 - MIRISLENE APARECIDA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00078877 - SIMONE LOPES MACHADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação interposto pela parte autora às f. 199/225, nos efeitos devolutivo
e suspensivo.
Intime-se a apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Numeração única: 6160-47.2013.4.01.3807
6160-47.2013.4.01.3807 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MAQUINAS
LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: BA00026102 - ANDERSON PINA TORRES
ADVOGADO
: BA00024409 - DANIEL FARIAS HOLANDA
ADVOGADO
: MG00028345 - JOSE CARLOS SOBRINHO
ADVOGADO
: BA00028345 - RAFAEL DOS REIS FERREIRA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MONTES CLARO/SMG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de apelação interposto pela parte autora às f. 102/112, nos efeitos devolutivo
e suspensivo. Contrarrazões apresentadas às f. 124/143.
Recebo ainda o recurso interposto pela PFN às f. 145/157, nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Intimem-se os apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal.
Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Juiz Titular
: DR. WILSON MEDEIROS PEREIRA
Dir. Secret.
: FLÁVIA LOPES GUEDES MAGALHÃES GODINHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. WILSON MEDEIROS PEREIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2926-04.2006.4.01.3807
2006.38.07.003000-5 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE.
: UNIAO FEDERAL E OUTRO
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
REQDO.
: GILENO SILVEIRA
REQDO.
: SAMUEL ELSON TONINHO LOPES
REQDO.
: BR CONSTRUTORA LTDA
REQDO.
: ALBERTO CARLOS CARDOSO RIBEIRO
REQDO.
: LUIZ RODRIGUES SILVEIRA
REQDO.
: FLORINDO SILVEIRA FILHO
REQDO.
: FRANCISCO NERI RAMOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo e determino a
remessa do presente feito, com urgência, a uma das Varas da Justiça do Trabalho em Montes
Claros (...)".
Numeração única: 8245-69.2014.4.01.3807
8245-69.2014.4.01.3807 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MIRIAN PEREIRA MARTINS CAIXETA
: MG00132824 - CYNTHIA FITTIPALDI SILVA GUIMARAES
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo e determino a
remessa do presente feito, com urgência, a uma das Varas da Justiça do Trabalho em Montes
Claros (...)".
Numeração única: 2373-10.2013.4.01.3807
2373-10.2013.4.01.3807 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:

CRICIELLY MAIA FERREIRA E OUTROS
MG00081992 - DELMON NOBRE DE SOUZA
MG00081796 - GERALDO MAGELA SILVA
MG00082986 - WALLESTEIN ROCHA MOURAO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
ZEFERINO DA SILVA LEAL
MG00143023 - MAYCON XAVIER CARACAS
MG00104532 - ROBERTO RIBEIRO LOPEZ

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...)Em face do exposto, CONHEÇO e, no mérito, ACOLHO os Embargos de Declaração de fl.
146/151 para incluir na decisão de fl. 114 o deferimento da prova testemunhal e documental
requerida pela FUNASA, bem como o depoimento pessoal do co-réu ZEFERINO DA SILVA
LEAL.Isto posto, determino o cancelamento da audiência designada para o dia 11/09/2014,
remarcando-a para o dia 07/10/2014, às 14:00 horas.Ficam mantidas as demais determinações
da decisão de fl.114, ressaltando que caso a FUNASA junte o rol até 10 (dez) dias antes da
data designada para a audiência, deverá trazer as testemunhas independentemente de intimação.intimem-se as partes, com urgência, bem como as testemunhas indicadas pela parte
autora, recolhendo-se os mandados anteriormente expedidos para tal fim.Intime-se, pessoalmente, o réu ZEFERINO DA SILVA LEAL para comparecimento à audiência.Oficie-se ao supervisor da SEPJU solicitando sejam tomadas medidas aptas a ensejar a não repetição do fato
ocorrido, tendo em vista o tumulto processual causado às partes."

3ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. WILSON MEDEIROS PEREIRA
: FLÁVIA LOPES GUEDES MAGALHÃES GODINHO

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. WILSON MEDEIROS PEREIRA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4586-86.2013.4.01.3807
4586-86.2013.4.01.3807 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO DO N MINAS SCLTDA
ADVOGADO
: MG00140606 - JOANA DARC BARBOSA DE JESUS
ADVOGADO
: MG00105180 - RENATA RODRIGUES
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MONTES CLAROS- MG
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502285
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:

Numeração única: 8220-56.2014.4.01.3807
8220-56.2014.4.01.3807 ALIENACAO DE BENS DO ACUSADO

BA00013039 - EUCLIDES P DE BARROS FILHO
MG00013039 - EUCLIDES PEREIRA DA BARROS FILHO
MG00009210 - EUDILMA DONATO DE BARROS
MG00059248 - VICENTE AMORIM DOS REIS

AUTOR
PROCUR
REU
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se os requeridos do despacho de f. 1078, para ciência dos documentos juntados às f.
501 e seguintes, prazo de cinco dias. (...)
Numeração única: 3097-58.2006.4.01.3807
2006.38.07.003181-2 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA E OUTRO
MG00094769 - ANA PAULA AZEVEDO PEREIRA
MG00127280 - FERNANDA CAMPOS OLIVA
MG00103721 - LEANDRO PACIFICO SOUZA OLIVEIRA
MG00090012 - RICHARDE NEVITON MAMEDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00118381 - DANIEL LOURES SA
MG00091203 - MARCIA CALDEIRA GONCALVES
MG00052372 - MARCOS VINICIUS DE ANDRADE AYRES
MG00051820 - NEWTON DO ESPIRITO SANTO
MG00053882 - PATRICIA SOARES ANTONACCI

REQTE.
PROCUR
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

: DJALMA ALVES TEIXEIRA
: MG00065012 - DJALMA ALVES TEIXEIRA
: CHEFE DO SETOR DE BENEFICIOS DA AGENCIA DA PREVIDENCIA
SOCIAL DE JANUARIA

PROCUR

:
:
:
:

ALBINO JOSE DA FONSECA E OUTRO
MG00074491 - LUIZ EDSON BUENO GUERRA
MG00115447 - MARCELO GERVASIO GUERRA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIAINCRA
: - PROCURADOR FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se os autores bem como o INCRA para se manifestarem de forma conclusiva acerca
do acordo noticiado nos autos, prazo de dez dias.
Numeração única: 7337-46.2013.4.01.3807
7337-46.2013.4.01.3807 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU

:
:
:
:

ALBINO JOSE DA FONSECA E OUTRO
MG00074491 - LUIZ EDSON BUENO GUERRA
ASSOCIACAO QUILOMBOLA BREJO DOS CRIOULOS
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIAINCRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se os autores bem como o INCRA para se manifestarem de forma conclusiva acerca
do acordo noticiado nos autos, prazo de dez dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502286

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- PROCURADOR DA REPUBLICA
LUIZ OTAVIO DE FREITAS RIBEIRO
SILVERIO ALVES COSTA
LUIZ CARLOS RAMOS & CIA LTDA
JOSE FLORISVAL DE ORNELAS
ELIANA MOREIRA FRANCA
WADY MARINHO DOURADO
ELIANA ALVES SANTOS
ARNALDO NOGUEIRA
COMPACTA CONSTRUCOES LTDA
MG00080428 - FABRICIO FALCAO DE ORNELAS
MG00062130 - GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
MG00059426 - LEONARDO LINHARES DRUMOND MACHADO
MG00064193 - ROBERTO REIS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o apelante, Silvério Alves Costa, para efetuar o preparo do recurso de f. 449/452,
bem como o recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, nos termos da Portaria/PRESI/COREJ 84 DE 31/03/2014, prazo de cinco dias, sob pena de deserção, uma vez
que, intimado para tanto, limitou-se a apontar o preparo efetivado por apelante diverso.
Numeração única: 9097-69.2009.4.01.3807
2009.38.07.006317-2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o impetrante para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias. (...)
Numeração única: 405-42.2013.4.01.3807
405-42.2013.4.01.3807 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- PROCURADOR DA REPUBLICA
FABIANO DA CRUZ ARAUJO
MG00109225 - KAIO NEVES DIAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à defesa do réu Fabiano da Cruz Araújo (Dr. Kaio Neves Dias, OAB/MG 109.225). Prazo
de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Numeração única: 89-34.2010.4.01.3807
2010.38.07.000112-5 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intime-se o autor para depositar o valor remanescente de R$1.000,00 referente aos honorários, prazo de cinco dias. (...)
Numeração única: 10920-05.2014.4.01.3807
10920-05.2014.4.01.3807 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
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REQTE.
PROCUR
REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.

:
:
:
:
:
:

REQDO.
REQDO.
REQDO.
REQDO.
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- PROCURADOR DA REPUBLICA
RONALDO DIAS DOS SANTOS
JOSE CHARLES DE ANDRADE ALMEIDA
MARIA DAS GRACAS GONCALVES
RADIER CONSTRUCOES CONSULTORIA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
JOSE LOPES DA SILVA
ESTER RODRIGUES DA SILVA
JOAO RODRIGUES NETO
HELDER SANDRO LIMA ANTUNES
MG00105766 - ANA CAROLINA PROENCA
MG00029790 - ANTONIO PROENÇA
MG00122336 - FRANK WESLEN LOPES
MG00113292 - IVAN JOEL DOS SANTOS
MG00111727 - JOSE VALDIVINO DOS REIS
MG00103682 - JUNIO PEREIRA LIMA
MG00059426 - LEONARDO LINHARES DRUMOND MACHADO
MG00113293 - RICARDO MARCELO DOS REIS
MG00044740 - VALDENOR SOARES FIGUEREDO
MG00090036 - WENDEL ALVES OLIVA
o
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Oficie-se o relator do agravo de instrumento de f.322/330.
Traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de reintegração de posse n. 6323014.2011.4.01.3807.
Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Numeração única: 63230-14.2011.4.01.3800
63230-14.2011.4.01.3800 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
REQTE.
: MIGUEL ARCANJO VEO FILHO
ADVOGADO
: MG00089836 - OTAVIO BATISTA ROCHA MACHADO
ASSISTP
: FUNDACAO CULTURAL PALMARES
REQDO.
: SENHORINHO FERNANDES DA SILVA
REQDO.
: AROLDO FERRAZ DA SILVA
REQDO.
: JOSE CARLOS OLIVEIRA NETO
REQDO.
: EDIERSON RODRIGUES SANTOS
REQDO.
: NELSON LOPES DOS REIS
REQDO.
: JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA
REQDO.
: ELIZABETH BATISTA DE LIMA
ADVOGADO
: MG00117511 - ELCIO PACHECO
ASSIST.
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIAINCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, diante da falta de interesse de agir do autor, EXTINGO O PROCESSO sem
resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
Custas, na forma da lei. Sem condenação em honorários de advogado, tendo em vista que a
causa geradora da perda do interesse de agir não pode ser imputada a qualquer uma das
partes.
Traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação cautelar n. 114-42.2013.4.01.3807.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
Oportunamente, arquivem-se.
Numeração única: 7245-05.2012.4.01.3807
7245-05.2012.4.01.3807 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MUNICIPIO DE LONTRA
ADVOGADO
: MG00119013 - PAULA CRISTINA DIAS VELOSO
ADVOGADO
: MG00104899 - WAGNER CORDEIRO LIMA
IMPDO
: DELEGADO TITUTAR DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM MONTES CLAROS-6A RF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art.
267, VI, CPC.
Custas, ex lege. Honorários advocatícios incabíveis à espécie.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Numeração única: 10933-04.2014.4.01.3807
10933-04.2014.4.01.3807 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SM DA SILVA CALCADOS - ME
ADVOGADO
: MG00080025 - PAULO CÉZAR DA COSTA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MONTES CLAROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 267, I c/c art. 295, V do CPC e art. 10 da Lei n. 12.016/09.
Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Numeração única: 2116-29.2006.4.01.3807
2006.38.07.002172-2 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF
ADVOGADO
: MG00043893 - DILEMAR DURAES NETO ESPINDOLA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DEFIRO a produção da prova oral. O MPF arrolou testemunhas às f. 596. Intime-se o requerido, Ronaldo Dias dos Santos, para juntar aos autos o respectivo rol de testemunhas,
declinando seu endereço, prazo de cinco dias. (...)
Numeração única: 2539-42.2013.4.01.3807
2539-42.2013.4.01.3807 USUCAPIAO
REQTE
: JIONEIS GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00091110 - JULIA FAGUNDES DE QUEIROZ NETA
REQDO
: ESPOLIO DE OTHON BRAZ PERDIGAO
ADVOGADO
: MG00126032 - EFIGENIO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00078202 - GIRLENE ALVES TEMPONI GONCALVES
ADVOGADO
: MG00115428 - THIAGO URIAS RODRIGUES COTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Após, intime-se a autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação e, na
mesma oportunidade, indicar, justificadamente, as provas que pretende produzir. Prazo de 10
dias. (...)
Numeração única: 2540-27.2013.4.01.3807
2540-27.2013.4.01.3807 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: ESPOLIO DE OTHON BRAZ PERDIGAO
ADVOGADO
: MG00126032 - EFIGENIO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00078202 - GIRLENE ALVES TEMPONI GONCALVES
ADVOGADO
: MG00115428 - THIAGO URIAS RODRIGUES COTA
REU
: JIONEIS GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00091110 - JULIA FAGUNDES DE QUEIROZ NETA
INVENT.
: OTHON BRAZ PERDIGAO FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Aguarde-se o cumprimento do despacho exarado nos autos do processo apenso.
Juiz Titular
: DR. WILSON MEDEIROS PEREIRA
Dir. Secret.
: FLÁVIA LOPES GUEDES MAGALHÃES GODINHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. WILSON MEDEIROS PEREIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 114-42.2013.4.01.3807
114-42.2013.4.01.3807 ATENTADO
REQTE.
: MIGUEL ARCANJO VEO FILHO
ADVOGADO
: MG00138496 - ANTONIO CORDEIRO DE FARIA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00105185 - FERNANDA C.M.MOURAO
ADVOGADO
: MG00008117 - NORALDINO ROCHA MACHADO
ADVOGADO
: MG00089836 - OTAVIO BATISTA ROCHA MACHADO
REQDO.
: JOSE CARLOS OLIVEIRA NETO
REQDO.
: SENHORINHO FERNANDES DA SILVA
REQDO.
: AROLDO FERRAZ DA SILVA
REQDO.
: EDIERSON RODRIGUES SANTOS
REQDO.
: NELSON LOPES DOS REIS
REQDO.
: JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA
REQDO.
: ELIZABETH BATISTA DE LIMA
LITISPA
: FUNDACAO CULTURAL PALMARES
ADVOGADO
: MG00117511 - ELCIO PACHECO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 267, VI do Código de Processo Civil.
Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários de advogado, tendo em vista que a causa
geradora da perda do interesse de agir não pode ser imputada a qualquer uma das partes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502287
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ADVOGADO
: MG00071281 - RONALDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00098764 - TATIANE DAVID LUIZ
REU
: GUADALUPE LINO DOS SANTOS
REU
: MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00029791 - EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, reintegrando a CODEVASF na posse da área de segurança à margem direita do canal principal do
Perímetro Irrigado do Gorutuba, localizada no ponto 10 do documento de f. 14.
Os réus deverão retirar móveis e semoventes da área esbulhada, sob pena de perdê-los em
favor da empresa pública, sem direito à indenização por benfeitorias.
Em caso de nova ocupação por parte dos réus, será aplicada multa de R$1.000,00
Defiro aos réus a assistência judiciária gratuita, com supedâneo na Lei 1.060/50.
Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocaticios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa em face da assistência
judiciária.
Arbitro os honorários do Ilustre Advogado Dativo, Dr. PAULO ANSELMO ROCHA (f. 132), em
R$ 200,75 (duzentos reais e setenta e cinco centavos), nos termos da Resolução n°. 558/2007
do CJF.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Numeração única: 8936-59.2009.4.01.3807
2009.38.07.006176-1 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E OUTRO
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REQDO.
: NICANOR SOARES PEREIRA
REQDO.
: CLEMENCIA APARECIDA DA SILVA MENDES
REQDO.
: JOSE EMIDIO DA SILVA
REQDO.
: KATIUCIA DE FATIMA SILVA
REQDO.
: RAILSON DIAS DOS SANTOS
REQDO.
: ARISTOTELES GOMES LEAL NETO
REQDO.
: LUIZ AMARO DOMINICI
REQDO.
: LEALMAQ - LEAL MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: MG00085545 - BRUNO AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO
: MG00103685 - DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 656-02.2009.4.01.3807
2009.38.07.000657-3 USUCAPIAO
REQTE.
: FLORESTAS RIO DOCE S/A
REQTE.
: FLORESTAS RIO DOCE S/A
ASSISTA
: ROMEU FERREIRA DE QUEIROZ E OUTRO
ADVOGADO
: MG00041345 - RAIMUNDO NONATO SOARES
REQDO.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REQDO.
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIAINCRA
ADVOGADO
: MG00042785 - JOSE ARTHUR DE CARVALHO P FILHO
ADVOGADO
: MG00045366 - MARCELO ARANTES KOMEL
ADVOGADO
: MG00051458 - PAULO ROBERTO LOPES FONSECA
ADVOGADO
: MG00053795 - ROBLEDO DE OLIVEIRA CASTRO
ADVOGADO
: MG00037719 - ROMEU ROSSI
PROCUR
: MG00111413 - JOAO PAULO PINHEIRO COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, l, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento de honoráhos advocatícios, em favor do Estado de
Minas Gerais e do INCRA, os quais fixo em R$3.000,00 (três mil reais), divididos pró rata.
Custas, ex lege.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502288

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. WILSON MEDEIROS PEREIRA
: FLÁVIA LOPES GUEDES MAGALHÃES GODINHO

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. WILSON MEDEIROS PEREIRA

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2393-98.2013.4.01.3807
2393-98.2013.4.01.3807 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: ELENI SOARES AGUIAR E OUTRO
ADVOGADO
: MG00077754 - PATRICIA APARECIDA BARRETO RODRIGUES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
REU
: CAIXA SEGUROS S/A
ADVOGADO
: MG00091203 - MARCIA CALDEIRA GONCALVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista da manifestação de f. 196 às partes.
Numeração única: 5389-06.2012.4.01.3807
5389-06.2012.4.01.3807 CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: ELENI SOARES AGUIAR E OUTRO
ADVOGADO
: MG00077754 - PATRICIA APARECIDA BARRETO RODRIGUES
REQDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
LITISPA
: CAIXA SEGUROS S.A
ADVOGADO
: MG00028072 - ALBERTO EUSTAQUIO PINTO SOARES
ADVOGADO
: MG00101332 - ANDRE LUIZ LIMA SOARES
ADVOGADO
: MG00045429 - EULER DE MOURA SOARES FILHO
ADVOGADO
: MG00069878 - FRANCISCO ROGERIO MOTA
ADVOGADO
: MG00091203 - MARCIA CALDEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: MG00056783 - RITA ALCYONE SOARES NAVARRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Vista à autora das f. 314 e seguintes.
Numeração única: 4448-32.2007.4.01.3807
2007.38.07.004564-0 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00091203 - MARCIA CALDEIRA GONCALVES
RÉU
: RETIFICA GORUTUBA LTDA
RÉU
: GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
RÉU
: ROSELENE RIBAS SANTOS
ADVOGADO
: MG00058114 - HERBERT FREIRE DE MENEZES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimar a apelante para comprovar nos autos o preparo do recurso de f. 91/98, bem como o
recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, prazo de cinco dias, uma vez que o
recolhimento de f. 99/100 foi efetuado em favor do TJMG.
Numeração única: 6168-24.2013.4.01.3807
6168-24.2013.4.01.3807 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MAQUINAS
LTDA
ADVOGADO
: BA00024409 - DANIEL FARIAS HOLANDA
ADVOGADO
: BA00028345 - RAFAEL DOS REIS FERREIRA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MONTES CLAROS/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à apelante para recolher o porte de remessa e retorno dos autos, prazo de cinco dias.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27/10/2014, às 16h: 20min.A
produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITE-SE O RÉU para que, querendo, apresente sua con-testação, e ou proposta de
conciliação, na audiência designada. E INTIME O RÉU para que apresente, na audiência, cópia
de documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 3203-94.2014.4.01.3821
3203-94.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: NEUZA DE FATIMA ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00055384 - JOSE CARLOS FREITAS REIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27/10/2014, às 16h:40min.A produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITE-SE O RÉU para que, querendo, apresente sua con-testação, e ou proposta de
conciliação, na audiência designada. E INTIME O RÉU para que apresente, na audiência, cópia
de documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 1968-92.2014.4.01.3821
1968-92.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: HELENICE DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00093593 - FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.Designo
audiência de conciliação, instrução e julga-mento para o dia 27/10/2014, às 16h:00min.A
produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITE-SE O RÉU para que, querendo, apresente sua contestação, e ou proposta de
conciliação, na audiência designada. E INTIME O RÉU para que apresente, na audiência, cópia
de documen-tos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 2864-38.2014.4.01.3821
2864-38.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: CLAUDIO DA SILVA PARREIRA
ADVOGADO
: MG00098338 - JOSE PAULO VALLE QUINTAO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27/10/2014, às 15h:20min.A produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITE-SE O RÉU para que, querendo, apresente sua con-testação, e ou proposta de
conciliação, na audiência designada. E INTIME O RÉU para que apresente, na audiência, cópia
de documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MURIAÉ
VARA ÚNICA FEDERAL
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA
: JOÃO FERREIRA DE SANTANA NETO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3205-64.2014.4.01.3821
3205-64.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MARIA INES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00146984 - LUAN LEONARDO LOPES MACHADO
ADVOGADO
: MG00108578 - LUCAS CRESTA DE BARROS
ADVOGADO
: MG00150524 - THAIANNY APARECIDA RAMOS DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04/11/2014, às 14 horas.A produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITEM-SE OS RÉUS - BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -, para que, querendo, apresentem suas contestações, e ou
propostas de conciliação, na audiência designada. E INTIMEM-SE OS RÉUS para que apresentem, na audiência, cópias de documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos
termos do art. 11 da Lei n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Remetam-se os autos à Distribuição para incluir no pólo passivo o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 3248-98.2014.4.01.3821
3248-98.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: FABIOLA DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00139494 - GABRIELA CAMPOS DO AMARAL
ADVOGADO
: MG00118597 - SARA BITTENCOURT RAMOS
ADVOGADO
: MG00122699 - TEREZINHA APARECIDA GOMES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03/11/2014, às 14h: 20min.A
produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITE-SE O RÉU para que, querendo, apresente sua con-testação, e ou proposta de
conciliação, na audiência designada. E INTIME O RÉU para que apresente, na audiência, cópia
de documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 3342-46.2014.4.01.3821
3342-46.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: WESDRA DE OLIVEIRA COUTO
ADVOGADO
: MG00095811 - FLAVIA DO VALLE ARAUJO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502289
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apresente sua contesta-ção, e ou proposta de conciliação, na audiência designada. E
INTIME-SE O RÉU para que apresente, na audiência, cópia de documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 3043-69.2014.4.01.3821
3043-69.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ADIRLEI GOMES GONCALVES
ADVOGADO
: MG0039436E - ADALBERTO DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00095703 - BENEDITO ELIAS SOARES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos do
art. 4º da Lei n.º 10.259/2001, para determinar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que, no prazo
de 15 (quinze) dias, proceda ao cancelamento das inscrições do nome do demandante dos
cadastros de inadimplentes, em razão do débito sub judice, até a prolação da sentença.
Deverá, ainda, no mesmo prazo, comprovar nos autos o cumprimento desta decisão, sob pena
de incidir multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), que reverterá em favor do autor em
caso de descumprimento, nos termos do § 3º do art. 273 c/c § 4º do art. 461, do CPC.Designo
audiência de conciliação, instrução e julga-mento para o dia 27/10/2014, às 14h:40min.A
produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITE-SE O RÉU para que apresente sua contesta-ção, e ou proposta de conciliação,
na audiência designada. E INTIME-SE O RÉU para que apresente, na audiência, cópia de
documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 3247-16.2014.4.01.3821
3247-16.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MARIA HELENA MARQUES E OUTRO
ADVOGADO
: MG00079267 - FILIPE DE ALMEIDA CASTRO
ADVOGADO
: MG00142927 - WILSON SEBASTIAO RODRIGUES SOARES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos do
art. 4º da Lei n.º 10.259/2001, para determinar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que, no prazo
de 15 (quinze) dias, proceda ao cancelamento das inscrições dos nomes das demandantes dos
cadastros de inadimplentes, em razão do débito sub judice, até a prolação da sentença.
Deverá, ainda, no mesmo prazo, comprovar nos autos o cumprimento desta decisão, sob pena
de incidir multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), que reverterá em favor dos autores em
caso de descumprimento, nos termos do § 3º do art. 273 c/c § 4º do art. 461, do CPC.Designo
audiência de conciliação, instrução e julga-mento para o dia 03/11/2014, às 14h:40min.A produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITE-SE O RÉU para que apresente sua contesta-ção, e ou proposta de conciliação,
na audiência designada. E INTIME-SE O RÉU para que apresente, na audiência, cópia de
documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 3079-14.2014.4.01.3821
3079-14.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: SEBASTIAO ONOFRE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00142474 - ELIZANE MARVELINE R. CARNEIRO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27/10/2014, às 15h:00min.A produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o

Numeração única: 3070-52.2014.4.01.3821
3070-52.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: HERBERTE NUNES CORREA DOS SANTOS E OUTRO
ADVOGADO
: MG00151039 - CAROLINA FERREIRA SILVERIO SEVENINI
ADVOGADO
: MG00150463 - PAULO ROBERTO MOURA DE SOUSA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Destarte, o caso em tela exige esclarecimento dos fatos na instrução do feito e à luz do
contraditório, razão pela qual INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03/11/2014, às 14 horas.A
produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.
CITE-SE O RÉU para que, querendo, apresente sua con-testação, e ou proposta de conciliação, na audiência designada. E INTIME O RÉU para que apresente, na audiência, cópia de
documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 3329-47.2014.4.01.3821
3329-47.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: SAULO SOUZA BARROS
ADVOGADO
: MG00143488 - LAISA PASCHOAL NAVAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos do
art. 4º da Lei n.º 10.259/2001, para determinar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que, no prazo
de 15 (quinze) dias, proceda ao cancelamento das inscrições dos nomes dos demandantes dos
cadastros de inadimplentes, em razão do débito sub judice, até a prolação da sentença.
Deverá, ainda, no mesmo prazo, comprovar nos autos o cumprimento desta decisão, sob pena
de incidir multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), que reverterá em favor do autor em
caso de descumprimento, nos termos do § 3º do art. 273 c/c § 4º do art. 461, do CPC.Designo
audiência de conciliação, instrução e julga-mento para o dia 03/11/2014, às 15h:00min.A produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das testemunhas, até o
máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITE-SE O RÉU para que apresente sua contesta-ção, e ou proposta de conciliação,
na audiência designada. E INTIME-SE O RÉU para que apresente, na audiência, cópia de
documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Remetam-se os autos à Distribuição para retificar a autuação do processo com a
inclusão do nome da segunda autora, Michele de Souza e Silva Barros.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Numeração única: 2288-45.2014.4.01.3821
2288-45.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ROZIANA DE ALMEIDA FLORES
ADVOGADO
: MG00082536 - EMANUEL ARAUJO DE AZEVEDO ANTUNES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...).Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos
termos do art. 4º da Lei n.º 10.259/2001, para determinar à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao cancelamento das inscrições
do nome da demandante dos cadastros de inadimplentes, em razão do débito sub
judice, até a prolação da sentença. Deverá, ainda, no mesmo prazo, comprovar nos
autos o cumprimento desta decisão, sob pena de incidir multa diária no valor de
R$100,00 (cem reais), que reverterá em favor dos autores em caso de descumprimento, nos termos do § 3º do art. 273 c/c § 4º do art. 461, do CPC.Designo
audiência de conciliação, instrução e julga-mento para o dia 27/10/2014, às
15h:40min.A produção de prova testemunhal fica subordinada ao comparecimento das
testemunhas, até o máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de
intimação; ou, caso a parte requei-ra, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da audiência.CITE-SE O RÉU para que
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502290
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não possui personalidade jurídica, razão
pela qual não tem capacidade de ser parte.Chamo o feito à ordem para que o autor Emende
a inicial, no prazo de 10(dez) dias a fim de indicar a pessoa jurídica para figurar no pólo passivo
da presente ação.
Numeração única: 3082-03.2013.4.01.3821
3082-03.2013.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BENTO JOSE VALADARES
ADVOGADO
: MG00033687 - AGRIPINO TORRES FILHO
ADVOGADO
: MG00098470 - ANA PAULA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00126713 - EDNILSON RICARDO TORRES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

máximo de 3 (três) para cada parte, independentemente de intimação; ou, caso a parte requeira, mediante intimação, devendo o rol ser depositado até (dez) dias antes da realização da
audiência.CITE-SE O RÉU para que, querendo, apresente sua con-testação, e ou proposta de
conciliação, na audiência designada. E INTIME O RÉU para que apresente, na audiência, cópia
de documentos relacionados ao objeto da presente demanda, nos termos do art. 11 da Lei
n.º10.259/01.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Juiz Titular
: DR. MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA
Dir. Secret.
: JOÃO FERREIRA DE SANTANA NETO
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2772-94.2013.4.01.3821
2772-94.2013.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG0091705B - CELIO MOREIRA BASTOS JUNIOR
ADVOGADO
: MG00076334 - FERNANDO CEZAR MIRANDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de desentranhamento de documentos solicitado pela parte autora, desde que
os originais sejam substituídos por cópias, devendo ser realizado o ato no prazo de 10 (dez)
dias.Após arquive-se com a devida baixa na distribuição.Intime-se.
Numeração única: 1949-86.2014.4.01.3821
1949-86.2014.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO BATISTA FERREIRA DALOZ
ADVOGADO
: MG00111937 - FERNANDO SERGIO VAZ LEAL
ADVOGADO
: MG00091797 - JANAINA CATIA PAES RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de prova emprestada requerido pelo autor às fls. 97/101, porém mantenho a
audiência designada para a verificação do período trabalhado como rural em regime de economia familiar, uma vez que os períodos de carências dos benefícios são distintos.Deverá a
secretaria gravar a audiência realizada nos autos de 2773-79.2013.4.01.3821, no dia
12/02/2014.Intime-se o INSS do presente e do despacho de fls. 92.Intimem-se
Numeração única: 2863-53.2014.4.01.3821
2863-53.2014.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSIANE CORREA MOTTA
ADVOGADO
: MG00095736 - EUTALIA BERNO DE ABREU DO AMARAL
ADVOGADO
: MG00095899 - LUIZ FERNANDO BARBOSA DO AMARAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a informação do ilustre perito, intime-se a parte autora para que, no prazo de
10 (dez) dias, justifique comprovadamente seu não comparecimento na perícia médica, sob
pena de extinção do feito com resolução do mérito.
Numeração única: 2347-04.2012.4.01.3821
2347-04.2012.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA CRISTINA BARBOSA FONSECA
ADVOGADO
: MG00108578 - LUCAS CRESTA DE BARROS
ADVOGADO
: MG00118630 - VINICIUS CUNHA MOREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido do autor e mantenho a perícia designada por não considerar a justifica
plauzível face ao estado de saúde que descreve o autor na petição inicial. Intime-se.
Numeração única: 2737-71.2012.4.01.3821
2737-71.2012.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GENEZIA BERNARDO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00137721 - CLEISE LUCIO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00126544 - FERNANDA CARVALHO CAMPOS E MACEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos da certidão supra, a fim de viabilizar a expedição do ofício requisitório, intime-se a
parte autora para que atualize junto à Receita Federal do Brasil a grafia de seu nome para
constar o seu sobrenome de casada "Maria Cristina Barbosa Fonseca" em vez de "Maria
Cristina Barbosa", no prazo de 15(quinze) dias, comprovando nos autos a atualização. Após
expedido o RPV, dê-se vista as partes, nada requerido e após comprovado o saque, arquivemse.
Numeração única: 762-14.2012.4.01.3821
762-14.2012.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCIANO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO
: MG00115894 - GABRIEL VEIGA PUSSENTE
ADVOGADO
: MG00084985 - THAIS MIRANDA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Por diversas vezes foi oficiado o juízo de Direito da 1ª Vara de Família Regional da Pavuna - RJ, ofícios
de nº 81/2013/SEPOD/JEF e 149/2013/SEPOD/JEF, solicitando-lhes cópia integral dos autos da Ação
de Reconhecimento de União Estável, nº 0004397-71.2008.8.19.0211 (antigo 2008.2011.004408-6),
em que são partes Darcy Augusto dos Reis, CPF nº 037.525.347-53 e Genezia Bernardo da Silva CPF
nº 410.627.447-72, antes porém de oficiar a Corregedoria- Geral, intime-se a autora para que diligencie
o cumprimento e a resposta do ofício no juízo supramencionado, comprovando nestes autos as medidas adotadas perante o aquele juízo.Intime-se
Numeração única: 3259-30.2014.4.01.3821
3259-30.2014.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AMELIA LATUF KABALEM
ADVOGADO
: MG00150463 - PAULO ROBERTO MOURA DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502291

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso tempestivamente interposto pela parte ré no efeito devolutivo.Intime-se a
parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se assim desejar.Oportunamente, remetam-se os autos à Turma Recursal com as homenagens de estilo.
Numeração única: 2355-78.2012.4.01.3821
2355-78.2012.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LOURENCA DA SILVA AUGUSTO
ADVOGADO
: MG00070747 - OTTO PEREIRA DE CASTRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante as informações prestadas pela autora às fls. 33/37, determino a realização de nova perícia
com o perito Dr. Ricardo Cassiano, a ser realizado nesta Justiça Federal, na sala de perícias,
situada na Rua Mário Ignácio Carneiro, nº 535, Centro, Muriaé - MG.Designo perícia para o dia
06/10/2014 às 08:15min, aplicar-se-á no que couber o despacho de fls. 24/25.Quesitos da
autora apresentados às fls. 40. Fique a parte autora desde já ciente de que caso não compareça para a realização da perícia, o feito poderá ser extinto sem resolução do mérito.Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA
Dir. Secret.
: JOÃO FERREIRA DE SANTANA NETO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3080-33.2013.4.01.3821
3080-33.2013.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROMILDA CRISTINA ANCELMO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: MG00126544 - FERNANDA CARVALHO CAMPOS E MACEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista às partes por 10 (dez) dias,
para se manifestarem sobre o laudo pericial complementar depositado em juízo.Inicie-se pelo
autor.
Numeração única: 236-13.2013.4.01.3821
236-13.2013.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL EXPEDITO FONTES MOTA
ADVOGADO
: MG00049309 - MARCIA MARIA DA SILVA NICOLATO DEFILIPPO
ADVOGADO
: MG00125475 - PEDRO THOMAZINHO SILVA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 653-63.2013.4.01.3821
653-63.2013.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PENHA APARECIDA LIMA
ADVOGADO
: MG00010520 - JOARES SILVIO DA COSTA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 2491-41.2013.4.01.3821
2491-41.2013.4.01.3821 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: CONCEICAO MARIA RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00099335 - ALESSANDRO RUBIM BARBOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
REU
: MUNICIPIO DE VIEIRAS/MG
ADVOGADO
: MG0001807A - EDUARDO REIS KIEFER
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso tempestivamente interposto pela parte ré no efeito devolutivo.Intime-se a
parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se assim desejar.Oportunamente, remetam-se os autos à Turma Recursal com as homenagens de estilo.
Numeração única: 3053-84.2012.4.01.3821
3053-84.2012.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARMO CARLOS DA CUNHA
ADVOGADO
: MG00075853 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
ADVOGADO
: MG00093559 - FLAVIA JOSIANE DOS SANTOS MATTAR
ADVOGADO
: MG00096833 - GILMARA APARECIDA DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00118195 - JULIANA MARIA SOUSA CABRAL BARBOSA
ADVOGADO
: MG00119930 - LUCIANA LIMA NUNES
ADVOGADO
: MG00133713 - MARINES RODRIGUES DA SILVA GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso tempestivamente interposto pela parte ré no efeito devolutivo.Intime-se a
parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se assim desejar.Oportunamente, remetam-se os autos à Turma Recursal com as homenagens de estilo.
Numeração única: 663-10.2013.4.01.3821
663-10.2013.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CLAUDIO ROCHA DIAS
ADVOGADO
: MG00095811 - FLAVIA DO VALLE ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso tempestivamente interposto pela parte ré no efeito devolutivo.Intime-se a
parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se assim desejar.Oportunamente, remetam-se os autos à Turma Recursal com as homenagens de estilo.
Numeração única: 752-33.2013.4.01.3821
752-33.2013.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GUSTAVO NATAL MELO SOARES
ADVOGADO
: MG00115894 - GABRIEL VEIGA PUSSENTE
ADVOGADO
: MG0032733E - LUIS HENRIQUE VICENTINI BIANCHI
ADVOGADO
: MG00084985 - THAIS MIRANDA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso tempestivamente interposto pela parte ré no efeito devolutivo.Intime-se a
parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se assim desejar.Oportunamente, remetam-se os autos à Turma Recursal com as homenagens de estilo.
Numeração única: 261-89.2014.4.01.3821
261-89.2014.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: DAYSE XAVIER AMARO
ADVOGADO
: MG00117766 - MARCELO AMARO DE SOUZA
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso tempestivamente interposto pela parte ré no efeito devolutivo.Intime-se a
parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se assim desejar.Oportunamente, remetam-se os autos à Turma Recursal com as homenagens de estilo.
Numeração única: 463-66.2014.4.01.3821
463-66.2014.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: WESLEY ANTONIO DA FONSECA
ADVOGADO
: MG00116509 - ROBERTO NUNES DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502292

2292

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 805-77.2014.4.01.3821
805-77.2014.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: SEBASTIAO LUIZ DAL SASSO
ADVOGADO
: MG00075853 - ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
ADVOGADO
: MG00096833 - GILMARA APARECIDA DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00104617 - LEONARDO JOSE SANTANA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 1784-39.2014.4.01.3821
1784-39.2014.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ALFREDO BARONTO COUTO
ADVOGADO
: MG00122133 - ALESSANDRA MAGDA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00123354 - GERALDO MAGELA BASTOS MARTINS
ADVOGADO
: MG00094148 - JULIO CEZAR DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 2456-81.2013.4.01.3821
2456-81.2013.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ISADALVA VILELA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00063132 - IVAN SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: MG00121455 - OTAVIA PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: MG00119511 - THAIS FURTADO CRAVO SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista à autora por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre o laudo pericial complementar depositado em juízo.
Numeração única: 1379-03.2014.4.01.3821
1379-03.2014.4.01.3821 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: JULIO CESAR RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00131690 - RICHELIEU DARIO MAGALHAES PINTO
REU
: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 2887-81.2014.4.01.3821
2887-81.2014.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE RAMOS COELHO
ADVOGADO
: MG00143013 - ADAUTO CESAR GARCIA
ADVOGADO
: MG00115176 - AGOSTINHO JOSE DE FREITAS DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.

Numeração única: 2738-22.2013.4.01.3821
2738-22.2013.4.01.3821 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ESPOLIO DE JOSE WALTER COUTINHO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00062364 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00085432 - ROBERTO MARSICANO CEZAR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 3573-10.2013.4.01.3821
3573-10.2013.4.01.3821 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: NEI CRAVEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: RJ00178611 - PAULO BARBOSA PASSOS FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 3778-39.2013.4.01.3821
3778-39.2013.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCIA PORTO CRAVO
ADVOGADO
: MG00111273 - GUMERCINDO RODRIGUES GOMES NETO
ADVOGADO
: MG00082013 - LUIZ OTAVIO CARDOSO DE AZEVEDO JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 3914-36.2013.4.01.3821
3914-36.2013.4.01.3821 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: RONALDO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00127418 - EVANDRO JOSE LAGO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 8-04.2014.4.01.3821
8-04.2014.4.01.3821 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: ANGELINA PELAGGI
ADVOGADO
: MG00143171 - MONICA DE OLIVEIRA LEVATE
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorização contida na Portaria 007/2012, da lavra do MM. Juiz Federal Titular da
Vara Única desta Subseção Judiciária, procedo à abertura de vista ao autor por 10 (dez) dias,
para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos.
Numeração única: 225-47.2014.4.01.3821
225-47.2014.4.01.3821 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JANIR ANTINARELLI
ADVOGADO
: MG00126544 - FERNANDA CARVALHO CAMPOS E MACEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502293
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da suspensão da exigibilidade do crédito, em razão do parcelamento do débito noticiado
pela exequente, suspendo o andamento da presente execução até o cumprimento integral da
obrigação.
Numeração única: 136-75.2010.4.01.3817
136-75.2010.4.01.3817 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: FUNDACAO ACANGAU PARA CONSERVACAO E USO SUST. ECOSS.
NAT.
EXCDO
: SERGIO ULHOA DANI
ADVOGADO
: MG00092247 - PAULO AFONSO ANACLETO TORRES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se as partes executadas para, no prazo de 30 (trinta) dias, trazerem aos autos documentos comprobatórios de que o bloqueio BACENJUD (fls. 71) recaiu sobre conta poupança.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PARACATU
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO
: DIEGO MATEO BORGES NUNES

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1835-67.2011.4.01.3817
1835-67.2011.4.01.3817 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: SANTO ANTONIO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
EXCDO
: JOANA DARC PINHEIRO RUBINGER
ADVOGADO
: MG00078644 - RENATO PAULINO BORGES

JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da suspensão da exigibilidade do crédito, em razão do parcelamento do débito noticiado
pela exequente, suspendo o andamento da presente execução até o cumprimento integral da
obrigação.
Numeração única: 1295-48.2013.4.01.3817
1295-48.2013.4.01.3817 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS CRA/MG
ADVOGADO
: MG00057918 - ABEL CHAVES JUNIOR
ADVOGADO
: MG00118373 - AMANDA ISTER NOGUEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00040286 - EDINA APARECIDA GODINHO CARDOSO
ADVOGADO
: MG00091396 - MARCELO DIONISIO DE SOUZA
EXCDO
: VIVIANE PEREIRA FRANCA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

: DR. GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1390-78.2013.4.01.3817
1390-78.2013.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARCUS VINICIUS HENRIQUE DA SILVA
: MG00084161 - SILVANIA MARIA DOS SANTOS DIAS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso inominado interposto pela ré a fls. 114/126 no efeito devolutivo, vez que
tempestivo. Intime-se a parte autora para ciência da sentença de fls. 106/108 e para apresentar
contrarrazões, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 1866-82.2014.4.01.3817
1866-82.2014.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da suspensão da exigibilidade do crédito, em razão do parcelamento do débito noticiado
pela exequente, suspendo o andamento da presente execução até o cumprimento integral da
obrigação.
Numeração única: 28-07.2014.4.01.3817
28-07.2014.4.01.3817 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS - COREN-MG
ADVOGADO
: MG00106444 - ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL
ADVOGADO
: MG00073644 - DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS
ADVOGADO
: MG00050792 - FRANCISCO JOSE STARLING
ADVOGADO
: MG00107442 - LUCAS QUADROS SILVA
ADVOGADO
: MG00081356 - NUNO DE MOURA RANGEL
ADVOGADO
: MG00044782 - WANDER HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA
EXCDO
: RAUL SOARES SILVEIRA JUNIOR

AUTOR
ADVOGADO
REU

: ADEMILDE ANTONIO DA ROCHA
: MG00102428 - BRUNO RAFAEL SOUZA NASCIMENTO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessiade de dilação probatória, apreciarei o pedido de antecipação de tutela no
momento da prolação da sentença. Se a parte autora não tiver apresentado quesitos na inicial
e tiver interesse em fazê-lo, deverá apresentá-los no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 1386-41.2013.4.01.3817
1386-41.2013.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da suspensão da exigibilidade do crédito, em razão do parcelamento do débito noticiado
pela exequente, suspendo o andamento da presente execução até o cumprimento integral da
obrigação.
Numeração única: 1271-83.2014.4.01.3817
1271-83.2014.4.01.3817 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: UNITEC - ESCOLAS INTEGRADAS LTDA - EPP
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502294

: DR. GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO
: DIEGO MATEO BORGES NUNES

AUTOR
ADVOGADO
REU

: AESTE DOS REIS MONTEIRO FONTES
: MG00084161 - SILVANIA MARIA DOS SANTOS DIAS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Não recebo o recurso apresentado pela parte ré a fls. 83/87, uma vez que foi interposto
intempestivamente. Intime-se a parte autora para ciência da sentença de fls. 73/76.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso inominado interposto pela parte autora a fls. 82/89 no efeito devolutivo, vez
que tempestivo. Ademais, intime-se a parte autora acerca do valor disponível para saque,
conforme ofício de depósito juntado a fl. 74.
Numeração única: 1648-88.2013.4.01.3817
1648-88.2013.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIRIAM ALVES MARTINS
ADVOGADO
: MG00078934 - CRISTIANO CARNEIRO DA PAIXAO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando a manifestação de fls. 76/89, que esclarece que o benefício até então recebido
pela autora era oirundo de outra ação judicial, e que este fora cessado, dê-se seguimento ao
presente feito. Intime-se a parte autora acerca da sentença de fls. 64/66, bem como dos
cálculos apresentados pelo INSS.
Numeração única: 1554-43.2013.4.01.3817
1554-43.2013.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BERNADETE BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO
ADVOGADO
: MG00104802 - LUCAS FARIA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00118237 - WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de fls. 147. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora apresentar
o CTC do período trabalhado em Regime Próprio de Previdência na Prefeitura de Paracatu, nos
moldes da MP 154, com os devidos salários de contribuição para que seja realizado o cálculo
correto da RMI.
Juiz Titular
: DR. GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO
Dir. Secret.
: DIEGO MATEO BORGES NUNES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 223-26.2013.4.01.3817
223-26.2013.4.01.3817 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: RICARDO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00092247 - PAULO AFONSO ANACLETO TORRES
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: GO00018725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS
ADVOGADO
: GO00018771 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo extinto o processo sem resolução do mérito em relação à União, por ser parte ilegítima
(art. 267, VI, do CPC) e, no meríto, julgo o pedido improcedente. Arbitro os honorários do
defensor dativo Dr. Paulo Afonso Anacleto Torres em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), a
serem pagos após o trânsito em julgado, conforme Resolução n. 558/2007 do Conselho da
Justiça Federal.
Numeração única: 2498-16.2011.4.01.3817
2498-16.2011.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SILESIA MARIA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00104802 - LUCAS FARIA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00118237 - WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS
REU
: UNIAO
REU
: MARIA DAS DORES LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: MG00135220 - ADELAIDE PEREIRA REIS
ADVOGADO
: MG00115523 - ALTAIR DE CASTRO JUNIOR

Numeração única: 1839-02.2014.4.01.3817
1839-02.2014.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00021681 - RICARDO ANTONIO MOURA RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, apreciarei o pedido de antecipação de tutela no
momento da prolação da sentença. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
explicar a relação existente com a pessoa indicada no documento de fls. 11. ainda, no mesmo
prazo, para que diga quando, onde e em que situação trabalhou ao longo dos anos, tudo sob
pena de extinção,
Numeração única: 1833-92.2014.4.01.3817
1833-92.2014.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00084161 - SILVANIA MARIA DOS SANTOS DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, apreciarei o pedido de antecipação de tutela no
momento da prolação da sentença. Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim
de que emende a inicial para dizer quando, onde e em que situação trabalho ao longo dos
anos, sob pena de extinção.
Numeração única: 1835-62.2014.4.01.3817
1835-62.2014.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO NUNES FILHO
ADVOGADO
: MG00084161 - SILVANIA MARIA DOS SANTOS DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, apreciarei o pedido de antecipação de tutela no
momento da prolação da sentença. Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim
de que emende a inicial para dizer quando, onde e em que situação trabalho ao longo dos
anos, sob pena de indeferimento.
Numeração única: 1858-08.2014.4.01.3817
1858-08.2014.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE DOS REIS PEREIRA BARBOSA
ADVOGADO
: MG00145472 - AYRIS APARECIDA GOMES DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que diga o local e as condições
que trabalhava (a falecida) ao tempo do óbito e, tembém, para que junte comprovantes de
condição de segurado da felecida. Ainda, no mesmo prazo, para que apresente comprovante
de residência atualizado, de período inferior a 6 (seis) meses, tudo sob pena de extinção.
Numeração única: 1857-23.2014.4.01.3817
1857-23.2014.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIGUEL FELIPE DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: MG00135259 - JARDEL NILTON SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, apreciarei o pedido de antecipação de tutela no
momento da prolação da sentença. Se a parte autora não tiver apresentado quesitos na inicial
e tiver interesse em fazê-lo, deverá apresentá-los no prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 1414-09.2013.4.01.3817
1414-09.2013.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DIOLINA ROSA DE JESUS
ADVOGADO
: MG00104802 - LUCAS FARIA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00118237 - WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502295
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Considerando que a excipiente é parte ilegítima para interpor o incidente, pois sequer foi
formalmente incluída e citada no presente executivo, deixo de conhecer tal expediente. Prossiga-se na execução.
Numeração única: 305-33.2012.4.01.3804
305-33.2012.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: VERA LUCIA PEGORER GODOI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Considerando a informação contida na certidão de fls. 95 acerca do falecimento do autor,
FRANCISCO GODOI DOS REIS, em 22 de janeiro de 1997, e diante da existência de herdeira
habilitada à pensão por morte nos assentamentos da agência previdenciária (fls. 208), defiro a
habilitação da viúva VERA LÚCIA PEGORER GODOI (fls. 92/94), nos termos da Lei nº
8.213/91, art. 112. Por via de conseqüência, indefiro o pedido de habilitação de JOSIANE
PEGORER e FRANCIS PEGORER GODOI (fls. 96/98 e 99/102). II - Proceda-se à retificação
da autuação, para incluir, no polo ativo da demanda, a sucessora habilitada, em substituição ao
antigo autor. II - Após, retifique-se a requisição de pagamento nº
740/2013 (fls. 200/201), para constar como requerente a sucessora habilitada. (Requisição
retificada).
Juiz Substit.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
Dir. Secret.
: CÉZAR CHAVES MARÇAL DA CRUZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 783-41.2012.4.01.3804
783-41.2012.4.01.3804 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: DAVI FRANCOSO
REU
: BENEDITO ROMAO
REU
: JOAO IUNES DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: MG00083405 - CARLOS HENRIQUE DE PAULA
ADVOGADO
: SP00166059 - EDSON LUIZ KNIPPEL
ADVOGADO
: SP00303486 - EDUARDO CESAR VALENCA
ADVOGADO
: SP00303723 - FELIPE HERNANDEZ
ADVOGADO
: MG00051108 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA FARIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ao réu DAVI FRANÇOSO, para a fase diligencial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Numeração única: 3326-17.2012.4.01.3804
3326-17.2012.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: DIVINO LUIZ CARDOSO
ADVOGADO
: MG00091676 - VIANEY AUGUSTO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00120908 - YARA NATALIE DE ANDRADE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo audiência para conciliação, instrução e julgamento para o dia 15 de setembro de
2015, às 15h00min. As testemunhas das partes, limitadas a 03 (três), deverão ser trazidas
independentemente de intimação.
Numeração única: 2665-67.2014.4.01.3804
2665-67.2014.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ERIK PINTO ORLANDI
ADVOGADO
: MG00110640 - LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00098706 - RÔMULO DE OLIVEIRA FRAGA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para sanar o erro material
existente na sentença de fls. 140/145, devendo, em lugar de 02/10/2012 - 04/10/2012 ser a
data considerada como a da efetiva citação da União; e, por decorrência, condenar a União ao
pagamento dos atrasados no valor de R$27.958,12, na data da sentença (21/11/2013). Dessarte, leia-se o dispositivo da sentença de fls. 140/145 da seguinte forma: a incluir o menor
Mateus Silva Machado como beneficiário temporário da pensão referente ao falecido servidor
José Luiz Coluna Machado a partir da citação da ré (04/10/2012). Condeno a parte ré (União)
no pagamento das parcelas pretéritas, desde 04/10/2012 até 31/08/2013, (...) totalizando, com
base nas planilhas de cálculos anexas, o valor de R$27.958,12 (vinte e sete mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e doze centavos).
Numeração única: 516-59.2014.4.01.3817
516-59.2014.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALZIRA ANTONIA DE ARAUJO VIDAL
ADVOGADO
: MG00142453 - GIZELE MARTINS DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo improcedente o pedido.
Numeração única: 125-07.2014.4.01.3817
125-07.2014.4.01.3817 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZ GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00104802 - LUCAS FARIA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00118237 - WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... julgo improcedente o pedido.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PASSOS
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
: CÉZAR CHAVES MARÇAL DA CRUZ

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2744-46.2014.4.01.3804
2744-46.2014.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE NARCISO VILELA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00051108 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA FARIA
REU
: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: MG00021951 - LADIR FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00056780 - WALLACE ELLER MIRANDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) II - NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, ao autor, para, no prazo
de 10 (dez) dias, emendar a inicial, promovendo a inclusão do BACEN no polo passivo da
demanda, sob pena de extinção, nos termos do art. 267 do Código de Processo Civil.
Numeração única: 1434-10.2011.4.01.3804
1434-10.2011.4.01.3804 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: DROGARIA E PERFUMARIA LANES LTDA
EXCDO
: LEVINDO NETO DA SILVA
EXCDO
: LINE ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00041898 - JOSMAR MARCELINO DOS REIS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502296
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - À réplica. Na mesma oportunidade, deverá o autor especificar as provas que pretenda
produzir, justificando-as.
Numeração única: 1745-93.2014.4.01.3804
1745-93.2014.4.01.3804 CAUTELAR INOMINADA
REQTE.
: ERIK PINTO ORLANDI
ADVOGADO
: MG00110640 - LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00098706 - RÔMULO DE OLIVEIRA FRAGA
REQDO.
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Mantenho a decisão agravada (f. 67-67/verso), por seus próprios e jurídicos fundamentos. II
- Ausente informação quanto à concessão de efeito suspensivo, às partes, para, no prazo de 10
(dez) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, justificando-as.
Numeração única: 610-46.2014.4.01.3804
610-46.2014.4.01.3804 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00086257 - MESSIAS ALVES GRILO
EMBDO
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Mantenho a decisão de f. 36, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Numeração única: 2737-54.2014.4.01.3804
2737-54.2014.4.01.3804 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: JOSE HERNANE SILVEIRA - ME
ADVOGADO
: MG00104552 - ERICK FREIRE SILVEIRA
EMBDO
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Recebo o recurso de apelação de f. 45-58, no efeito meramente devolutivo. II - Subam os
autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as cautelas de estilo e as
nossas homenagens.
Numeração única: 2975-73.2014.4.01.3804
2975-73.2014.4.01.3804 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
IMPTE
: UNIAO FEDERAL
IMPDO
: NORIVALDO SILVEIRA VILELA
IMPDO
: CLEBER JOSE DE FREITAS
IMPDO
: ROBERTO SILVEIRA VILELA
IMPDO
: MARIA NEIDE LEMOS DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MG00025290 - ANTONIO ANDALECIO ASSUNCAO
ADVOGADO
: MG00131945 - CAROLINA LEITE PAIM DE PADUA
ADVOGADO
: MG00114353 - FERNANDA LEITE ABREU MARQUES
ADVOGADO
: MG00137569 - FERNANDO ANDRADE ABREU
ADVOGADO
: MG00035179 - JOAO OTAVIO DE NORONHA
ADVOGADO
: MG00036665 - LAURO FERREIRA BRAGA FILHO
ADVOGADO
: MG00036179 - PEDRO FERREIRA DE RESENDE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Aos impugnados para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a impugnação ao valor
da causa.
Numeração única: 2881-28.2014.4.01.3804
2881-28.2014.4.01.3804 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: NORIVALDO SILVEIRA VILELA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00131945 - CAROLINA LEITE PAIM DE PADUA
ADVOGADO
: MG00114353 - FERNANDA LEITE ABREU MARQUES
ADVOGADO
: MG00137569 - FERNANDO ANDRADE ABREU
EMBDO
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: BANCO DO BRASIL S/A
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502297

ADVOGADO
: MG00025290 - ANTONIO ANDALECIO ASSUNCAO
ADVOGADO
: MG00035179 - JOAO OTAVIO DE NORONHA
ADVOGADO
: MG00036665 - LAURO FERREIRA BRAGA FILHO
ADVOGADO
: MG00036179 - PEDRO FERREIRA DE RESENDE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - À especificação das provas, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as.
Numeração única: 2743-61.2014.4.01.3804
2743-61.2014.4.01.3804 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
ADVOGADO
: MG00025290 - ANTONIO ANDALECIO ASSUNCAO
ADVOGADO
: MG00035179 - JOAO OTAVIO DE NORONHA
ADVOGADO
: MG00036665 - LAURO FERREIRA BRAGA FILHO
ADVOGADO
: MG00036179 - PEDRO FERREIRA DE RESENDE
EXCDO
: NORIVALDO SILVEIRA VILELA
EXCDO
: CLEBER JOSE DE FREITAS
EXCDO
: ROBERTO SILVEIRA VILELA
ADVOGADO
: MG00131945 - CAROLINA LEITE PAIM DE PADUA
ADVOGADO
: MG00114353 - FERNANDA LEITE ABREU MARQUES
ADVOGADO
: MG00137569 - FERNANDO ANDRADE ABREU
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Sobreste-se, o curso do processo, até o julgamento dos embargos em apenso.
Numeração única: 196-63.2005.4.01.3804
2005.38.04.000066-5 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00113894 - JANAINA DE LIMA AMBROGI ARAUJO
ADVOGADO
: MG00114358 - PALOMA BOTREL LEMOS
ADVOGADO
: MG00080601 - SERGIO BOTREL VILELA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
OUTROS
: IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00080601 - SERGIO BOTREL VILELA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
II - Após, ciência às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 660-43.2012.4.01.3804
660-43.2012.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ADOLFO JOSE LOPES E OUTROS
ADVOGADO
: MG00111669 - BIBIANA GONCALVES
ADVOGADO
: SP00061447 - CARLOS ALBERTO FERNANDES
ADVOGADO
: MG00066839 - GLAUCO SILVEIRA GOULART
ADVOGADO
: MG00133346 - LUCAS NEVES DE FARIA
ADVOGADO
: SP00049341 - PEDRO QUEZADO FILGUEIRA
ADVOGADO
: SP00068743 - REINALDO GARCIA FERNANDES
ADVOGADO
: MG00086606 - ROBERTO JUNQUEIRA MAIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
CURADOR
: DENISE SILVA SALGADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Mantenho a decisão agravada (fls. 886/887), por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ausente informação quanto à concessão de efeito suspensivo, cumpra-se-a, no que faltar.
Numeração única: 2556-58.2011.4.01.3804
2556-58.2011.4.01.3804 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00092618 - FERNANDO ROOSEVELT FREITAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00101906 - RICARDO CECILIO RESENDE
RÉU
: ISSA GONCALVES FARAH
ADVOGADO
: MG00096556 - VANESSA GRILO RICARDINO SILVEIRA
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Defiro a dilação requerida, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Juiz Substit.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
Dir. Secret.
: CÉZAR CHAVES MARÇAL DA CRUZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 647-49.2009.4.01.3804
2009.38.04.000648-2 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00103231 - LUCIANA MANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00107415 - TIAGO NEDER BARROCA
RÉU
: GUSTAVO GIANINI VASCONCELOS BOTREL
RÉU
: ANA MARIA GIANINI BOTREL
ADVOGADO
: MG00096374 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA AQUINO
ADVOGADO
: MG00086656 - SANDRO BOTREL VILELA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, arredo as preliminares e, no
mérito, acolho parcialmente os embargos, para decretar constituído, de pleno direito, o título
executivo judicial, em expressão equivalente a R$53.167,06 (cinquenta três mil, cento sessenta
sete reais, seis centavos), atualizados até 16-06-2014 (fls. 238-242). Mercê da sucumbência
recíproca, deixo de fixar verba de patrocínio. Custas, pro rata. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. A tempo e modo, ao arquivo.
Numeração única: 685-85.2014.4.01.3804
685-85.2014.4.01.3804 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: CONFECCOES STATUS LTDA
ADVOGADO
: MG00121202 - JULIANA CASTRO TORRES
EMBDO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA
REGIONAL DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00089778 - DANIELA OLIVEIRA COELHO CALDEIRA
ADVOGADO
: MG00054278 - DEOPHANES ARAUJO SOARES FILHO
ADVOGADO
: MG00081259 - DIRCEU RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, arredo a preliminar e, no
mérito, julgo improcedentes os embargos opostos, com o prosseguimento da execução. Condeno a embargante ao pagamento de honorários
advocatícios, à base de 10% (dez por cento) do valor da execução, assegurada atualização
plena. Sem custas (Lei 9.289/96, art. 7°). Em prol da curadora especial, arbitro os honorários
advocatícios no valor máximo estipulado em Resolução do Conselho da Justiça Federal. Traslade-se cópia da presente aos autos da execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se e, a tempo e modo, arquivem-se.
Numeração única: 1781-72.2013.4.01.3804
1781-72.2013.4.01.3804 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
EMBDO
: FLORIVANDA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00088049 - ANDREIA APARECIDA LACERDA ZAPAROLI
ADVOGADO
: SP00047319 - ANTONIO MARIO DE TOLEDO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, julgo procedentes os embargos e fixo, como correto, o valor da dívida em R$ 153.913,02 (cento e cinquenta três mil,
novecentos treze reais, dois centavos), conforme cálculo de fls. 88-92, atualizado até abr./2013,
assim especificado: a) Florivanda Ferreira de Souza, R$ 145.491,90 (cento
e quarenta cinco mil, quatrocentos noventa um reais, noventa centavos); b) Honorários advocatícios, R$ 7.421,12 (sete mil, quatrocentos vinte um reais, doze centavos). Sem condenação em honorários advocatícios, mercê de estar a vencida sob o pálio da justiça gratuita
(Lei 9.289/98, art. 4°, II). Sem custas (Lei 9.289/96, art. 7°), ora deferida.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - A petição juntada à fl. 95 noticia o cumprimento ao despacho de fl. 75, em sua integralidade,
no entanto, cuida da
exibição de extratos bancários (fls.96-697). Portanto, não restou ainda atendido o comando do
despacho de fl. 75.
II - À autora/embargada, pois, para, em 10 (dez) dias, cumprir a determinação de fl.75, devendo
ser esclarecido,
especificamente, se incide comissão de permanência, suas taxas, cumulação com outros
encargos (cfe.previsto na cláusula décima terceira, fl.13), e se há capitalização mensal de
juros.
Numeração única: 532-57.2011.4.01.3804
532-57.2011.4.01.3804 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: PEDRAS CAPITOLIO LTDA
REU
: JOAO BATISTA DE SOUZA
REU
: JORGE DE OLIVEIRA PENHA
ADVOGADO
: MG00072177 - INES SILVA LEMOS BOLOGNA
ADVOGADO
: MG00035864 - MARCOS DA SILVA LEMOS
ADVOGADO
: MG00103759 - RICARDO ALEXANDRE LIMA
ADVOGADO
: MG00100700 - TAYANNE DA SILVA REIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ao réu JORGE DE OLIVEIRA PENHA, para as alegações finais, no prazo de 05 (cinco)
dias.
Numeração única: 1002-20.2013.4.01.3804
1002-20.2013.4.01.3804 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: CLAUDINEI AVELINO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00103759 - RICARDO ALEXANDRE LIMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ao réu, para a fase diligencial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Numeração única: 2126-43.2010.4.01.3804
2126-43.2010.4.01.3804 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REU
: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
SITUAÇÃO
: ABSOLVIDO - COM MED. SEG. APLICADA
ADVOGADO
: MG00072204 - ANTONIO DOS REIS NUNES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Ao advogado e curador do sentenciado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a
submissão a tratamento ambulatorial, mediante relatório médico, conforme determinado na
sentença.
Numeração única: 12-73.2006.4.01.3804
2006.38.04.000012-0 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ROGERIO BORGES MARTINS
ADVOGADO
: MG00080601 - SERGIO BOTREL VILELA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Nada mais havendo a prover, arquivem-se, com baixa na distribuição.
Numeração única: 2572-41.2013.4.01.3804
2572-41.2013.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: CARLOS ROBERTO VASCONCELOS
ADVOGADO
: MG00078225 - ALEXANDRE PASCHOINI DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502298
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Numeração única: 1144-05.2005.4.01.3804
2005.38.04.001018-0 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: DIVINO MARIANO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00087229 - CAROLINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00074069 - CATARINA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00094064 - JULIANA PADOVANI MAYRINK
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: MG00041898 - JOSMAR MARCELINO DOS REIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal Titular desta Vara, conforme a Portaria n.º 001/2011-GABDIR:
I - INTIMO as partes para ciência do teor das Requisições de Pagamento expedidas, nos
termos do art. 10º da Resolução n. 168, de 05-12-2011, do Conselho da Justiça Federal,
fixando o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para eventual manifestação. II - Após, comprovado o cumprimento da obrigação com a disponibilização à parte autora do valor solicitado
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1728-38.2006.4.01.3804
2006.38.04.001728-9 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: RITA DE CASSIA MEZENCIO
ADVOGADO
: MG00099679 - ADRIANA A. DAL SASSO E OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00076470 - ANA CELIA QUERINO
ADVOGADO
: MG00077698 - EGITO MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal Titular desta Vara, conforme a Portaria n.º 001/2011-GABDIR:
I - INTIMO as partes para ciência do teor das Requisições de Pagamento expedidas, nos
termos do art. 10º da Resolução n. 168, de 05-12-2011, do Conselho da Justiça Federal,
fixando o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para eventual manifestação. II - Após, comprovado o cumprimento da obrigação com a disponibilização à parte autora do valor solicitado
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 496-78.2012.4.01.3804
496-78.2012.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LAZARO DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00088049 - ANDREIA APARECIDA LACERDA ZAPAROLI
ADVOGADO
: MG0000916A - ANTONIO MARIO DE TOLEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal Titular desta Vara, conforme a Portaria n.º 001/2011-GABDIR:
I - INTIMO as partes para ciência do teor das Requisições de Pagamento expedidas, nos
termos do art. 10º da Resolução n. 168, de 05-12-2011, do Conselho da Justiça Federal,
fixando o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para eventual manifestação. II - Após, comprovado o cumprimento da obrigação com a disponibilização à parte autora do valor solicitado
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 772-12.2012.4.01.3804
772-12.2012.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MARIA ROSARIO SILVA TAVARES
ADVOGADO
: MG00080601 - SERGIO BOTREL VILELA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal Titular desta Vara, conforme a Portaria n.º 001/2011-GABDIR:
I - INTIMO as partes para ciência do teor das Requisições de Pagamento expedidas, nos
termos do art. 10º da Resolução n. 168, de 05-12-2011, do Conselho da Justiça Federal,
fixando o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para eventual manifestação. II - Após,

Com o trânsito em julgado, trasladem-se aos autos da execução cópias da presente e de
eventual acórdão, dos cálculos e da certidão de trânsito em julgado e expeça-se requisição de
pagamento, de acordo com os cálculos de fls. 88-92, observando-se as cautelas de praxe,
consignando a necessidade de retenção dos valores referentes ao Imposto de Renda.
Numeração única: 2006-92.2013.4.01.3804
2006-92.2013.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LEILA MARIA DOS REIS DUARTE
ADVOGADO
: MG00114808 - ANGELA MARIA BARBOSA
ADVOGADO
: MG00115872 - MARIA JOSE CARVALHO PAIXAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00117829 - THACIANE APARECIDA RAMOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Nestas condições, à vista da fundamentação expendida, julgo parcialmente procedente o
pedido inicial e condeno o réu: 3.1) A acolher a renúncia da autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nº 132.812.045-4 e a
conceder-lhe nova jubilação por tempo de serviço/contribuição, com efeitos patrimoniais a partir
do ajuizamento da ação (12-07-2013: f. 03), mediante consideração do tempo trabalhado até
maio/2013 (f. 115-116); 3.2) Ao pagamento das diferenças apuradas entre os valores devidos e
aqueles efetivamente pagos, acrescidas de correção monetária, incidente a partir do vencimento de cada uma, mais juros moratórios, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal9; 3.3) Havendo sucumbência recíproca, deixo
de fixar verba
de patrocínio;
Numeração única: 2125-58.2010.4.01.3804
2125-58.2010.4.01.3804 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REU
: MARIA JOSE DA COSTA
ADVOGADO
: MG00048583 - DACIO LEMOS MARTINS
ADVOGADO
: MG00093398 - PEDRO GOMES PEREIRA CORREA BUENO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Nestas condições, à vista da fundamentação expendida, julgo procedente a pretensão
punitiva articulada na prefacial acusatória de f. 02/A-02/B e CONDENO a ré MARIA JOSÉ DA
COSTA, já qualificada, nas iras do Código Penal, artigo 312, caput. Passo à dosimetria da
reprimenda. (...) Ausente o periculum libertatis, deixo de decretar-lhe a
prisão preventiva. Custas, ex lege. (CPP, artigo 804). Transitada em julgado, lance-se o nome
no rol de culpados
e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CF, art. 15, III).
Juiz Substit.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
Dir. Secret.
: CÉZAR CHAVES MARÇAL DA CRUZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3480-64.2014.4.01.3804
3480-64.2014.4.01.3804 CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
REQTE.
: SUELI APARECIDA LOPES
ADVOGADO
: MG00142103 - DJACIR GOULART
REQDO.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
J. DPCTE
: COMARCA DE PIUMHI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal Titular da Subseção Judiciária de Passos/MG, nos termos da Portaria nº
001/2011 e da Resolução PRESI/COGER/COJEF de 14 de JUNHO DE 2014: I - Deferida a realização
de prova pericial e nomeado perito, sob a fé de seu grau, o médico Adauto Manfrin Mendes. A perícia se
realizará no dia 02-10-2014, às 12h30min, na Avenida Arlindo Figueiredo, nº 128, Centro, Passos/MG Justiça Federal, com entrega do laudo em 30 (trinta) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502299
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comprovado o cumprimento da obrigação com a disponibilização à parte autora do valor
solicitado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.
Numeração única: 2312-61.2013.4.01.3804
2312-61.2013.4.01.3804 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
: CÉZAR CHAVES MARÇAL DA CRUZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1688-12.2013.4.01.3804
1688-12.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ILDA LEMOS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00119504 - CAMILA APARECIDA PIMENTA DE SOUZA BARBOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Mercê de erro material, em relação à carência exigida no caso in concreto, e em relação ao
montante devido, constante do item 3.2), retifico, de ofício, a sentença de f. 49-50 (...).
Juiz Substit.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
Dir. Secret.
: CÉZAR CHAVES MARÇAL DA CRUZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Juiz Substit.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
Dir. Secret.
: CÉZAR CHAVES MARÇAL DA CRUZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3556-25.2013.4.01.3804
3556-25.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RITA APARECIDA DE LIMA MACHADO
ADVOGADO
: MG00077698 - EGITO MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Homologo, por sentença, a desistência (...). II - Determino, de conseguinte, a extinção do
processo, sem julgamento meritório (...). IV - Cancelo a audiência designada. (...)
Numeração única: 4359-08.2013.4.01.3804
4359-08.2013.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOSE VITOR DA COSTA SOBRINHO
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante
permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 4484-73.2013.4.01.3804
4484-73.2013.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: AILTON RATIS
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

: MOACIR INACIO DE SOUZA
: MG0000762A - CARLOS ALBERTO FERNANDES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nesta data, de ordem do MM. Juiz Federal da Vara Única de Passos (MG), e em conformidade
com a Portaria nº 001/2011, intime-se o(a) advogado(a) do(a) exequente/embargado(a) para,
no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 111/146 do INSS.
Numeração única: 2752-57.2013.4.01.3804
2752-57.2013.4.01.3804 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
EMBDO
EMBDO

: ASSOCIACAO DE CANAVIEIROS DO SUDOESTE MINEIRO
: INSTITUTO DO ACUCAR DE DO ALCOOL
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nesta data, de ordem do MM. Juiz Federal da Vara Única de Passos (MG), e em conformidade
com a Portaria nº 001/2011, intime-se o advogado RENATO RATTIS PÁDUA para, no prazo de
05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão de fls. 413 (informar seu CPF).
Numeração única: 3549-14.2005.4.01.3804
2005.38.04.003428-1 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
MG00080601 - SERGIO BOTREL VILELA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
MG00063541 - ROBSON EDUARDO DE OLIVEIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal Titular desta Vara, conforme a Portaria n.º 001/2011-GABDIR:
I - INTIMO as partes para ciência do teor das Requisições de Pagamento expedidas, nos
termos do art. 10º da Resolução n. 168, de 05-12-2011, do Conselho da Justiça Federal,
fixando o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para eventual manifestação. II - Após, comprovado o cumprimento da obrigação com a disponibilização à parte autora do valor solicitado
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 368-05.2005.4.01.3804
2005.38.04.000239-1 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:

BRUNO DONIZETE DE LIMA E OUTRO
MG00088049 - ANDREIA APARECIDA LACERDA ZAPAROLI
MG0000916A - ANTONIO MARIO DE TOLEDO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
MG00041898 - JOSMAR MARCELINO DOS REIS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal Titular desta Vara, conforme a Portaria n.º 001/2 0 11 GABDIR: I - INTIMO as partes para ciência do teor das Requisições de Pagamento
expedidas, nos termos do art. 10º da Resolução n. 168, de 05-12-2011, do Conselho da
Justiça Federal, fixando o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para eventual manifestação. II - Após, comprovado o cumprimento da obrigação com a disponibilização
à parte autora do valor solicitado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, dê-se vista
às partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502300
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 4561-82.2013.4.01.3804
4561-82.2013.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VERA MARIA MERANTE PRADO
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 4563-52.2013.4.01.3804
4563-52.2013.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: AGNALDO SOUSA LIMA
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 4741-98.2013.4.01.3804
4741-98.2013.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CLAUDIO ANTONIO DOS PASSOS
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 4743-68.2013.4.01.3804
4743-68.2013.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOSE RONALDO LAURINDO
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 4744-53.2013.4.01.3804
4744-53.2013.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARCELO DE PAULA DOMINGOS
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 4745-38.2013.4.01.3804
4745-38.2013.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: DOUGLAS GONCALVES DE PAULA
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502301

REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 4873-58.2013.4.01.3804
4873-58.2013.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MESSIAS NATAL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 39-75.2014.4.01.3804
39-75.2014.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GABRIEL NASCIMENTO MOREIRA
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 40-60.2014.4.01.3804
40-60.2014.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ELIZANGELA ANGELICA FERREIRA EMERENCIANO
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 41-45.2014.4.01.3804
41-45.2014.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GENILDA DE SOUZA MORAES
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 246-74.2014.4.01.3804
246-74.2014.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VICENTE DE PAULA RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)

2301

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 2421-12.2012.4.01.3804
2421-12.2012.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO ALVES DE BASTOS
ADVOGADO
: MG00119504 - CAMILA APARECIDA PIMENTA DE SOUZA BARBOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo parcialmente procedente o pedido inicial (...).
Numeração única: 3505-14.2013.4.01.3804
3505-14.2013.4.01.3804 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: PEDRO ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: MG00136728 - LIVIA FRANCIELE DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MG00146270 - STEFANE LEITE FARIA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido inicial. (...)
Numeração única: 4914-25.2013.4.01.3804
4914-25.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IVAIR FURTADO DE PADUA
ADVOGADO
: MG00078225 - ALEXANDRE PASCHOINI DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido inicial. (...)
Numeração única: 261-43.2014.4.01.3804
261-43.2014.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANESIA CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00113847 - FLAVIO VIANA ELIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido inicial. (...)
Numeração única: 387-93.2014.4.01.3804
387-93.2014.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BENEDITA BATISTA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00125382 - DANIEL JOVINO DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) julgo improcedente o pedido inicial. (...)
Juiz Substit.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
Dir. Secret.
: CÉZAR CHAVES MARÇAL DA CRUZ
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1931-63.2007.4.01.3804
2007.38.04.700123-0 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA TEREZA DE MORAIS
ADVOGADO
: MG0000762A - CARLOS ALBERTO FERNANDES
ADVOGADO
: SP00224951 - LUCIANA DE OLIVEIRA SCAPIM VOLPE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

Numeração única: 561-05.2014.4.01.3804
561-05.2014.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VANICE DE PAULA REIS RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 562-87.2014.4.01.3804
562-87.2014.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RICARDO RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 1061-71.2014.4.01.3804
1061-71.2014.4.01.3804 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RENATO ANTONIO VILELA
ADVOGADO
: MG00105901 - ESMERALDA DE OLIVEIRA RATIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto (...), indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo sem
julgamento meritório. Desde logo, faculto o desentranhamento dos documentos, mediante permanência de cópias nos autos, exceto a procuração. (...)
Numeração única: 3767-61.2013.4.01.3804
3767-61.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SONIA LOPES SILVA
ADVOGADO
: MG00103978 - CLESIO RODRIGUES ALVES JUNIOR
ADVOGADO
: MG00043772 - LEONALDO DA COSTA ALVES
ADVOGADO
: MG00145741 - MARCELA TOME LOPES CAMARGO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Homologo a transação entabulada (...), com a consequente extinção do processo (...).
Numeração única: 3924-34.2013.4.01.3804
3924-34.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LEONILDA MARIA DE LIMA LOURENCO
ADVOGADO
: MG00113847 - FLAVIO VIANA ELIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Homologo a transação entabulada (...), com a consequente extinção do processo (...).
Numeração única: 4202-35.2013.4.01.3804
4202-35.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADRIANA DA SILVA CRUZ
ADVOGADO
: MG00131827 - MARNIO PIANTINO NASCIMENTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Homologo a transação entabulada (...), com a consequente extinção do processo (...).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502302
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) VISTA às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, sobre a retificação da(s) requisição(ões) de pagamento.
Numeração única: 2160-52.2009.4.01.3804
2009.38.04.700409-9 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: APARECIDA DE FATIMA FELICISSIMO
ADVOGADO
: MG00092386 - JULLYO CEZZAR DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) I - INTIMO as partes para ciência do teor da(s) Requisição(ões) de Pagamento expedida(s)
nos autos supra, em conformidade com o previsto no art. 10 da Resolução n. 168, de
05/12/2011, do Conselho da Justiça Federal, fixando o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.
(...)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) VISTA às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, sobre a retificação da(s) requisição(ões) de pagamento.
Numeração única: 2285-20.2009.4.01.3804
2009.38.04.700534-0 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GELBA DA GLORIA GONCALVES
ADVOGADO
: MG00111669 - BIBIANA GONCALVES
ADVOGADO
: SP00275702 - JOYCE PRISCILA MARTINS
ADVOGADO
: SP00105347 - NEILSON GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

Numeração única: 3524-20.2013.4.01.3804
3524-20.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) I - INTIMO as partes para ciência do teor da(s) Requisição(ões) de Pagamento expedida(s)
nos autos supra, em conformidade com o previsto no art. 10 da Resolução n. 168, de
05/12/2011, do Conselho da Justiça Federal, fixando o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.
(...)
Numeração única: 575-86.2014.4.01.3804
575-86.2014.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) VISTA às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, sobre a retificação da(s) requisição(ões) de pagamento.
Numeração única: 2981-56.2009.4.01.3804
2009.38.04.701179-3 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS ANTONIO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00080601 - SERGIO BOTREL VILELA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA DAS GRACAS ILDEFONSO
: MG00095017 - EDNA GRACIANL DOS SANTOS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) I - Designada/Redesignada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia
16/09/2015, às 14:30. As testemunhas das partes, limitadas a três, deverão ser trazidas independentemente de intimação. (...)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) VISTA às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, sobre a retificação da(s) requisição(ões) de pagamento.
Numeração única: 2239-94.2010.4.01.3804
2239-94.2010.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00081158 - SANDRO CAMILO DE PADUA BORGES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS
1ª VARA FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Autos: 4328-84.2010.4.01.3806
Classe: 13101 - Processo Comum - Juiz Singular
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Acusado: BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERNANDES E OUTROS
De: BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERNANDES, brasileiro, filho de Edna Dutra de Oliveira, inscrito no CPF n. 089.916.487-03, nascido em 14.10.1980, residente na Rua João
Batista de Assis, n. 51, Jardim Cidade do Aço, Volta Redonda/RJ, atualmente em lugar incerto
e não sabido.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) VISTA às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, sobre a retificação da(s) requisição(ões) de pagamento.
Numeração única: 2660-84.2010.4.01.3804
2660-84.2010.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA INES HORACIO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00081158 - SANDRO CAMILO DE PADUA BORGES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

FINALIDADE: CITAR o réu para defender-se na Ação Penal acima citada, promovida pelo
Ministério Público Federal, na qual foi denunciado como incurso nas sanções penais previstas
no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do CPB, bem como INTIMÁ-LO para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto nos artigos 396 e 396-A do
Código de Processo Penal.
Patos de Minas, 10/06/2014.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) VISTA às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, sobre a retificação da(s) requisição(ões) de pagamento.
Numeração única: 3262-70.2013.4.01.3804
3262-70.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AGUINALDO PEREIRA DE FARIA
ADVOGADO
: MG00081158 - SANDRO CAMILO DE PADUA BORGES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502303

: CONCEICAO APARECIDA DA ROCHA
: MG00080601 - SERGIO BOTREL VILELA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

HELENO BICALHO
Juiz Federal
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Numeração única: 1916-15.2012.4.01.3806
1916-15.2012.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF

2ª VARA FEDERAL
2º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOSÉ ALEXANDRE ESSADO
: WILLIAN RAYNER LIMA

Atos do Exmo.

: DR. JOSÉ ALEXANDRE ESSADO

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5516-20.2007.4.01.3806
2007.38.06.700591-3 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: FELIPE GONCALVES DO CRATO
: MG00071451 - LAZARO HUMBERTO DA SILVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

: DR. JOSÉ ALEXANDRE ESSADO

:
:
:
:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:

JESUS JONATHAS CANDIDO
MG00132031 - JOSE LUIZ PEREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA

:
:
:
:

NEUSA MARIA GONCALVES
MG00103160 - ANTONIO TIAGO DE CASTRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 686-98.2013.4.01.3806
686-98.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF

ROMERO ANTONIO RODRIGUES MARQUES
MG00105162 - CARLOS ALBERTO MARTINS
MG00086168 - ENIO MILAGRE DE BARROS
MG00094493 - VANILDA ABADIA FERREIRA KHALIL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00060720 - FABIOLA RIBEIRO GOMIDE
MG00099277 - RAFAEL RODRIGUES DA CUNHA PAIVA
MG00107959 - RUBENS DE FARIA

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502304

RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA
MG00073710 - DANIELA CAMBRAIA DE SOUSA MAIA ALVES
MG00113242 - JULIANO CESAR ALVES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
MG00065845 - PAULO HENRIQUE DE MELO RABELO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 566-55.2013.4.01.3806
566-55.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF

: DR. JOSÉ ALEXANDRE ESSADO
: WILLIAN RAYNER LIMA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6075-40.2008.4.01.3806
2008.38.06.701156-8 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 542-27.2013.4.01.3806
542-27.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

TEREZINHA MARIA DOS SANTOS
MG00092319 - ROMULO DE OLIVEIRA RESENDE
MG00125970 - TALYTHA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00141491 - CAROLINE RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS
MG00130481 - DAFILA BIANCA CAMARGOS
MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
MG00065845 - PAULO HENRIQUE DE MELO RABELO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 288-54.2013.4.01.3806
288-54.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido a fls. 153 e designo, pela derradeira vez, nova data para realização do exame
médico. Assim, nomeio perito o Dr. Sérgio Augusto Gorzato Maldi, médico, com perícia designada para às 10:50 horas do dia 04/10/2014, a ser realizada na CLÍNICA VITAL, situada na
Rua José de Santana, nº 27, Centro, Patos de Minas/MG, com prazo de 10 (dez) dias contados
da realização da perícia para a apresentação do laudo pericial, respondendo aos quesitos
porventura formulados pelas partes e aos quesitos do Juízo, insertos no ANEXO I da Portaria
GAJUD/PMS-N 04/2011/JEF, cuja cópia deverá ser juntada aos autos. A parte autora deverá
comparecer à perícia munida de seus documentos pessoais (Carteira de Identidade e CPF),
assim como todos os exames e/ou relatórios médicos referentes à alegada doença (novos e
antigos). O não comparecimento da parte autora no dia e hora designados para realização do
exame médico, será considerada desídia e importará na extinção do feito, por aplicação
analógica do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.
Intimem-se as partes da data, hora e local da perícia designada. Por litigar a parte autora sob
o pálio da assistência judiciária gratuita, com fundamento na Resolução nº 558/2007 do CJF,
arbitro os honorários periciais em R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), que
serão pagos nos termos do art. 12, § 1º, da Lei nº 10.259/2001...
Juiz Titular
Dir. Secret.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
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:
:
:
:
:
:
:

HERLY DE MELO RODRIGUES
MG00088240 - FERNANDO CESAR PORTELLA NETO
MG00122639 - VIRGILIO SOARES SILVA MARQUES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00113915 - BRUNER DE MORAIS MIRANDA
MG00141491 - CAROLINE RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS
MG00130481 - DAFILA BIANCA CAMARGOS
o
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

: MG00060720 - FABIOLA RIBEIRO GOMIDE
: MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
: MG00065845 - PAULO HENRIQUE DE MELO RABELO

ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 1355-54.2013.4.01.3806
1355-54.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00124121 - ANDRE FERREIRA SANTOS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00113915 - BRUNER DE MORAIS MIRANDA
ADVOGADO
: MG00141491 - CAROLINE RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00130481 - DAFILA BIANCA CAMARGOS
ADVOGADO
: MG00060720 - FABIOLA RIBEIRO GOMIDE
ADVOGADO
: MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
ADVOGADO
: MG00065845 - PAULO HENRIQUE DE MELO RABELO

MG00089136 - FERNANDO RAMOS BERNARDES DIAS
MG00099768 - MURILO CESAR BORGES GONÇALVES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00113915 - BRUNER DE MORAIS MIRANDA
MG00141491 - CAROLINE RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS
MG00130481 - DAFILA BIANCA CAMARGOS
MG00067254 - FERNANDA CARRIJO BATISTA E SANTOS
MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
MG00065845 - PAULO HENRIQUE DE MELO RABELO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 2757-73.2013.4.01.3806
2757-73.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 1785-06.2013.4.01.3806
1785-06.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: LARISSA MAGALHAES FONSECA
ADVOGADO
: MG00082256 - ADRIANO MOREIRA E SILVA
ADVOGADO
: MG00115052 - TALITA SOUZA GONCALVES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00113915 - BRUNER DE MORAIS MIRANDA
ADVOGADO
: MG00141491 - CAROLINE RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00130481 - DAFILA BIANCA CAMARGOS
ADVOGADO
: MG00060720 - FABIOLA RIBEIRO GOMIDE
ADVOGADO
: MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
ADVOGADO
: MG00065845 - PAULO HENRIQUE DE MELO RABELO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ANGELO FRANCISCO PEREIRA MATA
MG00125226 - RENATO DE SOUZA NUNES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00060720 - FABIOLA RIBEIRO GOMIDE
MG00117651 - FERNANDA ANDRADE FARIA
MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
MG00088749 - LUCIOLA PARREIRA VASCONCELOS
MG00073711 - OLIMPIA IZABEL DE SOUSA SILVA
MG00065845 - PAULO HENRIQUE DE MELO RABELO
MG00107959 - RUBENS DE FARIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 2774-12.2013.4.01.3806
2774-12.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 2316-92.2013.4.01.3806
2316-92.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: DIULLEYGO PALLICE CAIXETA ALVES E OUTRO
ADVOGADO
: MG00124395 - JOSE ANTONIO RESENDE REIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00113915 - BRUNER DE MORAIS MIRANDA
ADVOGADO
: MG00141491 - CAROLINE RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00130481 - DAFILA BIANCA CAMARGOS
ADVOGADO
: MG00060720 - FABIOLA RIBEIRO GOMIDE
ADVOGADO
: MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
ADVOGADO
: MG00065845 - PAULO HENRIQUE DE MELO RABELO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ELIMAR RUBENS PESSOA
MG00114730 - ERNANI RABELO SPAGNUOLO SOUZA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00113915 - BRUNER DE MORAIS MIRANDA
MG00060720 - FABIOLA RIBEIRO GOMIDE
MG00117651 - FERNANDA ANDRADE FARIA
MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
MG00088749 - LUCIOLA PARREIRA VASCONCELOS
MG00073711 - OLIMPIA IZABEL DE SOUSA SILVA
MG00065845 - PAULO HENRIQUE DE MELO RABELO
MG00107959 - RUBENS DE FARIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 2796-36.2014.4.01.3806
2796-36.2014.4.01.3806 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para retirar, em Secretaria, o alvará expedido. Prazo de 05 dias.
Após, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.
Numeração única: 2443-30.2013.4.01.3806
2443-30.2013.4.01.3806 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: GILBERTO LEMOS
ADVOGADO
: MG00105906 - ERIKA RODRIGUES PIRES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502305

:
:
:
:
:
:
:
:
:

: LILIAN SIMONE DE LIMA
: MG00062336 - LILIAN DAS GRACAS AMARAL DE SOUZA LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da petição a fls. 67, determino o cancelamento da perícia médica agendada para o dia
12/09/2014, às 15:20 horas e concedo o prazo de 30 dias à parte autora para apresentar o
indeferimento do pedido administrativo em relação ao benefício pleiteado. Decorrido o prazo,
concluam-se os autos para decisão.
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: JOSE ALEXANDRE ESSADO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WILLIAN RAYNER LIMA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 21/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 2746-10.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
CLASSE
: 2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARIA MADALENA DE JESUS
ADVOGADO
: RUY VICENTE DE PAULO
IMPDO
: CHEFE DA AGENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAO GOTARDO-MG
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3280-51.2014.4.01.3806 PROT.:19/08/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: WELLINGTON ELIAS DE BRITO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3281-36.2014.4.01.3806 PROT.:19/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HELIO PIMENTA DOS SANTOS
ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3282-21.2014.4.01.3806 PROT.:19/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CHARLES RAMOS DA CRUZ
ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3282-21.2014.4.01.3806 PROT.:19/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CHARLES RAMOS DA CRUZ
ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 3285-73.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: ANA MARIA DE JESUS FELIX
: RUY VICENTE DE PAULO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

2306

: 3286-58.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARLI FERREIRA DA SILVA
: RUY VICENTE DE PAULO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO
: 3291-80.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: IVONE DO NASCIMENTO MARTINS
: CLEUNICE MARIA L. FERNANDES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

3279-66.2014.4.01.3806 PROT.:19/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO DONISETE SILVA
ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502306

: 3284-88.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: AMELIA MARIA DA SILVA FARIA
: RUY VICENTE DE PAULO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3053-61.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS
GERAIS - CREA - MG
ADVOGADO
: MARIA DE FATIMA AMARAL
EXCDO
: VANIA EMIA ALMEIDA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 3
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 3
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 3278-81.2014.4.01.3806 PROT.:20/08/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: SIMAO RIBEIRO DA ROCHA
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VARA
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

PROCESSO
CLASSE

PROCESSO
CLASSE

PROCESSO
CLASSE
EXQTE

:
:
:
:
:
:

: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3052-76.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
: JOAQUIM SOARES DE CARVALHO
: ROBERTO FONSECA DE CASTRO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

ADVOGADO
REU
VARA

: 3287-43.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MATEUS VITORIO MARQUES DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

3288-28.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
MARCO ANTONIO CALDEIRA LEAO
UNIAO FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3289-13.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
WEIDER CAIXETA DE MORAIS
GRACIELA REGINA RODRIGUES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3290-95.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: PEDRO PAULO DA SILVA
: CHRISTIANO BRAGA RIBEIRO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3292-65.2014.4.01.3806 PROT.:20/08/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
OSVALDO MAGALHAES
ANDERSON MACOHIN SIEGEL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
2º JEF ADJUNTO

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 14
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 14
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: JOSE ALEXANDRE ESSADO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WILLIAN RAYNER LIMA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 22/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 2734-93.2014.4.01.3806 PROT.:19/08/2014
CLASSE
: 1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARCIO ANTONIO BATISTA E OUTROS
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAXIMO OLIVEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

3054-46.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CARLOS HENRIQUE SUCUPIRA
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 3055-31.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502307
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REU
VARA

: BELCHIOR BENTO DIAS
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

3056-16.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
SANTOS INSPECTION, SERVICOS FITOSSANITARIOS L E OUTROS
JUIZO FEDERAL DA SETIMA VARA DE SANTOS - SP
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO
VARA

:
:
:
:
:

3057-98.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
15205-AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
JUSTICA PUBLICA
TATIANA SELMA QUEIROZ LIMEIRA
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

3059-68.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
RUBENS DE FARIA
LIMA E ANDRADE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

3060-53.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
RUBENS DE FARIA
SERRALHERIA BARBOSA E RODRIGUES LTDA ME E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:
:

3060-53.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
RUBENS DE FARIA
SERRALHERIA BARBOSA E RODRIGUES LTDA ME E OUTROS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

3061-38.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
HONORICO DE OLIVEIRA E OUTROS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARACATU - MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

3062-23.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS
JUIZO DA PRIMEIRA VARA FEDERAL DE CAMPO MOURAO - PR
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

3063-08.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
APURANDO RESPONSABILIDADE
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

3066-60.2014.4.01.3806 PROT.:19/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
APURANDO RESPONSABILIDADE
1ª VARA FEDERAL
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

3067-45.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
APURANDO RESPONSABILIDADE
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
INDCDO
VARA

:
:
:
:
:

3068-30.2014.4.01.3806 PROT.:19/08/2014
15601-INQUÉRITO POLICIAL
JUSTICA PUBLICA
APURANDO RESPONSABILIDADE
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

3058-83.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
15800-LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
TATIANA SELMA QUEIROZ LIMEIRA
JUSTICA PUBLICA
2ª VARA FEDERAL
I-DISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA
3065-75.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
13101-AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
TEREZINHA VIDA DE OLIVEIRA E OUTROS
1ª VARA FEDERAL
II-REDISTRIBUICAO
2)POR DEPENDENCIA
3064-90.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
13101-AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
JOANA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
1ª VARA FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

3297-87.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
GERALDO DE ASSIS
ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3299-57.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
51100-CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
HENRIQUE FERREIRA FRANCO MURTA
ANGELO RODRIGO SILVA
UNIAO FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 3301-27.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA
: ENEUSA LUCIA APARECIDA NESTOR CLAUDINO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

: 3303-94.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: APARECIDA DE FATIMA SILVA
: ANDERSON MACOHIN SIEGEL
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3293-50.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: LAUDIENE MARIA DE OLIVEIRA
: DANIELA CAMBRAIA DE SOUSA MAIA ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3295-20.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUZIA DE OLIVEIRA GOMES ALVES E OUTROS
LEONARDO MARTINS TEIXEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 3300-42.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: DONIZETTI RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ADRIANO MOREIRA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA
: 2º JEF ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 9
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 9

: 3296-05.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: ROSALI MARIA DE BRITO
: PAULO HENRIQUE GARCIA REIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502308

:
:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 13
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 16
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 3294-35.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA
: 1º JEF ADJUNTO
PROCESSO
CLASSE

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
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o
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JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: JOSE ALEXANDRE ESSADO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WILLIAN RAYNER LIMA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 25/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 3069-15.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
REQTE.
: UNIAO FEDERAL
REQDO.
: SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E OUTROS
J. Dpcte
: JUIZO DA PRIMEIRA VARA EMPRESARIAL FAZENDA PUBLICA E REGISTROS PUBLICOS DE CONTAGEM/MG
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 3072-67.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 1701-AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: MOISES AARAO SOARES E OUTROS
ADVOGADO
: SIMONIDE GUTEMBERG
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 3073-52.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO.
: IRON VIEIRA LOBO E OUTROS
J. Dpcte
: JUIZO FEDERAL DA PRIMEIRA VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE
UBERABA - MG
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 3074-37.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO.
: ELSA ANTONIA DA SILVA BORGES E OUTROS
J. Dpcte
: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARACATU - MG
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 3070-97.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 11101-EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: SANTIAGO & CIA LTDA
ADVOGADO
: RICARDO DE OLIVEIRA CUNHA
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 3071-82.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
ADVOGADO
: ELZIR ARAUJO DE CARVALHO
EMBDO
: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 4
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 2
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 6
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502309

PROCESSO
CLASSE

:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE

: 3306-49.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: JOAO BATISTA DA FONSECA
: BRUNO RAFAEL SOUZA NASCIMENTO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3308-19.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: DIVINO EVANGELISTA
: BRUNO RAFAEL SOUZA NASCIMENTO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3309-04.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
LUIZ CUNHA
MACION ANTONIO DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3310-86.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LEONALDO ONOFRE SCHIARA
ANA MARIA ALVES GARCIA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

3311-71.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 3314-26.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: GILSON SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA
: NEUZA MENDES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

2309

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
3305-64.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
VALDETE VALTER DA SILVA
BRUNO RAFAEL SOUZA NASCIMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1º JEF ADJUNTO

: 3316-93.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARLI CANDIDA DE JESUS
: NEUZA MENDES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

: 3317-78.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARCILENE APARECIDA ROSA GONCALVES
: NEUZA MENDES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3312-56.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCO ANTONIO CAMARGOS
ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3313-41.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
VALTUIR DE OLIVEIRA GONCALVES
ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 3315-11.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: VANDA APARECIDA
: NEUZA MENDES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO
II-REDISTRIBUICAO
3)MANUAL

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 3298-72.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: DIVINO LUIZ FERREIRA
: AGATHA PESSOA FRANCO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 1
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 1
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 3318-63.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: GERALDA MIRANDA DOS REIS
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE GARCIA REIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA
: 1º JEF ADJUNTO
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3298-72.2014.4.01.3806 PROT.:21/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: DIVINO LUIZ FERREIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502310

PROCESSO
CLASSE

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 15
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 1
TOTAL DOS PROCESSOS : 16
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: JOSE ALEXANDRE ESSADO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WILLIAN RAYNER LIMA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 26/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 3076-07.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 15601-INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR
: JUSTICA PUBLICA
INDCDO
: APURANDO RESPONSABILIDADE
VARA
: 2ª VARA FEDERAL

: 3304-79.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: ANES DAY SILVA VIDA
: RICARDO DE OLIVEIRA CUNHA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: AGATHA PESSOA FRANCO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3302-12.2014.4.01.3806 PROT.:22/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARIA MARGARIDA GONCALVES SARAIVA
: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

: 3307-34.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: LENIDE ALVES FERREIRA
: BRUNO RAFAEL SOUZA NASCIMENTO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

2310

: 3319-48.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: VICENTE LUIZ SOBRINHO
: PAULO HENRIQUE GARCIA REIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO
o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

:
:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

:
:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AUTOR

:

3320-33.2014.4.01.3806 PROT.:25/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FABIO LUIS DO CARMO
LAZARO HUMBERTO DA SILVEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO
3322-03.2014.4.01.3806 PROT.:26/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE MARIA FERREIRA E OUTROS
RAINIER OLIVEIRA DE ARAUJO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO
3323-85.2014.4.01.3806 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO
JEF
SILVIA ALVES DA SILVA
ADRIANO MOREIRA E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1º JEF ADJUNTO
3328-10.2014.4.01.3806 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO
JEF
ADIMAR DE BRITO SILVA
SIMONIDE GUTEMBERG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1º JEF ADJUNTO
3321-18.2014.4.01.3806 PROT.:26/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALICE FERREIRA NASCENTES E OUTROS
RAINIER OLIVEIRA DE ARAUJO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO
3324-70.2014.4.01.3806 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO
JEF
CLEUSA DE FATIMA ROSA DA CRUZ
ADRIANO MOREIRA E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
2º JEF ADJUNTO
3324-70.2014.4.01.3806 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO
JEF
CLEUSA DE FATIMA ROSA DA CRUZ
ADRIANO MOREIRA E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
2º JEF ADJUNTO
3325-55.2014.4.01.3806 PROT.:26/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MIGUEL HENRIQUE LACORT
ELIANA CHAVES ULHOA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO
3326-40.2014.4.01.3806 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO
JEF
ANGELA MARIA SILVA ALVES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502311

ADVOGADO
REU
VARA

: LUCAS DE CASTRO TEIXEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 3327-25.2014.4.01.3806 PROT.:26/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: WALDSON ROBERTO DA SILVA
: DANIELA CAMBRAIA DE SOUSA MAIA ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO
II-REDISTRIBUICAO
3)MANUAL
: 1640-13.2014.4.01.3806 PROT.:25/04/2014
: 51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
: DENISE DIVINA LOPES DO COUTO
: OLIVIA DE ALMEIDA SOPRANE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
: 2º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

DE BENEFÍCIO /

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 11
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 1
TOTAL DOS PROCESSOS : 12
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: JOSE ALEXANDRE ESSADO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WILLIAN RAYNER LIMA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 27/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 3077-89.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
CLASSE
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: DANILO RIBEIRO DE RESENDE
ADVOGADO
: ROBERTO FONSECA DE CASTRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL

DE BENEFÍCIO /

DE BENEFÍCIO /

DE BENEFÍCIO /

DE BENEFÍCIO /

2311

PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO
VARA

:
:
:
:
:

3078-74.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
15205-AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE
JUSTICA PUBLICA
TATIANA SELMA QUEIROZ LIMEIRA
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
ADVOGADO
REQDO.
VARA

:
:
:
:
:
:

3075-22.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
15800-LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
FLAMARION MARTINS BORGES
FLAVIO LUCIO ROCHA REIS
JUSTICA PUBLICA
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE

: 3079-59.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
: UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
o
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ADVOGADO
EMBDO
VARA

: ELZIR ARAUJO DE CARVALHO
: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS
: 2ª VARA FEDERAL

ADVOGADO
REU
VARA

: BALTAZAR XAVIER DA CUNHA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

3080-44.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
11101-EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
NELSON NOGUEIRA DA SILVA
DENILSON JOSE MARTINS
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 2
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 3
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 5
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 3329-92.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA CANDIDA E OUTROS
ADVOGADO
: DIVINO ALVES FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VARA
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 3333-32.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: FRANCISCO DIAS CARDOSO
: ANDREIA AMARAL PEREIRA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

PROCESSO
CLASSE

: 3332-47.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: DINAIR JOSE DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
REU
VARA

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

3331-62.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
51100-CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
JOSE CARLOS PEREIRA
UNIAO (FAZENDA NACIONAL) E OUTROS
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3336-84.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: ALEMAR LEAL DE PAULA
: NEUZA MENDES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE

PROCESSO
CLASSE

: 3330-77.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: VALDIR XAVIER DA CUNHA

PROCESSO
CLASSE

AUTOR

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

3338-54.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
CILCEIA WENCESLAU DOS SANTOS
GERHARD WINNING FILHO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
1º JEF ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502312
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: 3334-17.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: NEUSA DE FARIA DE OLIVEIRA
: NEUZA MENDES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO
: 3335-02.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: APARECIDA DONIZETE PEREIRA DA SILVA
: NEUZA MENDES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO
: 3337-69.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARIA SABINO DE OLIVEIRA
: ANISIO AMORIM GONCALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO
: 3339-39.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: VALDIR VITAL FELIPE SANTIAGO
: DANUBIO GALVAO SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO
: 3340-24.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: SINVAL JOSE DE SOUZA
: DANUBIO GALVAO SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3342-91.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: JOSE MEIRE GONCALVES
: DANIELA CAMBRAIA DE SOUSA MAIA ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 3247-61.2014.4.01.3806 PROT.:14/08/2014
: 51100-CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
: PALMIRA MARIA FERREIRA
o
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ADVOGADO
REU
VARA

: JOSE EUSTAQUIO DE FARIA JUNIOR
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
: 2º JEF ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 13
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 14
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: JOSE ALEXANDRE ESSADO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WILLIAN RAYNER LIMA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 28/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 3081-29.2014.4.01.3806 PROT.:28/08/2014
CLASSE
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO.
: DAVI RODRIGUES ALMEIDA E OUTROS
J. Dpcte
: JUIZO DA QUARTA VARA FEDERAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO SP
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

3085-66.2014.4.01.3806 PROT.:28/08/2014
9200-CAUTELAR INOMINADA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
RUBENS DE FARIA
ANDREIA FLAVIA BENTO TAVARES
1ª VARA FEDERAL

3082-14.2014.4.01.3806 PROT.:30/06/2014
4110-EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
LUCIANO DOS REIS GUIMARAES
UNIAO FEDERAL
2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 2
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 3
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 3343-76.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: MARIA EUSTAQUIA DE OLIVEIRA FARIA
ADVOGADO
: RUY VICENTE DE PAULO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA
: 1º JEF ADJUNTO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502313

: 3346-31.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: NELZA MARIA DE LIMA
: RUY VICENTE DE PAULO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3347-16.2014.4.01.3806 PROT.:28/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: SEBASTIANA DE SOUSA MEIRA
: JULIANO CESAR ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

3349-83.2014.4.01.3806 PROT.:28/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ADELIO RODRIGUES DE MAGALHAES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3341-09.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
VANDERLEI TEIXEIRA MARIANO E OUTROS
LEONARDO MARTINS TEIXEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 3345-46.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARIA FRANCISCA ROSA MARTINS
: RUY VICENTE DE PAULO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

2313

: 3344-61.2014.4.01.3806 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: TERESINHA PEREIRA SILVA BARCELOS
: RUY VICENTE DE PAULO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3348-98.2014.4.01.3806 PROT.:28/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARIA JOSE ALVES PORTO ROCHA
: PAULIMARA DE SOUZA RUELA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3350-68.2014.4.01.3806 PROT.:28/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
JUSSIMAR MARTINS DA SILVA
VALDIVINO ARAUJO DOS SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO
o
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III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 9
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 9
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: JOSE ALEXANDRE ESSADO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WILLIAN RAYNER LIMA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 29/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 3083-96.2014.4.01.3806 PROT.:28/08/2014
CLASSE
: 5124-MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: RUBENS DE FARIA
RÉU
: GERALDO CRISTOVAO DO AMARAL
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
EXQTE
ADVOGADO
EXCDO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3354-08.2014.4.01.3806 PROT.:29/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: JAIR VIEIRA EUSTAQUIO
ADVOGADO
: CLEUNICE MARIA L. FERNANDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA
: 2º JEF ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 5
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 5
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: JOSE ALEXANDRE ESSADO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WILLIAN RAYNER LIMA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 01/09/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 3086-51.2014.4.01.3806 PROT.:29/08/2014
CLASSE
: 4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: RUBENS DE FARIA
EXCDO
: AUTOMOBILE AUTO CENTRO LTDA - ME E OUTROS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL

:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 3355-90.2014.4.01.3806 PROT.:29/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: ELENIR MARIA DA SILVA
: CRISTIANO APARECIDO DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU

3087-36.2014.4.01.3806 PROT.:01/09/2014
7100-AÇÃO CIVIL PÚBLICA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP
ANAMARIA PEROCINI DE A PEIXOTO
ASSOCIACAO DE TRANSPORTADORES PATENSES - A.T.P. E OUTROS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 2
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 2
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 3362-82.2014.4.01.3806 PROT.:01/09/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL GOMES DE ARAUJO
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA
: 1º JEF ADJUNTO

3351-53.2014.4.01.3806 PROT.:29/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE WILSON DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502314

3352-38.2014.4.01.3806 PROT.:28/08/2014
51202-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ESPOLIO DE JOSE MARIA PEREIRA
ANDERSON MACOHIN SIEGEL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

3084-81.2014.4.01.3806 PROT.:28/08/2014
4200-EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
RUBENS DE FARIA
PADRAO RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E OUTROS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 2
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 2
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 3353-23.2014.4.01.3806 PROT.:29/08/2014
CLASSE
: 51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: DIEGO CESAR PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE NUNES PINHEIRO FELIPE
REU
: FUNDACAO EDUCACIONAL PATOS DE MINAS
VARA
: 1º JEF ADJUNTO
PROCESSO
CLASSE

:
:
:
:
:
:

2314

:
:
:
:
:

o
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

Numeração única: 3563-67.2011.4.01.3810
3563-67.2011.4.01.3810 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RODRIGO LUIZ MARTINS CARNEIRO
ADVOGADO
: MG00108173 - RODRIGO LUIZ MARTINS CARNEIRO
REU
: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00060721 - GIOVANNI JOSE PEREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado à fl. 367, tendo em vista a interposição de
recurso pela parte ré.
Recebo o recurso interposto nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Intime-se a parte autora.
Oportunamente, remetam-se os autos à Instância Recursal.
Indefiro o requerimento da parte autora de fl. 377, vez que não ocorreu o trânsito em julgado
face a interposição de recurso pelo réu.
Numeração única: 771-82.2007.4.01.3810
2007.38.10.000774-8 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: BENEDITO LAURINDO DA SILVA
ADVOGADO
: SP00147785 - DANIEL GONZALEZ PINTO
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE MINAS GERAISDER/MG
ADVOGADO
: DF00022147 - RENATA RICARTE DOMICIANO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00326604 - RUBENS DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO
: ORILDES RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: SP00147785 - DANIEL GONZALEZ PINTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Intime-se a parte autora. (...)
Numeração única: 1844-55.2008.4.01.3810
2008.38.10.001866-9 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE FLAVIO NETO
ADVOGADO
: MG00061594 - WISMAR GUIMARAES DE ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Intime-se a parte autora. (...)
Numeração única: 1387-81.2012.4.01.3810
1387-81.2012.4.01.3810 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: MARIA JOSE MORAES FONSECA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00129776 - DAIANA ROBERTA DUARTE
ADVOGADO
: MG00044386 - FRANCISCO RAFAEL GONCALVES
ADVOGADO
: MG00128173 - JOSIANE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00063790 - MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00063302 - SINTIA BARBOSA DUARTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Intime-se a parte autora. (...)
Numeração única: 2602-92.2012.4.01.3810
2602-92.2012.4.01.3810 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE ELCIO MARQUES E OUTRO
ADVOGADO
: MG00089812 - BIANCA PEREIRA DA COSTA ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00080131 - JURACYLENE APARECIDA VENANCIO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Intime-se a parte autora. (...)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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:
:
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:
:

3356-75.2014.4.01.3806 PROT.:29/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
FABIANO APARECIDO RUFINO
MARIA JOSE MOREIRA TOSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
2º JEF ADJUNTO
3357-60.2014.4.01.3806 PROT.:29/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MERCIA ALVES DE MELO
DANIELA CAMBRAIA DE SOUSA MAIA ALVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
2º JEF ADJUNTO
3358-45.2014.4.01.3806 PROT.:29/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REINALDO DE OLIVEIRA MELO
RICARDO DE OLIVEIRA CUNHA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO
3359-30.2014.4.01.3806 PROT.:29/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCELO JOSE PEREIRA
ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO
3360-15.2014.4.01.3806 PROT.:30/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA TEREZINHA DIAS
ALDGIR DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
2º JEF ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 6
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 6

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE POUSO ALEGRE
2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR
: DELMAR CARNEIRO PESSOA JUNIOR
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4024-05.2012.4.01.3810
4024-05.2012.4.01.3810 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE LUIZ DA SILVA PRADO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00093369 - JAIME DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00073855 - RICARDO LAMBERT DEL'AGNOLO
IMPDO
: GERENTE GERAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE
CAMBUI-MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo e suspensivo.
Intime-se a parte impetrante. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502315
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Numeração única: 1856-35.2009.4.01.3810
2009.38.10.700031-8 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00081165 - ALESSANDRO VIEIRA MENDES
ADVOGADO
: MG00088411 - CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00115073 - RICARDO BRANDAO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 1943-88.2009.4.01.3810
2009.38.10.700119-3 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: FELICE ANTONIO ROMANO E OUTRO
ADVOGADO
: MG0037537B - ADILIA PEREIRA MORAES
ADVOGADO
: MG00054515 - LUIZ ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00096682 - PAULO ROBERTO MORAES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 2117-97.2009.4.01.3810
2009.38.10.700293-5 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS MOTA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00064852 - CEZAR DIAS ANALIO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 3571-15.2009.4.01.3810
2009.38.10.701757-9 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: TERCILIA NALDONI GALHA
ADVOGADO
: MG00095297 - MARCIO SEBASTIAO DUTRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 3719-26.2009.4.01.3810
2009.38.10.701907-9 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: TEREZA SONIA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG0037537B - ADILIA PEREIRA MORAES
ADVOGADO
: MG00054515 - LUIZ ANTONIO DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
CURADOR
: MARLENE APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG0037537B - ADILIA PEREIRA MORAES
ADVOGADO
: MG00054515 - LUIZ ANTONIO DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)

Numeração única: 1712-56.2012.4.01.3810
1712-56.2012.4.01.3810 EXECUÇÃO FISCAL/INSS
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
EXCDO
: RONALDO DE LEMOS RAMOS
ADVOGADO
: MG00072706 - JOSE VIVALDO MUNIZ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Intime-se a parte ré. (...)
Numeração única: 199-19.2013.4.01.3810
199-19.2013.4.01.3810 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: MG00089778 - DANIELA OLIVEIRA COELHO
ADVOGADO
: MG00119871 - JULIANA GERTH GUALBERTO DE OLIVEIRA
REU
: MUNICIPIO DE ITAPEVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Intime-se a parte ré. (...)
Numeração única: 448-38.2011.4.01.3810
448-38.2011.4.01.3810 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: VALDEMIR DE ANDRADE CRISPIM
ADVOGADO
: MG00044386 - FRANCISCO RAFAEL GONCALVES
ADVOGADO
: MG00063790 - MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00063302 - SINTIA BARBOSA DUARTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo, tendo em vista a concessão da tutela antecipada.
Intime-se a parte autora. (...)
Numeração única: 4284-58.2007.4.01.3810
2007.38.10.004299-6 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ILDEU DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00068530 - MARCUS VINICIUS FURTADO E CARVALHO
ADVOGADO
: MG00102415 - RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo, vez que antecipada os efeitos da
tutela.
Intime-se a parte autora. (...)

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR
: DELMAR CARNEIRO PESSOA JÚNIOR
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1840-81.2009.4.01.3810
2009.38.10.700015-7 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: VANIA ELIZABETH DE OLIVEIRA MODESTO
ADVOGADO
: SP00223987 - IZABELLE JUSTO ANGELO DE SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502316
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 6238-08.2008.4.01.3810
2008.38.10.703173-7 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: BERNADETE DE LOURDES SANTOS CORREA
ADVOGADO
: MG00098152 - EDUARDO DE LIMA
ADVOGADO
: MG00104917 - LINCOLN DE QUEIROZ G NETO
ADVOGADO
: MG00099228 - MARCELO SALUSTIANO CAGNANI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo.
Intimem-se as partes. (...)
Numeração única: 3883-88.2009.4.01.3810
2009.38.10.702073-8 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOSE PINTO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00106197 - CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00098152 - EDUARDO DE LIMA
ADVOGADO
: MG00104917 - LINCOLN DE QUEIROZ G NETO
ADVOGADO
: MG00099228 - MARCELO SALUSTIANO CAGNANI
ADVOGADO
: MG00039846 - PEDRO MARCONDES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo.
Intimem-se as partes. (...)
Numeração única: 1913-53.2009.4.01.3810
2009.38.10.700089-0 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: FRANCISCO JOSE DA MOTTA MARTINS
ADVOGADO
: RJ00046649 - ROSE DA SILVA CASTRO TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00116610 - WAGNER LEMGRUBER BOECHAT
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
ADVOGADO
: MG00078257 - JOSE LUCIANO JOST DE MORAES
ADVOGADO
: MG00077501 - VINCENZO DEMETRIO FLORENZANO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora. (...)
Numeração única: 3367-68.2009.4.01.3810
2009.38.10.701553-0 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: NEUSA DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADO
: MG0071842B - DERMIVALDO COLLINETT
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora. (...)

Numeração única: 3783-36.2009.4.01.3810
2009.38.10.701973-3 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: SEBASTIAO ALFREDO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00113778 - WAGNER DA CRUZ FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 1849-09.2010.4.01.3810
1849-09.2010.4.01.3810 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOSE EUGENIO
ADVOGADO
: SP00210554 - MARCIO SEBASTIAO DUTRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 2261-66.2012.4.01.3810
2261-66.2012.4.01.3810 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOSE RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00088883 - ALINNE FERREIRA RICETTO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 3220-03.2013.4.01.3810
3220-03.2013.4.01.3810 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUCELINA BARBOSA
ADVOGADO
: MG00116940 - MARIA CAROLINA ALMEIDA SACHETTI
ADVOGADO
: MG00112727 - ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA PINTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 350-48.2014.4.01.3810
350-48.2014.4.01.3810 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARLY REGINA COUTINHO FRAGA
ADVOGADO
: MG00044386 - FRANCISCO RAFAEL GONCALVES
ADVOGADO
: MG00063790 - MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00063302 - SINTIA BARBOSA DUARTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. (...)
Numeração única: 2001-18.2014.4.01.3810
2001-18.2014.4.01.3810 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RUBEM PEREIRA DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: MG00068530 - MARCUS VINICIUS FURTADO E CARVALHO
ADVOGADO
: MG00102415 - RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502317
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4200-13.2014.4.01.3810
4200-13.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ADOLFO FRANCISCO TOGNOLO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

Numeração única: 47-73.2010.4.01.3810
2009.38.10.702505-5 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: FIDEL CARLOS CEZARINI
ADVOGADO
: MG00096629 - RODRIGO COTRIM ARANTES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00081245 - AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora. (...)
Numeração única: 1205-95.2012.4.01.3810
1205-95.2012.4.01.3810 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZELIA MARIA MATEUS
ADVOGADO
: MG00063404 - ELIZABETH RIOS QUINTO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00063140 - MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4201-95.2014.4.01.3810
4201-95.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ALAOR ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...)
Intime-se a parte autora. (...)
Numeração única: 1563-26.2013.4.01.3810
1563-26.2013.4.01.3810 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: REGINA CELIA SANTOS DE PAULA
ADVOGADO
: MG00065010 - OSELIO LAZARO PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4205-35.2014.4.01.3810
4205-35.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JULIO CESAR LEAL PIANA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (...).
Intime-se a parte autora. (...)
Juiz Titular
: DR. FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR
Dir. Secret.
: DELMAR CARNEIRO PESSOA JÚNIOR
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4194-06.2014.4.01.3810
4194-06.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ELISETE MARIA DE PADUA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4207-05.2014.4.01.3810
4207-05.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JULIO CESAR RAIMUNDO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4196-73.2014.4.01.3810
4196-73.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ADEMIR CARDOZO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502318

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4589-95.2014.4.01.3810
4589-95.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JORGE LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: MG00088985 - FABIANO TOLEDO REIS SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

Numeração única: 4208-87.2014.4.01.3810
4208-87.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JULIANO FERNANDES
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4211-42.2014.4.01.3810
4211-42.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOILSON RICARDO APOLINARIO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4591-65.2014.4.01.3810
4591-65.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FERNANDA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00088985 - FABIANO TOLEDO REIS SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4212-27.2014.4.01.3810
4212-27.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO MAXIMIANO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4593-35.2014.4.01.3810
4593-35.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FABIO COBRA BATISTA
ADVOGADO
: MG00088985 - FABIANO TOLEDO REIS SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4213-12.2014.4.01.3810
4213-12.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO FRANCISCO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4601-12.2014.4.01.3810
4601-12.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: REINALDO RAIMUNDO DOS SANTOS VAZ
ADVOGADO
: MG00148437 - IRAJA PADILHA MANDURE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4248-69.2014.4.01.3810
4248-69.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RONALDO VILELA
ADVOGADO
: MG00147376 - JOAO MARCOS GONCALVES MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00093632 - JOSE JORGE DE OLIVEIRA FILHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502319

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4155-09.2014.4.01.3810
4155-09.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CLEIDINEIA LOPES TONHAO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4156-91.2014.4.01.3810
4156-91.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CREUZA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4162-98.2014.4.01.3810
4162-98.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: HILDO GRASSI
ADVOGADO
: MG00044071 - EDMILSON FERNANDES DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00150515 - HENRIQUE GOMES DA FONSECA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4163-83.2014.4.01.3810
4163-83.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANTONIO CARLOS CEZARINI
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)

Numeração única: 5863-94.2014.4.01.3810
5863-94.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ELI GARCIA VEIGA
ADVOGADO
: MG0001878A - LIA BEATRIZ VELLINHO SILVEIRA
ADVOGADO
: MG00132034 - RENATA CRISTINA CRIVELLARI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 5868-19.2014.4.01.3810
5868-19.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOSE CARLOS DA COSTA
ADVOGADO
: MG0001878A - LIA BEATRIZ VELLINHO SILVEIRA
ADVOGADO
: MG00132034 - RENATA CRISTINA CRIVELLARI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4148-17.2014.4.01.3810
4148-17.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: BENEDITO APARECIDO FELICIANO CLARO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4149-02.2014.4.01.3810
4149-02.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: BENEDITO EVANGELISTA DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4152-54.2014.4.01.3810
4152-54.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: BENEDITO SPEZZI
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502320
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Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4177-67.2014.4.01.3810
4177-67.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00037224 - PAULO CINTRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4179-37.2014.4.01.3810
4179-37.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: BENITO DOS REIS GARCIA
ADVOGADO
: MG00037224 - PAULO CINTRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4180-22.2014.4.01.3810
4180-22.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: CLAUDIO LUCIANO RAIMUNDO
ADVOGADO
: MG00037224 - PAULO CINTRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4182-89.2014.4.01.3810
4182-89.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FLAVIO GALHARDO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4183-74.2014.4.01.3810
4183-74.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FLAVIA MARIA DE JESUS BRAGA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

Numeração única: 4164-68.2014.4.01.3810
4164-68.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANTONIO CARLOS MARQUES
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4166-38.2014.4.01.3810
4166-38.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANTONIO GOES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4168-08.2014.4.01.3810
4168-08.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANTONIO MOREIRA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4171-60.2014.4.01.3810
4171-60.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOAO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00037224 - PAULO CINTRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4175-97.2014.4.01.3810
4175-97.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VALDECI BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00037224 - PAULO CINTRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502321
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Numeração única: 4303-20.2014.4.01.3810
4303-20.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GERALDO DE OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4582-06.2014.4.01.3810
4582-06.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VICENTE LOPES
ADVOGADO
: MG00148437 - IRAJA PADILHA MANDURE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4583-88.2014.4.01.3810
4583-88.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: LILIAN SELMA DA ROSA
ADVOGADO
: MG00148437 - IRAJA PADILHA MANDURE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4586-43.2014.4.01.3810
4586-43.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA CONCEICAO DE JESUS
ADVOGADO
: MG00148437 - IRAJA PADILHA MANDURE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4592-50.2014.4.01.3810
4592-50.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOSE ROBERTO PINTO
ADVOGADO
: MG00088985 - FABIANO TOLEDO REIS SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4184-59.2014.4.01.3810
4184-59.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FERNANDO MAURICIO SANT ANA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4185-44.2014.4.01.3810
4185-44.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FERNANDO DONIZETI ROTIGLIO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4188-96.2014.4.01.3810
4188-96.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FABIO DONIZETI ALVES
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4189-81.2014.4.01.3810
4189-81.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: FABIANO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502322
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4306-72.2014.4.01.3810
4306-72.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA TERESA AGOSTINHO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4600-27.2014.4.01.3810
4600-27.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANTONIO JOSE SANTOS SOUSA
ADVOGADO
: MG00088985 - FABIANO TOLEDO REIS SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4602-94.2014.4.01.3810
4602-94.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: BRUNO RAFAEL NEVES DA CUNHA
ADVOGADO
: MG00148437 - IRAJA PADILHA MANDURE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4172-45.2014.4.01.3810
4172-45.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VALDECI RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00037224 - PAULO CINTRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4272-97.2014.4.01.3810
4272-97.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: PAULO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: MG00144597 - CRISTIANE DE OLIVEIRA MARQUES GONZAGA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4305-87.2014.4.01.3810
4305-87.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: GERALDO ALBERGONI
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502323

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4307-57.2014.4.01.3810
4307-57.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA EUNICE MIRANDA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4308-42.2014.4.01.3810
4308-42.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA RITA GARCIA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4309-27.2014.4.01.3810
4309-27.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: LAERCIO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
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Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4351-76.2014.4.01.3810
4351-76.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: TARCIZA SILVEIRA FLORA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4362-08.2014.4.01.3810
4362-08.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA BASTOS DINIZ
ADVOGADO
: MG00077219 - PATRICIA MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4365-60.2014.4.01.3810
4365-60.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA VALDETE BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077219 - PATRICIA MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4367-30.2014.4.01.3810
4367-30.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: PERLA RODRIGUES CID
ADVOGADO
: MG00077219 - PATRICIA MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4381-14.2014.4.01.3810
4381-14.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: WAGNER MARCONDES
ADVOGADO
: MG00077219 - PATRICIA MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

Numeração única: 4311-94.2014.4.01.3810
4311-94.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: LEONIDAS TORRES MONTEIRO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4333-55.2014.4.01.3810
4333-55.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: LUIZ CEZAR CASSIA DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4338-77.2014.4.01.3810
4338-77.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANDERSON AMERICO JERONIMO
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4339-62.2014.4.01.3810
4339-62.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANDERSON DE SOUZA BRAZ
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4343-02.2014.4.01.3810
4343-02.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: PEDRO MARCELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502324

2324

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 4394-13.2014.4.01.3810
4394-13.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: PAULO SERGIO MILANI
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4397-65.2014.4.01.3810
4397-65.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: PAULO HENRIQUE MIRANDA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4401-05.2014.4.01.3810
4401-05.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: OSVAIR TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4405-42.2014.4.01.3810
4405-42.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: RONALDO DONIZETI DE LIMA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4406-27.2014.4.01.3810
4406-27.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ROSA MARIA PITARELO DE GODOI
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4382-96.2014.4.01.3810
4382-96.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ANDERSON APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077219 - PATRICIA MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4384-66.2014.4.01.3810
4384-66.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JEAN CARLOS GALLO
ADVOGADO
: MG00077219 - PATRICIA MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4387-21.2014.4.01.3810
4387-21.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: LUIZ CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077219 - PATRICIA MOREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4393-28.2014.4.01.3810
4393-28.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: PAULO SERGIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00051633 - ROSANA FONTANIELLO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502325
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Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)
Numeração única: 4411-49.2014.4.01.3810
4411-49.2014.4.01.3810 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ADRIANA PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00088985 - FABIANO TOLEDO REIS SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) reconhecendo a IMPROCEDENCIA da pretensão deduzida na petição inicial, rejeito a
postulação formulada pelo autor na presente sede processual, nos termos do art. 269, I, do
CPC.
Sem custas ou honorários nesta instância, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95 (...)
eventual pedido de assistência judiciária gratuita será apreciado em sede de admissibilidade
recursal, se for o caso. (...)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] O exequente noticiou o parcelamento do débito pela executada e requereu a suspensão do
feito (fl. 36).
Posto isto, defiro o pedido de fl. 36. Suspendo curso da presente execução até 9/6/2015 com fundamento no art. 792 do CPC. Após o decurso do prazo, intime-se
o exequente para se manifestar sobre a quitação do débito pela executada.
Numeração única: 1553-11.2006.4.01.3815
2006.38.15.001592-6 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
PROCUR
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO

VARA ÚNICA FEDERAL
: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO
: DRA. INGRID ARAGÃO FREITAS PORTO
: JOSÉ LUIZ FRAGA FILHO

Atos do Exmo.

: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO

Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.
Atos do Exmo.

EXQTE
ADVOGADO
EXCDO
EXCDO
EXCDO

ERIVELTON LUIZ RESENDE DE CARVALHO
RJ00177125 - ANA LUCIA LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA
RJ00161266 - MIRYAN BOGADO DE ABREU
UNIAO FEDERAL

:
:
:
:

Atos da Exma.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
MG00078792 - RODRIGO TREZZA BORGES
DARIO RANDI AGOSTINI
FRANCISCO RANDI AGOSTINI
CHURRASCARIA MONJOLO LTDA

: DRA. INGRID ARAGÃO FREITAS PORTO

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 895-40.2013.4.01.3815
895-40.2013.4.01.3815 EMBARGOS DE TERCEIROS
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
MG00050792 - FRANCISCO JOSE STARLING
MG00044782 - WANDER HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA
MARISA AUXILIADORA DA SILVA ANDRADE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502326

:
:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a manifestação do exequente a fs. 51, intimem-se os executados para individualizar os valores recolhidos a fs. 38. Para tanto, eles devem indicar o nome dos empregados beneficiados pelo depósito e o respectivo número de identificação (PIS, PASEP ou
NIT). No mesmo ato, cientifique-os de que houve sobra na conta judicial n. 0151-005-0691-5
(fs. 54). O saldo de R$17,59 pode ser levantado, desde que requerido.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Na petição inicial o autor alega sofrer de doença mental e que é totalmente incapacitado
para os atos da vida civil (fs. 3/18). Não há notícia de que o peticionário esteja sendo representado por alguém capaz nos autos, nem da participação do Ministério Público na instrução da ação, apesar de obrigatória (art. 82, inc. I, do CPC).
Se o autor está incapaz, não pode outorgar procuração. Posto isto, chamo o feito à ordem. [...].
Intime-se o autor pessoalmente para esclarecer se já foi interditado no prazo de cinco dias. Se
for o caso, deverá comprovar nos autos a interdição. No mesmo prazo, deve regularizar a
procuração dada ao advogado a qual deverá ser assinada pelo curador. Caso não tenha
curador, o autor deverá indicar alguém da família civilmente capaz a fim de que seja nomeado
curador especial por este Juízo. Na mesma oportunidade, deverão ser juntados os documentos
da pessoa escolhida (identidade, CPF, comprovante de endereço). Caso o requerente não
indique ninguém, este Juízo escolherá outra pessoa para representá-lo.
Numeração única: 1196-31.2006.4.01.3815
2006.38.15.001210-1 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 426-28.2012.4.01.3815
426-28.2012.4.01.3815 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1606-16.2011.4.01.3815
1606-16.2011.4.01.3815 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
:
:
:
:

: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO
: DRA. INGRID ARAGÃO FREITAS PORTO
: JOSÉ LUIZ FRAGA FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
- PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
CACEL COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA
MG00061920 - HEITOR SEBASTIAO RIBEIRO
MG00081747 - LEANDRO CALEMBO BATISTA DOSA SANTOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A Fazenda foi intimada da sentença de fs. 314 em 9/7/2014 (fs. 322). O recurso foi interposto
pela exequente em 29/7/2014 (fs. 323). Portanto, tempestivamente, conforme art. 508 c/c art.
188, ambos do CPC. Posto isto, recebo a apelação de fs. 323/325. Intime-se o recorrido para
apresentar contrarrazões no prazo legal.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DEL REY

Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

:
:
:
:
:

: ROBERTO SIMOES RESENDE
: MG00094617 - VITOR HILARIO CARNEIRO
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os embargos e entendo que não houve
fraude Pa execução, sendo a alienação eficaz, e a penhora indevida. [...]
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JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL

Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO
: DRA. INGRID ARAGÃO FREITAS PORTO
: JOSÉ LUIZ FRAGA FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 603-02.2006.4.01.3815
2006.38.15.000602-2 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: CONSTRUTORA V W LTDA
ADVOGADO
: MG00088482 - JULIANO BASSI CORREA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto julgo extinto o processo (CPC, art. 794, I). Condeno o executado ao
pagametno das custas processuais. Sem honorários advocatícios de sucumbência.
Numeração única: 26-14.2012.4.01.3815
26-14.2012.4.01.3815 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: MG00099796 - ALEX SANT'ANNA
EXCDO
: MARLY LUCINDA GUIMARAES DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00105851 - JULIANE MENEZES MACHADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto julgo extinto o processo (CPC, art. 794, I). Condeno o executado ao
pagametno das custas processuais. Sem honorários advocatícios de sucumbência.
Juiz Titular
: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO
Juiza Substit.
: DRA. INGRID ARAGÃO FREITAS PORTO
Dir. Secret.
: JOSÉ LUIZ FRAGA FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1534-92.2012.4.01.3815
1534-92.2012.4.01.3815 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CENTRO EDUCACIONAL APRENDIZ LTDA - EPP
ADVOGADO
: MG00108760 - KAREN APARECIDA FERREIRA BRUNELLI CALDAS
OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00031175 - LUIZ CARLOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00081275 - RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte autora sobre petição e documentos de fs....
Numeração única: 1138-47.2014.4.01.3815
1138-47.2014.4.01.3815 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MILITINHO JOSE DE MELO
ADVOGADO
: MG00098126 - ROGERIO DOS SANTOS RESENDE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para especificar, de forma justificada, as provas que pretende produzir,
no prazo de cinco dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502327

Juiz Titular
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO
: DRA. INGRID ARAGÃO FREITAS PORTO
: JOSÉ LUIZ FRAGA FILHO

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1172-22.2014.4.01.3815
1172-22.2014.4.01.3815 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: PEDRO ANTONIO FARIA BARBOSA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00104364 - DOMINGOS SAVIO DE MOURA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00020328 - JOSE MARIA FERREIRA
ADVOGADO
: MG00087605 - MAURICIO POLICIANO VIEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a petição da parte autora e o documento de fs..., cancele-se a audiência anteriormente
designada.
Numeração única: 2958-48.2007.4.01.3815
2007.38.15.701712-9 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00042928 - ELIANE DAS MERCES LIMA MENINI
ADVOGADO
: MG00107339 - FERNANDA AUGUSTA DE LIMA CARDOSO
ADVOGADO
: MG00021965 - IRIS VILELA DE LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - ADVOGADO GERAL DA UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Assim, nos procedimentos de cálculos que visam à liquidação de sentenças, passam a ser
observados pelos setores de cálculos da Justiça Federal, salvo decisão judicial em contrário, os
seguintes indexadores: a) IPCA-E para as sentenças condenatórias em geral (Lei n. 8.383/91);
b) INPC para sentenças proferidas em ações previdenciárias (Lei n. 10.741/2003, MP n.
316/2006 e Lei n. 11.430/2006); e c) SELIC para os créditos em favor dos contribuintes e para
os casos de devedores não enquadrados como Fazenda Pública, certo de que sua incidência
engloba compensação da mora e correção monetária. Assim, em estando de acordo com o
Manual de Cálculo da Justiça Federal, homologo os cálculos da Contadoria deste juízo, com a
correção monetária pelo IPCA-E, a partir de junho de 2009.
Numeração única: 2218-17.2012.4.01.3815
2218-17.2012.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILBERTO ANISIO DE PAULA
ADVOGADO
: MG00042928 - ELIANE DAS MERCES LIMA MENINI
ADVOGADO
: MG00107339 - FERNANDA AUGUSTA DE LIMA CARDOSO
ADVOGADO
: MG00021965 - IRIS VILELA DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao autor por cinco dias, nos termos do art. 40, inc. II, do CPC.
Numeração única: 184-40.2010.4.01.3815
2010.38.15.700084-9 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARINHO CALIXTO DA COSTA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00070747 - OTTO PEREIRA DE CASTRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
CURADOR
: BENEDITO EUCLIDES EVANGELISTA
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
À fs. 288, o INSS manifestou-se de acordo com a conclusão do MPF (fs. 274/276), subentendendo-se ser uma proposta de acordo com DIB em 23/06/2004 (data do requerimento
administrativo) e DCB em 20/05/2009, momento em que foi deferida judicialmente a curatela do
de cujus. Assim, converto o julgamento em diligência. Intime-se a parte autora para dizer se
aceita a proposta de acordo apresentada pela autarquia ré conforme parecer do MPF, no prazo
de 05 dias.
Atos da Exma.
: DRA. INGRID ARAGÃO FREITAS PORTO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1037-44.2013.4.01.3815
1037-44.2013.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO CARLOS SOUZA
ADVOGADO
: MG00085620 - BERNARDO AUGUSTO ZANETTI PUGLIESE
ADVOGADO
: MG00116402 - MARCELO JOSE FERREIRA REIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à parte autora por cinco dias.
Juiz Titular
: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO
Juiza Substit.
: DRA. INGRID ARAGÃO FREITAS PORTO
Dir. Secret.
: JOSÉ LUIZ FRAGA FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3118-29.2014.4.01.3815
3118-29.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA HELENA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00116498 - AMABILE DE FATIMA CAMPOS BERTOLIN
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se a parte autora para que apresente comprovante de endereço atualizado em seu
nome. Estando o documento em nome de terceiros, deve apresentar certidão de casamento ou
declaração de união estável, contrato de aluguel,ou ainda, declaração informando que mora
com o titular do documento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Numeração única: 3134-80.2014.4.01.3815
3134-80.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PATRICIA ALESSANDRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00059541 - HELDER SAVIO PIRES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se a parte autora para que apresente comprovante de endereço atualizado em seu
nome. Estando o documento em nome de terceiros, deve apresentar certidão de casamento ou
declaração de união estável, contrato de aluguel,ou ainda, declaração informando que mora
com o titular do documento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Numeração única: 3144-27.2014.4.01.3815
3144-27.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SERGIO FERNANDES
ADVOGADO
: MG00077243 - JULIO CESAR COELHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designe-se perícia médica para o dia 09/10/ 2014, às 08 h 40 min, que deverá observar o
procedimento estabelecido na portaria N. 100/2011, publicada no Diário da Justiça Federal da
1ª Região, que retificou o anexo I da portaria N. 60/2008, de 09/09/2008. Fica nomeado o perito
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502328

Dr. Neile Leite Soares. Intimem-se as partes do dia, hora e local de realização da perícia
(Endereço: Praça Pedro Teixeira, 76, Bairro Centro, Barbacena) e para, se quiserem, indicar
assistentes técnicos e apresentar quesitos, os quais, preferencialmente, deverão ser entregues
diretamente ao médico-perito, no dia da realização do exame. As partes deverão, também, ser
cientificadas de que terão o prazo de 10 (dez) dias para a impugnação do laudo pericial, que
será contado a partir da data da juntada do laudo aos autos, independentemente de nova
intimação com este fim, cabendo às partes, portanto, acompanhar tal providência pelo sistema
de movimentação processual da Justiça Federal.
Numeração única: 3286-65.2013.4.01.3815
3286-65.2013.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DIVINO FERREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00104122 - CAMILO LELIS FELIPE CURY
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para que proceda ao desentranhamento das fls.13 à 60 42, com
substituição por cópias, a serem providenciadas pelo autor, entregando-as mediante recibo nos
autos.
Numeração única: 676-90.2014.4.01.3815
676-90.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00124043 - MARIANA LEMKE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para que cumpra a ordem de fs...., no prazo de trinta dias.
Numeração única: 2642-64.2009.4.01.3815
2009.38.15.701638-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OLGA ZENADE RESENDE LARA
ADVOGADO
: MG00095723 - MATHEUS BEVILACQUA CAMPELO PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
CURADOR
: JOSE LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: MG00095723 - MATHEUS BEVILACQUA CAMPELO PEREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a impossibilidade de expedição de RPV, intime-se a parte autora para regularizar seu nome junto à Receita Federal do Brasil, pois, conforme informação retro, o nome
da parte autora diverge com aquele cadastrado na Receita Federal.
Atos da Exma.
: DRA. INGRID ARAGÃO FREITAS PORTO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2259-13.2014.4.01.3815
2259-13.2014.4.01.3815 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: JOANA DARC COBUCCI
ADVOGADO
: MG00067750 - EDUARDO JOSE BERTOLA BARRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
REU
: FUNCEF - FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à parte autora sobre contestação apresentada, por dez dias.
Numeração única: 3143-42.2014.4.01.3815
3143-42.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GERALDA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077243 - JULIO CESAR COELHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designe-se perícia médica para o dia 09/10/ 2014, às 09 h 20 min, que deverá observar o
procedimento estabelecido na portaria N. 100/2011, publicada no Diário da Justiça Federal da
1ª Região, que retificou o anexo I da portaria N. 60/2008, de 09/09/2008. Fica nomeado o perito
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Dr. Neile Leite Soares. Intimem-se as partes do dia, hora e local de realização da perícia
(Endereço: Praça Pedro Teixeira, 76, Bairro Centro, Barbacena) e para, se quiserem, indicar
assistentes técnicos e apresentar quesitos, os quais, preferencialmente, deverão ser entregues
diretamente ao médico-perito, no dia da realização do exame. As partes deverão, também, ser
cientificadas de que terão o prazo de 10 (dez) dias para a impugnação do laudo pericial, que
será contado a partir da data da juntada do laudo aos autos, independentemente de nova
intimação com este fim, cabendo às partes, portanto, acompanhar tal providência pelo sistema
de movimentação processual da Justiça Federal.
Numeração única: 3141-72.2014.4.01.3815
3141-72.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

ser cientificadas de que terão o prazo de 10 (dez) dias para a impugnação do laudo pericial,
que será contado a partir da data da juntada do laudo aos autos, independentemente de nova
intimação com este fim, cabendo às partes, portanto, acompanhar tal providência pelo sistema
de movimentação processual da Justiça Federal.
Numeração única: 3069-85.2014.4.01.3815
3069-85.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

AUTOR
ADVOGADO
REU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designe-se perícia médica para o dia 01/10/ 2014, às 14 h 20 min, que deverá observar o
procedimento estabelecido na portaria N. 100/2011, publicada no Diário da Justiça Federal da
1ª Região, que retificou o anexo I da portaria N. 60/2008, de 09/09/2008. Fica nomeado o perito
Dr. Ícaro Carvalho Moreira, que deverá apresentar o laudo pericial até o 10º dia útil seguinte ao
da perícia. Intimem-se as partes do dia, hora e local de realização da perícia (Av. Tiradentes,
nº. 792, Centro, município de São João del-Rei/MG - telefone: (32) 3371-8805) e para, se
quiserem, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, os quais, preferencialmente, deverão ser entregues diretamente ao médico-perito, no dia da realização do exame. As partes
deverão, também, ser cientificadas de que terão o prazo de 10 (dez) dias para a impugnação
do laudo pericial, que será contado a partir da data da juntada do laudo aos autos, independentemente de nova intimação com este fim, cabendo às partes, portanto, acompanhar
tal providência pelo sistema de movimentação processual da Justiça Federal.
Numeração única: 23-25.2013.4.01.3815
23-25.2013.4.01.3815 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF

AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA
: MG00077243 - JULIO CESAR COELHO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designe-se perícia médica para o dia 09/10/ 2014, às 09 h 00 min, que deverá observar o
procedimento estabelecido na portaria N. 100/2011, publicada no Diário da Justiça Federal da
1ª Região, que retificou o anexo I da portaria N. 60/2008, de 09/09/2008. Fica nomeado o perito
Dr. Neile Leite Soares. Intimem-se as partes do dia, hora e local de realização da perícia
(Endereço: Praça Pedro Teixeira, 76, Bairro Centro, Barbacena) e para, se quiserem, indicar
assistentes técnicos e apresentar quesitos, os quais, preferencialmente, deverão ser entregues
diretamente ao médico-perito, no dia da realização do exame. As partes deverão, também, ser
cientificadas de que terão o prazo de 10 (dez) dias para a impugnação do laudo pericial, que
será contado a partir da data da juntada do laudo aos autos, independentemente de nova
intimação com este fim, cabendo às partes, portanto, acompanhar tal providência pelo sistema
de movimentação processual da Justiça Federal.
Numeração única: 3015-22.2014.4.01.3815
3015-22.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

AUTOR
ADVOGADO
REU

: GEOVANE TAVARES
: MG00093056 - MARCUS VINICIUS GUTTENBERG PIRES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU

: GERALDO NEVES DOS PASSOS
: MG00132213 - LUIZ HENRIQUE SIMAS JUNIOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para cumprir a primeira ordem de fs... (regularização da representação
processual), bem como para justificar o alegado na petição de fs...., no prazo de quinze
dias.
Numeração única: 2235-87.2011.4.01.3815
2235-87.2011.4.01.3815 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF

: SEBASTIAO ERNESTO BERNARDO
: MG00060286 - OLIMPIO DE ABREU LIMA NETO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designe-se perícia médica para o dia 02/10/ 2014, às 15 h 00 min, que deverá observar o
procedimento estabelecido na portaria N. 100/2011, publicada no Diário da Justiça Federal da
1ª Região, que retificou o anexo I da portaria N. 60/2008, de 09/09/2008. Fica nomeado o perito
Dr. Neile Leite Soares. Intimem-se as partes do dia, hora e local de realização da perícia
(Endereço: Praça Pedro Teixeira, 76, Bairro Centro, Barbacena) e para, se quiserem, indicar
assistentes técnicos e apresentar quesitos, os quais, preferencialmente, deverão ser entregues
diretamente ao médico-perito, no dia da realização do exame. As partes deverão, também,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502329

: JOSE ROSA DE LIMA FILHO
: MG00077032 - ROSANGELA MUNIZ DE SOUZA MAGALHAES
: UNIAO FEDERAL

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Intime-se a parte autora para, no prazo de dez dias, apresentar contrarrazões.
Numeração única: 1529-02.2014.4.01.3815
1529-02.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Designe-se perícia médica para o dia 02/10/ 2014, às 15 h 20 min, que deverá observar o
procedimento estabelecido na portaria N. 100/2011, publicada no Diário da Justiça Federal da
1ª Região, que retificou o anexo I da portaria N. 60/2008, de 09/09/2008. Fica nomeado o perito
Dr. Neile Leite Soares. Intimem-se as partes do dia, hora e local de realização da perícia
(Endereço: Praça Pedro Teixeira, 76, Bairro Centro, Barbacena) e para, se quiserem, indicar
assistentes técnicos e apresentar quesitos, os quais, preferencialmente, deverão ser entregues
diretamente ao médico-perito, no dia da realização do exame. As partes deverão, também, ser
cientificadas de que terão o prazo de 10 (dez) dias para a impugnação do laudo pericial, que
será contado a partir da data da juntada do laudo aos autos, independentemente de nova
intimação com este fim, cabendo às partes, portanto, acompanhar tal providência pelo sistema
de movimentação processual da Justiça Federal.
Numeração única: 3011-82.2014.4.01.3815
3011-82.2014.4.01.3815 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ANA CRISTINA DE SOUZA BASTOS
: MG00099672 - LEONARDO DE ALMEIDA MAGALHAES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

:
:
:
:
:
:
:
:

VICENTE MARTINS FERREIRA
MG00111799 - PEDRO MANSUR VENANCIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
MG00073531 - CARLOS ANDRE DE CASTRO MOREIRA
MG00148890 - JEAN PITTER GERHEIN DA SILVA
MG00020328 - JOSE MARIA FERREIRA
MG00087605 - MAURICIO POLICIANO VIEIRA
MG00133464 - MONELY HENYSY DE SOUZA ARLEU

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Vista à parte autora pelo prazo de dez dias.
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SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
: DR. GUILHERME MICHELAZZO BUENO
: EDILENE APARECIDA DA SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GUILHERME MICHELAZZO BUENO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1983-46.2013.4.01.3805
1983-46.2013.4.01.3805 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: LAERCIO BORGES DA SILVA
EMBDO
: LUIZ ALBERTO PIMENTA
EMBDO
: LUIZ PIMENTA PESSONI
EMBDO
: PAULO VIRGILIO ZANIN
EMBDO
: ALDO GURIAN JUNIOR
ADVOGADO
: MG00063488 - ALDO GURIAN JUNIOR
ADVOGADO
: MG00037303 - SEBASTIAO BORGES VIANA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
As matérias alegadas na inicial dos presentes embargos serão apreciadas com o mérito. Defiro
a produção da prova pericial requerida pela parte embargada à fl. 54 (...). Nomeio o Sr. Weber
Fernandes da Silva, Contador, para oficiar como perito, devendo ser intimada, por carta (AR),
em seu endereço (...). Intimem-se as partes do presente despacho, bem como para, no prazo
de 05 (cinco) dias, querendo, formulem quesitos e impugnação ao perito, bem como indicarem
assistente técnico.
Numeração única: 41-57.2005.4.01.3805
2005.38.05.000041-9 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: ESPOLIO DE JOSE MANUEL RAPOSO
EXCDO
: VANDER LUCIO PEREIRA OLIVEIRA
EXCDO
: JONARA VEICULOS LTDA
EXCDO
: VILMA LUCE DE OLIVEIRA RAPOSO
ADVOGADO
: MG00032051 - RENATO GARCIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) defiro os requerimentos formulados às fls. 376/378 para determinar (...). Cite-se a pessoa
incluída no polo passivo da execução fiscal (...). Intime-se.
Juiz Titular
: DR. MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
Juiz Substit.
: DR. GUILHERME MICHELAZZO BUENO
Dir. Secret.
: EDILENE APARECIDA DA SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 419-13.2005.4.01.3805
2005.38.05.000421-0 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: JONARA VEICULOS LTDA
EXCDO
: VILMA LUCE DE OLIVEIRA RAPOSO
ADVOGADO
: MG00083246 - BETHÂNIA BARROS COTTA
ADVOGADO
: MG00083930 - DANIEL SALIMENA DE CARVALHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502330

:
:
:
:
:

RS00049179 - DANIELA PEREIRA LEIRIA
RS00030674 - HAROLDO ALMEIDA SOLDAELI
MG00089890 - IZABELLA MOREIRA ABRAO
MG00138446 - KARINA MARTINS DA SILVA
RS00040464 - RAFAEL PEREIRA LEIRIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimem-se os Executrados, por publicação, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizem sua representação processual de modo a legitimar as pretensões de fls. 422/439 e
442/456.. No mesmo prazo, deverão os interessados indicar precisamente todas as CDA"s que
pretendem pagar com os benefícios da Lei 12.996/2014 (...). Cumprida a diligência, reornem os
autos à Exequente (...).
Numeração única: 205-85.2006.4.01.3805
2006.38.05.000206-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
PROCUR
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- FERNANDO DE ALMEIDA MARTINS
PEIXOTO E MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
MG00068746 - JULIO CESAR FERREIRA DA FONSECA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Converto o julgamento em diligência para determinar a intimação da parte executada para
manifestação acerca da petição de fls. 889/892. Intimem-se.
Numeração única: 2371-80.2012.4.01.3805
2371-80.2012.4.01.3805 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:

LAERCIO DE OLIVEIRA ROCHA E OUTRO
MG00110160 - AIRTON CEZAR RIBEIRO
MG00073246 - CLAUDIO MARQUES DE PAULA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que a médica perita, Dra. Luciana Ricci Ramos, foi intimada para regularizar
seu cadastro junto ao sistema AJG (fls. 172/173) e, no prazo estabelecido, não providenciou o
cadastramento (fls. 176), bem como o trânsito em julgado da sentença (fl. 175 - v), arquivemse os autos, com baixa na distribuição. Intimem-se.
Numeração única: 2080-12.2014.4.01.3805
2080-12.2014.4.01.3805 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: VICENTE FERREIRA NUNES
: MG00145930 - GABRIELA MARTINS ALVES
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) determino a imediata expedição de alvará em nome da parte autora, Vicente Ferreira
Nunes (...). Intime-ser o autor, por meio de sua advogada, para a retirada do alvará, devendo
ser informado sobre a necessidade de comprovação do levantamento, bem como da aquisição
do medicamento através de nota fiscal. Após, intimem-se as partes para manifestarem sobre as
provas que pretendem produzir, justificando-as.
Numeração única: 2452-92.2013.4.01.3805
2452-92.2013.4.01.3805 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU

: XTA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
: SP00123156 - CELIA ROSANA BEZERRA DIAS
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a contestação apresentada ou ratificada,
devendo no mesmo prazo informar sobre as provas que pretende produzir ou ratificar a petição
de fls. 64/65.
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Numeração única: 765-46.2014.4.01.3805
765-46.2014.4.01.3805 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: WILSON BORGES
ADVOGADO
: MG00121712 - GIOVANNI DA COSTA BADINHANI
ADVOGADO
: MG00137439 - JOAO GABRIEL FERREIRA BADINHANI
ADVOGADO
: MG00121704 - PAULO PICARDI FARIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o autor para manifestar-se, no prazo legal, sobre a contestação apresentada. Após,
intimem-se as partes para indicarem as provas que pretendem produzir, justificando-as.
Numeração única: 514-62.2013.4.01.3805
514-62.2013.4.01.3805 ACAO PENAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: GALVAO DIAS FRANCO
ADVOGADO
: MG00093190 - PAULO ROBERTO DE SOUZA RAMOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o réu, por meio de seu advogado constituído (fls. 145), a fim de que apresente o
endereço das testemunhas arroladas nos itens 2 e 3 de fls. 130.
Juiz Titular
: DR. MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
Juiz Substit.
: DR. GUILHERME MICHELAZZO BUENO
Dir. Secret.
: EDILENE APARECIDA DA SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 286-92.2010.4.01.3805
2010.38.05.000083-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00125984 - LUCAS PULIER FERREIRA
ADVOGADO
: MG00103231 - LUCIANA MANO OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00059794 - MARCUS VINICIUS FERNANDES
ADVOGADO
: MG00056714 - MARIA VIRGINIA ALVES RODRIGUES
EXCDO
: ELAINE CRISTINA ANISIO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) vista à parte exequente, intimando-a para que, no prazo legal, manifeste-se acerca dos
expedientes juntados às fls. 79 e 90/93.
Numeração única: 805-28.2014.4.01.3805
805-28.2014.4.01.3805 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: AGROPECUARIA J.T.R. LTDA
PROCUR
: MG00062248 - RAVEL MALDI BORGES
EMBDO
: UNIAO - FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica aberta vista às partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas
que pretendem produzir, justificando a sua necessidade. No mesmo prazo (...) manifeste-se o
requerente sobre a petição de fls. 17/68.
Numeração única: 524-14.2010.4.01.3805
2010.38.05.000157-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00078173 - BRUNO VIANA VIEIRA
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00092618 - FERNANDO ROOSEVELT FREITAS DE CARVALHO

Numeração única: 1103-98.2006.4.01.3805
2006.38.05.001104-5 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: JOSE DE CARVALHO SOBRINHO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00091445 - MARIA CRISTINA CORTEZ
ADVOGADO
: MG00094597 - VIRIDIANA APARECIDA MACHADO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: MG00080863 - SOLANGE APARECIDA DE PADUA PENHA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) dê-se ciência as partes sobre o retorno dos autos a este juízo, a fim de que requeiram o
que entenderem de direito.
Atos do Exmo.
: DR. GUILHERME MICHELAZZO BUENO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1991-57.2012.4.01.3805
1991-57.2012.4.01.3805 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: ONOFRE DE PAULA TRAJANO
REU
: TEREZINHA BORGES TRAJANO
ADVOGADO
: MG00037303 - SEBASTIAO BORGES VIANA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista o interesse de Furnas Centrais Elétricas em integrar a lide na condição de
assistente litisconsorcial do MPF (fls. 146/152), e considerando o disposto no art. 51 do CPC,
intimem-se os requeridos para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.(...)
Numeração única: 2364-88.2012.4.01.3805
2364-88.2012.4.01.3805 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
EXPTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ADVOGADO
: MG00096415 - CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00077618 - GIOVANNI CAMARA DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00080722 - KASSIM SCHNEIDER RASLAN
EXCTO
: COOP. DOS CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS DE IBIRACI LTDA
ADVOGADO
: MG00087195 - DONIZETE DOS REIS DA CRUZ
ADVOGADO
: MG00083757 - EVARISTO LEMOS FREIRE
ADVOGADO
: MG00092201 - RENATA DIAS
ADVOGADO
: MG00083608 - ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS
ADVOGADO
: MG00079076 - SHEILA CRISTINA DUARTE COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apesar de devidamente intimado, o excipiente não procedeu ao recolhimento das custas
processuais (fl. 86-v). Desta forma, dê-se vista à União (Fazenda Nacional) para requerer o que
entender de direito.
Numeração única: 175-74.2011.4.01.3805
175-74.2011.4.01.3805 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: JOSE PEDRO DE CASSIA
ADVOGADO
: MG00088390 - ANDREA MARIA PONTES SILVA
ADVOGADO
: MG00069777 - ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA
ADVOGADO
: MG00132263 - DANILO HENRIQUE DE MACEDO VIEIRA
ADVOGADO
: MG00135184 - GUSTAVO PERES BARBOSA
ADVOGADO
: MG00091465 - PAULIMARA DE SOUZA RUELA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido de apensamento formulado pelo réu às fls. 177/179 (...). Indefiro o pedido de
oitiva de testemunha formulado pelo réu às fls. 177/179 (...). Intime-se o réu, por meio de seu
advogado constituído, a fim de que apresente alegações finais, no prazo final.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502331
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Numeração única: 1141-13.2006.4.01.3805
2006.38.05.001142-9 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

ADVOGADO
: MG00125984 - LUCAS PULIER FERREIRA
ADVOGADO
: MG00103231 - LUCIANA MANO OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00059794 - MARCUS VINICIUS FERNANDES
ADVOGADO
: MG00122399 - ROSEANE MARIA DE HOLLANDA CAVALCANTI
EXCDO
: JOAO CARLOS DA FONSECA
EXCDO
: ANDREIA ELAINE GOMES DA FONSECA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) abertura de vista à parte Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da
documentação de fls 144/147.
Numeração única: 1456-60.2014.4.01.3805
1456-60.2014.4.01.3805 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00125984 - LUCAS PULIER FERREIRA
EXCDO
: ROVILSON MORAES RIBEIRO
EXCDO
: MARIA CRISTINA BATISTA RIBEIRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) abertura de vista à parte Exequente, pelo prazo legal, para manifestar-se, caso queira,
sobre ofício à fl. 33.
Numeração única: 2080-12.2014.4.01.3805
2080-12.2014.4.01.3805 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VICENTE FERREIRA NUNES
ADVOGADO
: MG00145930 - GABRIELA MARTINS ALVES
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação da parte, Vicente Ferreira Nunes, para retirada do Alvará de levantamento
86/2014, impresso em 03/09/2014, em até 10 (dez) dias (...) devendo comprovar nos autos o
seu levantamento, bem como ciência que o referido documento tem validade de 60 dias a partir
de sua expedição, sendo de sua inteira responsabilidade a observância deste prazo.
Numeração única: 210-39.2008.4.01.3805
2008.38.05.000217-7 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: UNIAO
PROCUR
: - ADVOGADO DA UNIAO
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
REU
: BENEDITO BATISTA CORREA
REU
: CLESIO DONIZETE BARBOSA
REU
: MANUEL AFONSO DA SILVEIRA
REU
: LEONILTON MIGUEL
REU
: GILVAN GOMES BARBOSA
REU
: MARCELO ALVES DOS REIS
REU
: JOSE GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: MG00077998 - LUCIANO DONIZETE LEITE
ADVOGADO
: MG00105392 - SAMUEL COIMBRA GABRIEL DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimação da parte ré sobre o ato ordinatório/despacho/sentença fl. 245, parágrafo 2°.
Numeração única: 2413-32.2012.4.01.3805
2413-32.2012.4.01.3805 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00107895 - JOSE RAFFAELLI SANTINI
ADVOGADO
: MG00125984 - LUCAS PULIER FERREIRA
ADVOGADO
: MG00011004 - RUY JORGE FRAYHA
ADVOGADO
: MG0110055A - WILLIAM LORO DE OLIVEIRA
RÉU
: WILSON ANTONIOLI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte autora para manifestar-se acerca da petição/documentos de fls. 54/55.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502332

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO

:
:
:
:
:
:
:

MARIA ROZANIA DA SILVA E OUTRO
MG00102183 - ALVARO MARIANO NETO
MG0038138E - CRISTINA PAES GONCALVES
MG00032921 - JOSE EDITIS DAVID
MG0001134A - MARIA CELEIDA FERREIRA
MG00087410 - SEBASTIAO GERALDO DE PADUA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação das partes do inteiro teor dos ofícios requisitórios de pagamento n° DISPONIBILIZADOS (...) bem como para ciência dos seguintes esclarecimentos (...)

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
: DR. GUILHERME MICHELAZZO BUENO
: EDILENE APARECIDA DA SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2233-79.2013.4.01.3805
2233-79.2013.4.01.3805 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: HUGO BALDAN JUNIOR
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso do INSS, no efeito devolutivo (...). Intime-se a parte autora para apresentar
contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões,
remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 3125-85.2013.4.01.3805
3125-85.2013.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARMELINO DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: MG00136584 - LUIZ FERNANDO OLINTO MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00105341 - MAYLON FURTADO PASSOS
ADVOGADO
: MG00136913 - ULISSES BORGES DE ALFENAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso do INSS, no efeito devolutivo (...). Intime-se a parte autora para apresentar
contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões,
remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 3197-72.2013.4.01.3805
3197-72.2013.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PEDRO MARCIAL VITOR
ADVOGADO
: MG00061946 - LUIZ CLAUDIO DE PAULA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso do INSS, no efeito devolutivo (...). Intime-se a parte autora para apresentar
contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões,
remetam-se os autos à Turma Recursal.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. 48/52, no efeito devolutivo (...). Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 1089-36.2014.4.01.3805
1089-36.2014.4.01.3805 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: ANTONIA RODRIGUES CAMPOS VASCONCELOS
ADVOGADO
: MG00080314 - RONALDO JOSE CUSTODIO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00078173 - BRUNO VIANA VIEIRA
ADVOGADO
: MG00067986 - PAULO HENRIQUE MACIEL MANCINI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. 143/147, no efeito devolutivo (...). Intime-se a Caixa Econômica
Federal para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 135-87.2014.4.01.3805
135-87.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA CLAUDETE DA SILVA MEIRELES
ADVOGADO
: MG00061946 - LUIZ CLAUDIO DE PAULA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes acerca dos documentos juntados às fls. 55/57. Em seguida, conclusos
para sentença.
Numeração única: 1085-96.2014.4.01.3805
1085-96.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: WILDA DO NASCIMENTO TERRA
ADVOGADO
: MG00151330 - RAFAEL APARECIDO GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido da parte autora, no que se refere à nomeação de outro perito, uma vez que
o médico nomeado à fl. 37 é da confiança do juízo.
Numeração única: 2200-65.2008.4.01.3805
2008.38.05.701351-6 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00040427 - JULIO PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Numeração única: 951-69.2014.4.01.3805
951-69.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00085366 - WALDEMAR JOSE DUARTE PIMENTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Deixo de receber o recurso de fls. 71/73, porquanto intepestivo. Após, cumpra-se o restante da
sentença de fls. 68/69
Numeração única: 1692-22.2008.4.01.3805
2008.38.05.700839-8 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: APARECIDA FLORENTINA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00116546 - ELIANA CHAME
ADVOGADO
: MG00071618 - PAULO CESAR BUENO DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Numeração única: 411-21.2014.4.01.3805
411-21.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADERLEI CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00116546 - ELIANA CHAME
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso do INSS, no efeito devolutivo (...). Intime-se a parte autora para apresentar
contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões,
remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 1187-21.2014.4.01.3805
1187-21.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PAULO ANTONIO LIBERTO
ADVOGADO
: MG00094641 - ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA SALLES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso do INSS, no efeito devolutivo (...). Intime-se a parte autora para apresentar
contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões,
remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 1369-07.2014.4.01.3805
1369-07.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JAQUELINE GILMARA RAMOS
ADVOGADO
: MG00145686 - ATILA CESAR GARCIA
ADVOGADO
: MG00116546 - ELIANA CHAME
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso do INSS, no efeito devolutivo (...). Intime-se a parte autora para apresentar
contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões,
remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 1397-72.2014.4.01.3805
1397-72.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROBERTO JOSE PORTO
ADVOGADO
: MG00110160 - AIRTON CEZAR RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso do INSS, no efeito devolutivo (...). Intime-se a parte autora para apresentar
contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões,
remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 2193-63.2014.4.01.3805
2193-63.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES
ADVOGADO
: MG00106475 - DENYWILSON VALENTE AVELINO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso do INSS, no efeito devolutivo (...). Intime-se a parte autora para apresentar
contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem apresntação das contrarrazões,
remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 1180-29.2014.4.01.3805
1180-29.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CELINA DE FATIMA RODRIGUES CARVALHO
ADVOGADO
: MG00077998 - LUCIANO DONIZETE LEITE
ADVOGADO
: MG00105392 - SAMUEL COIMBRA GABRIEL DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502333
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Numeração única: 1033-76.2009.4.01.3805
2009.38.05.700205-8 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GERALDO NASCIMENTO BERNARDES
ADVOGADO
: MG00102183 - ALVARO MARIANO NETO
ADVOGADO
: MG0038138E - CRISTINA PAES GONCALVES
ADVOGADO
: MG00092051 - DANIEL PIMENTA COELHO
ADVOGADO
: MG0005452E - FLAVIA INEZ DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00087410 - SEBASTIAO GERALDO DE PADUA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Numeração única: 1604-71.2014.4.01.3805
1604-71.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCIENE APARECIDA LOPES COIMBRA
ADVOGADO
: MG00136599 - RENATA APARECIDA TOLEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) nomeio para oficiar como perito neste feito o Dr. Adauto Manfrin Mendes. Considerando
que o referido expert disponibilizou o dia 31/10/2014, às 09:20h, em seu consultório, localizado
à Praça João Pio figueredo Westin, 133, Mocoquinha, em S. S. Paraíso, intimem-se as partes.
Numeração única: 2885-62.2014.4.01.3805
2885-62.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: THAISA HELENA MACHADO
ADVOGADO
: MG00138561 - JOAO PAULO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00144536 - JOSE ANTONIO RODARTE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, especificando a qual filho se refere o salário
maternidade pleiteado. Redesigno a audiência do dia 03/10/2014 às 09:10h para o dia
04/11/2014 às 08:30h. O não comparecimento da parte autora a todas as audiências designadas, acarretará a extinção do processo (...) Cite-se o INSS. Intimem-se as partes.
Numeração única: 2884-77.2014.4.01.3805
2884-77.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: THAISA HELENA MACHADO
ADVOGADO
: MG00138561 - JOAO PAULO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00144536 - JOSE ANTONIO RODARTE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, especificando a qual filho se refere o salário
maternidade pleiteado. Redesigno a audiência do dia 03/10/2014 às 09:30h para o dia
04/11/2014 às 08:50h. O não comparecimento da parte autora a todas as audiências designadas, acarretará a extinção do processo (...) Cite-se o INSS. Intimem-se as partes.
Atos do Exmo.
: DR. GUILHERME MICHELAZZO BUENO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Juiz Titular
: DR. MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
Juiz Substit.
: DR. GUILHERME MICHELAZZO BUENO
Dir. Secret.
: EDILENE APARECIDA DA SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2144-66.2007.4.01.3805
2007.38.05.700275-0 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAICON ALEXANDRE MANOEL E OUTROS
ADVOGADO
: MG00033779 - LUIZ CLAUDIO DE PAULA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502334

ADVOGADO
: MG00061946 - LUIZ CLAUDIO DE PAULA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 1913-05.2008.4.01.3805
2008.38.05.701060-0 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUVERCI TOMAZ DIAS E OUTROS
ADVOGADO
: MG00056012 - ANTONIO BENEDITO DE CARVALHO RAMOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 2520-47.2010.4.01.3805
2520-47.2010.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADRIANA DO CARMO PIMENTA
ADVOGADO
: MG00077998 - LUCIANO DONIZETE LEITE
ADVOGADO
: MG00105392 - SAMUEL COIMBRA GABRIEL DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 1306-16.2013.4.01.3805
1306-16.2013.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GASPAR DOS REIS ALVES
ADVOGADO
: MG00110160 - AIRTON CEZAR RIBEIRO
ADVOGADO
: SP00307940 - JOAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 2353-25.2013.4.01.3805
2353-25.2013.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILSON CESAR DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00071618 - PAULO CESAR BUENO DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 3048-76.2013.4.01.3805
3048-76.2013.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RENILSON DONIZETE PEREIRA
ADVOGADO
: MG00061946 - LUIZ CLAUDIO DE PAULA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
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Numeração única: 2004-85.2014.4.01.3805
2004-85.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PATRICIA QUINTILIANO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00065096 - ANDREA FREIRE ALCANTARA LAURIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora intimada a apresentar justificativa concreta do não comparecimento à
perícia médica agendada à perícia médica agendada à fl. 35 no prazo de 10 dias, sob pena de
extinção do feito
Numeração única: 2370-27.2014.4.01.3805
2370-27.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CAMILA CARVALHAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00083938 - SANDRO PEREIRA COUTINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora intimada a apresentar justificativa concreta do não comparecimento à
perícia médica agendada à fl. 26 no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito
Numeração única: 2101-61.2009.4.01.3805
2009.38.05.701288-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA OLIMPIO
ADVOGADO
: MG00105341 - MAYLON FURTADO PASSOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação das partes sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, bem como para
requererem o que de direito, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 1468-50.2009.4.01.3805
2009.38.05.700640-8 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS LUIS IZIDORO
ADVOGADO
: MG00065096 - ANDREA FREIRE ALCANTARA LAURIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação das partes sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, bem como para
requererem o qu de direito, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 3313-78.2013.4.01.3805
3313-78.2013.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANGELA ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: MG00110160 - AIRTON CEZAR RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista à parte autora para manifestar-se acerca dos documentos de fl. 70.
Numeração única: 1826-15.2009.4.01.3805
2009.38.05.701038-4 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PAULO CARLOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00106475 - DENYWILSON VALENTE AVELINO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação das partes sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, bem como para
requererem o qu de direito, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 1812-31.2009.4.01.3805
2009.38.05.701024-7 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OSMAR ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00098466 - HELOISA DE SOUZA BORGES DAMACENO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, renuncie ou deixe de
renunciar os valores excedentes aos 60 (sessenta) salários mínimos (...).

Numeração única: 3305-04.2013.4.01.3805
3305-04.2013.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NEUSA MARIA MOREIRA
ADVOGADO
: MG00091285 - SANDRA SOARES DE MORAES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 54-41.2014.4.01.3805
54-41.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: INES APARECIDA BUENO BONFANTI
ADVOGADO
: MG00079005 - VIVIANE MARIA PEREIRA TEIXEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 57-93.2014.4.01.3805
57-93.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES BARBOZA
ADVOGADO
: MG00079005 - VIVIANE MARIA PEREIRA TEIXEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 1152-61.2014.4.01.3805
1152-61.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CARLOS TUROLA
ADVOGADO
: MG00106475 - DENYWILSON VALENTE AVELINO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 1174-22.2014.4.01.3805
1174-22.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NILSON JACINTO
ADVOGADO
: MGMG138561 - JOAO PAULO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00144536 - JOSE ANTONIO RODARTE JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica a parte autora ciente do ofício de disponibilização dos valores atrasados (RPV),
devendo no prazo de dez dias a contar do saque comprovar nos autos o respectivo levantamento.
Numeração única: 84-76.2014.4.01.3805
84-76.2014.4.01.3805 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
: PAULO SERGIO PEZZI LUCIANO
ADVOGADO
: MG00107361 - JOSE ANTONIO PEREIRA
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, renuncie ou deixe de renunciar aos
valores excedentes aos 60 salários mínimos ...
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502335
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Numeração única: 1548-38.2014.4.01.3805
1548-38.2014.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAURINO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00106475 - DENYWILSON VALENTE AVELINO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação do procurador do autor acerca da informação de fl. 54.
Numeração única: 368-21.2013.4.01.3805
368-21.2013.4.01.3805 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: APARECIDO DONIZETE SILVA
ADVOGADO
: MG00077998 - LUCIANO DONIZETE LEITE
ADVOGADO
: MG00105392 - SAMUEL COIMBRA GABRIEL DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação da parte autora para ciência e manifestação do ofício juntado às fls. 125.
Numeração única: 1312-28.2010.4.01.3805
1312-28.2010.4.01.3805 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00071713 - ALEXANDER OLAVO GONCALVES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00103231 - LUCIANA MANO OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00059794 - MARCUS VINICIUS FERNANDES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação da parte Marcos Antônio da Silva, para retirada do alvará de levantamento n°
54/2014, impresso em 02/09/2014, em até 05 (cinco) dias, retire o alvará em secretaria devendo comprovar nos autos o seu levantamento, bem como ciência que o referido documento
tem validade de 60 (sessenta) dias a partir de sua expedição, sendo de sua inteira responssabilidade a observência deste prazo.
Numeração única: 2523-94.2013.4.01.3805
2523-94.2013.4.01.3805 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: SALVADOR JOSE TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00133009 - HENRIQUE APARECIDO LOPES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00126058 - MARIANA GALVAO RODRIGUES DA CUNHA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimação da parte Salvador Jose Teixeira para retirada do alvará de levantamento n°
53/2014, impresso em 02/09/2014, em até 05 (cinco) dias, retire o alvará em secretaria devendo comprovar nos autos o seu levantamento, bem como ciência que o referido documento
tem validade de 60 (sessenta) dias a partir de sua expedição, sendo de sua inteira responssabilidade a observência deste prazo.

:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE

: 2488-03.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
: ARALDO FAVERO GRECO
: MAYLON FURTADO PASSOS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
: VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

NORMA APARECIDA GONCALVES
MAYLON FURTADO PASSOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 3
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 3
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 2964-41.2014.4.01.3805 PROT.:21/08/2014
CLASSE
: 51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: JOSE GARCIA DO AMARAL FILHO
ADVOGADO
: JOSE RICARDO REZENDE FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
VARA
: JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: MARCELO EDUARDO ROSSITTO BASSETTO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: EDILENE APARECIDA DA SILVA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 02/09/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 2484-63.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
CLASSE
: 1202-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ROBERTO GERALDO DA SILVA
ADVOGADO
: MAYLON FURTADO PASSOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA
: VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
PROCESSO
: 2487-18.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
CLASSE
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502336

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
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PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

2996-46.2014.4.01.3805 PROT.:27/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ELIETE PEREIRA DE SOUZA
HENRIETTE MARIA BRIGAGAO ALCANTARA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3121-14.2014.4.01.3805 PROT.:01/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
ANA PAULINO MODESTO
LUCIANO DONIZETE LEITE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3122-96.2014.4.01.3805 PROT.:01/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
DIOLINA MODESTO DE SOUZA
HENRIETTE MARIA BRIGAGAO ALCANTARA DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

3123-81.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIZ BERNARDO DA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 3124-66.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
: PEDRO SANCHES REZENDE
o
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ADVOGADO
REU
VARA

: MAYLON FURTADO PASSOS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
: JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3126-36.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VERA LUZIA GONCALVES DIAS
MAYLON FURTADO PASSOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3126-36.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
VERA LUZIA GONCALVES DIAS
MAYLON FURTADO PASSOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3128-06.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA APARECIDA ALVES DE MELO
MAYLON FURTADO PASSOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3129-88.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
INES MARIA DA SILVA REIS
MAYLON FURTADO PASSOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3133-28.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
SEBASTIANA LUIZA BRAGA
CARLOS ROBERTO DE PADUA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

3134-13.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
EDITH ALMEIDA SOUZA
CARLOS ROBERTO DE PADUA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

3135-95.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
GELSON APARECIDO DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

3136-80.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA APARECIDA MARIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA

:
:
:
:
:

3136-80.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
MARIA APARECIDA MARIANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502337

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3137-65.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
JUSCELINA BASILIO
UNIAO FEDERAL E OUTROS
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
3138-50.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51300-CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
GLAUCILENE MARIA DO NASCIMENTO PETROLINI
FABIOLA DE ALMEIDA BATISTA DIAS
EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
3132-43.2014.4.01.3805 PROT.:02/09/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
LUIZ TONIN
BENEDITO DAS NEVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JEF ADJUNTO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 15
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 16

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS
VARA ÚNICA FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PROCESSO N.:
2008.38.12.000163-9
CLASSE:
3100 - EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQÜENTE:
FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(S):
BELATUR TRANSPORTES LTDA ME E OUTROS.
CITAÇÃO DE:
PATRÍCIA CARVALHO PINHEIRO, CPF n. 898.182.966-72.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo
de 5 (cinco) dias, PAGAR a dívida com juros, multa de mora e
demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, petição e
despacho, acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob
pena de, não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução,
ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, ambos da Lei n.
6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDAs números 60.6.07.009135-52, referente Processo Administrativo n. 12457 003794/2007-69.
VALOR DO DÉBITO:
R$522.806,40 (quinhentos e vinte e dois mil oitocentos e seis reais e
quarenta centavos), calculado em augusto/2013, a ser corrigido na
data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO:
Rua Santos Dumont, n. 140, bairro Canaan, Sete Lagoas/MG, com
expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Sete Lagoas/MG, em 27/08/2014. Eu, ......... (João Antônio V. dos
Anjos) Técnico Judiciário, digitei e conferi. E eu, .......... (Patrícia Dumont), Diretora de Secretaria, reconferi. (a)ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA-Juiz Federal Substituto.
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EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA
: PATRÍCIA DUMONT
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 249-10.2011.4.01.3812
249-10.2011.4.01.3812 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADILSON SIQUEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: MG00102095 - FERNANDO CORREA ALVES PIMENTA LIMA
ADVOGADO
: MG00121774 - MICHELLE PIRES ALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA à parte autora, pelo prazo de CINCO DIAS, para que se manifeste sobre as peças de fls.
73/98, juntadas pelo INSS.
Numeração única: 2310-67.2013.4.01.3812
2310-67.2013.4.01.3812 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: BRENO HENRIQUE DE PAULA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00047239 - NILZA DE FREITAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00029660 - JOAO VIEIRA NUNES NETO
ADVOGADO
: MG00098393 - MARONNE SOARES REGO
ADVOGADO
: MG00083736 - PAULO CESAR FORTES DO NASCIMENTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA à parte autora, pelo prazo LEGAL DE CINCO DIAS, para que manifestar-se acerca das
peças de fls. 48/49.
Juiz Substit.
: DR. ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA
Dir. Secret.
: PATRÍCIA DUMONT
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6352-28.2014.4.01.3812
6352-28.2014.4.01.3812 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: LUIZ CARLOS ROCHA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00148471 - MAIRA JACQUELINE DE SOUZA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00096415 - CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00080722 - KASSIM SCHNEIDER RASLAN
ADVOGADO
: MG00083736 - PAULO CESAR FORTES DO NASCIMENTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em vista do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, formulado na
petição inicial.
Numeração única: 7150-86.2014.4.01.3812
7150-86.2014.4.01.3812 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ELIANE MARIA BISPO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00142645 - DANIELLE OLIVEIRA NASCIMENTO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF

PROCESSO N.:
CLASSE:
EXEQÜENTE:
EXECUTADO(S):
CITAÇÃO DE:

5043-40.2012.4.01.3812
3100 - EXECUÇÃO FISCAL / FAZENDA NACIONAL
UNIÃO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
TEC CABO TELECOMUNICACOES LTDA - ME
TEC CABO TELECOMUNICACOES LTDA - ME, CNPJ n.
08388576/0001-80, na pessoa do representante legal.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de
5 (cinco) dias, PAGAR a dívida com juros, multa de mora e demais
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, petição e despacho,
acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o
pagamento nem a garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, na forma dos
artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA's n. 60.4.12.022797-66, da série TD/2012, desde 19/10/2012.
VALOR DO DÉBITO:
R$49.233,56 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e três reais e
cinquenta e seis centavos), calculado em setembro/2013, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO:
Rua Santos Dumont, 140, Canaan, Sete Lagoas/MG, com expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Sete Lagoas/MG, em 18/08/2014. Eu, ......... (Ana paula C. Lima),
Técnica Judiciária, digitei e conferi. E eu, .......... (Patrícia Dumont), Diretora de Secretaria,
reconferi. (a)ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA-Juiz Federal Substituto.
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PROCESSO N.:
CLASSE:
EXEQÜENTE:
EXECUTADO(S):
CITAÇÃO DE:

5119-64.2012.4.01.3812
3100 - EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIÃO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
TURIN LTDA.
TURIN LTDA, CNPJ n. 86.531.969/0001-04, na pessoa de seu representante legal.
FINALIDADE(S):
CITAR o(a)(s) Executado(a)(s) acima nominado(a)(s) para, no prazo de
5 (cinco) dias, PAGAR a dívida com juros, multa de mora e demais
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, petição e despacho,
acrescida das custas judiciais, ou GARANTIR A EXECUÇÃO (art. 9º da
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), sob pena de, não ocorrendo o
pagamento nem a garantia da execução, ser-lhe(s) PENHORADOS tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, na forma dos
artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 6.830/80.
NATUREZA DA DÍVIDA: CDAs números 40.354.703-2, referente Processo Administrativo n.
403547032, PGFN de origem 11.200.809, Livro/Folha 0005/062.
VALOR DO DÉBITO:
R$153.972,88 (cento e cinquenta e três mil novecentos e setenta e
dois reais e oitenta e oito centavos), calculado em augusto/2013, a
ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO:
Rua Santos Dumont, n. 140, bairro Canaan, Sete Lagoas/MG, com
expediente externo de 9 horas às 18 horas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente EDITAL,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo.
Expedido nesta cidade de Sete Lagoas/MG, em 27/08/2014. Eu, ......... (João Antônio V. dos
Anjos) Técnico Judiciário, digitei e conferi. E eu, .......... (Patrícia Dumont), Diretora de Secretaria, reconferi. (a)ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA-Juiz Federal Substituto.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502338
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
CONCEDO o prazo requerido pela parte autora às fls. 65/66, para se manifestar a respeito da
proposta de acordo elaborada pela União.
Numeração única: 409-98.2012.4.01.3812
409-98.2012.4.01.3812 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADALGISA JOSE DE SOUZA CRISTINO
ADVOGADO
: MG00098994 - DANIEL RIBEIRO DA MATA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
INTIME-SE a parte autora para se manifestar em 5 (CINCO) DIAS ( sobre proposta de acordo).
Numeração única: 827-02.2013.4.01.3812
827-02.2013.4.01.3812 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ATAIDE LOURENCO DE MATOS
ADVOGADO
: MG00134048 - GENILSON ALVES MARINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Converto o julgamento do feito em diligencia. Considerando que a midia produzida durante a
audiencia de conciliação, instrumento e julgamento, realizada em 05 de dezembro de 2013,
está inaudivel, não tendo sido possivel a oitiva do depoimento pessoal do autor e de nenhumas
das testemunhas inquiridas, determino a designação, com prioridade, de nova audiencia para
o dia 13/11/2014, às 13 horas e 00 minutos, devendo o autor comparecer acompanhado de
duas das testemunhas anteriormente ouvidas, se possivel.
Numeração única: 3891-88.2011.4.01.3812
3891-88.2011.4.01.3812 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ARNALDO VALGAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00137803 - JUSSELMA MARIA SATURNINO GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Por ser tempestivo, RECEBO o recurso interposto pelo INSS no efeito devolutivo, com fulcro no
art. 43 da Lei nº.9.099/95. INTIME-SE a parte autora para apresentar contrarrazões, no PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS. Decorrido o prazo com ou sem apresentação das contrarrazões, REMETAM-SE os autos à Turma Recursal, com as homenagens deste Juízo e cautelas de
estilo.
Numeração única: 7446-60.2013.4.01.3807
7446-60.2013.4.01.3807 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: JOSE AMARILDO NUNES E OUTRO
ADVOGADO
: MG00128122 - CAROLINA HORTA DOS REIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Postergo a análise da antecipação dos efeitos da tutela para o momento da audiência já
designada às fls.31. Intime-se a CEF, com urgência, para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez)
dias, os históricos de evolução da dívida e de prestações pagas, com as respectivas datas de
pagamento, referentes aos contratos nº 180000015555096 e nº 011101121910000.
Numeração única: 4339-95.2010.4.01.3812
4339-95.2010.4.01.3812 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: REGINA HERMENEGILDO
ADVOGADO
: MG00075973 - MARCO TULIO DURCO
ADVOGADO
: MG0077507B - RONALDO LIMA DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante da certidão de fls. 148/151, INTIME-SE a parte autora para, no PRAZO DE 15 (QUINZE)
DIAS, regularizar sua situação cadastral junto à Receita Federal, de forma a viabilizar a
expedição da requisição de pagamento.Apresentada a cópia do CPF regularizado ou comprovante de situação cadastral, PROSSIGA-SE com a expedição da(s) RPV´s.

ADVOGADO
: MG00096415 - CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00080722 - KASSIM SCHNEIDER RASLAN
ADVOGADO
: MG00083736 - PAULO CESAR FORTES DO NASCIMENTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pela parte
autora. Mantenho a audiência designada para o dia 22/10/2014, às 16h00 min. (fls. 32).
Juiz Substit.
: DR. ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA
Dir. Secret.
: PATRÍCIA DUMONT
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2023-75.2011.4.01.3812
2023-75.2011.4.01.3812 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: PATRICIA MOREIRA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00102095 - FERNANDO CORREA ALVES PIMENTA LIMA
ADVOGADO
: MG00121774 - MICHELLE PIRES ALVES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF
ADVOGADO
: MG00029660 - JOAO VIEIRA NUNES NETO
ADVOGADO
: MG00098393 - MARONNE SOARES REGO
ADVOGADO
: MG00083736 - PAULO CESAR FORTES DO NASCIMENTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DEFIRO, em parte, o pedido de fls. 87/88. INTIME-SE a CEF para comprovar nos autos, no
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o cumprimento do julgado, com as devidas atualizações
assinaladas no dispositivo da sentença, inclusive no que tange à exclusão do nome da autora
dos órgãos de proteção ao crédito no âmbito do objeto da presente ação, sob pena de multa
de 10 % (DEZ POR CENTO) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 475-J, do CPC,
e multa diária de R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), pelo descumprimento da obrigação de fazer,
limitada a R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), a serem revertidas a favor da parte autora.
Numeração única: 3712-57.2011.4.01.3812
3712-57.2011.4.01.3812 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: MARIA DO ROSARIO CARREIRO DUPIN
ADVOGADO
: MG00066154 - ALZIRA DUMONT DUTRA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DÊ-SE vista à parte autora da petição apresentada pela União, contendo a planilha de cálculos
de liquidação da sentença (fls. 84/86), pelo PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. Desde já, DEFIRO a
expedição da RPV, com destaque do valor referente aos honorários contratuais pactuados à fl.
67, nos termos do art. 22, da Resolução n. 168/2011, do Conselho da Justiça Federal.
Numeração única: 4545-07.2013.4.01.3812
4545-07.2013.4.01.3812 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO AMARO DA COSTA
ADVOGADO
: MG00093494 - ITALO SERGIO SOARES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante das razões expendidas pelo Instituto-réu à fl. 55, INTIME-SE a parte autora para
apresentar, no dia da audiência, documentação complementar de que disponha, hábil a comprovar os vínculos empregatícios mencionados na inicial.
Numeração única: 174-63.2014.4.01.3812
174-63.2014.4.01.3812 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: MARIA EUGENIA VIEIRA PINTO
ADVOGADO
: PR00035914 - MICHELE MILANEZ SCHNEIDER
ADVOGADO
: MG00110662 - MICHELE MILANEZ SCHNEIDER ARCIERI
REU
: UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502339
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Juiz Substit.
Dir. Secret.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Apresentada a planilha de cálculos, dê-se vista a parte autora e, caso concorde com os valores,
expeçam-se as requisições.
Numeração única: 6831-14.2011.4.01.3816
6831-14.2011.4.01.3816 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: JOAO ANTONIO THOMAZINI
ADVOGADO
: ES00016153 - ARTUR MENDONCA VARGAS JUNIOR

: DR. ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA
: PATRÍCIA DUMONT
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. ROBSON DE MAGALHÃES PEREIRA

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3891-88.2011.4.01.3812
3891-88.2011.4.01.3812 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ARNALDO VALGAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00137803 - JUSSELMA MARIA SATURNINO GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Intime-se a defesa a acompanhar os atos deprecados independentente de novas intimações
por parte deste Juízo (...)
Numeração única: 2596-96.2014.4.01.3816
2596-96.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LAURINDA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00075828 - PAULO ROBERTO LOUBACK
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração do INSS, aplicando
efeitos modificativos, para alterar a modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição da
sentença de fls. 84/88 em integral, nos termos da tabela abaixo: BENEFÍCIO A SER IMPLANTADO
Espécie
Aposentadoria por tempo de contribuição integral (NB 156.520.273-0;
Coef. Da RMI
100% do Salário-de-benefício; Beneficiário JOSE ARNALDO VALGAS
DE CARVALHO;
CPF
445.506.936-49; NIT
1.200.116.391-8; DIB
08/07/2011 (DER - fl.
12); TEMPO 35 anos 03 meses e 10 dias
DIP RMI
Vide cálculos em anexo MR
Vide cálculos em anexo. Permanece a
obrigação do INSS averbar os períodos de 02/06/1997 a 04/08/2010 como labor especial no
cadastro previdenciário do autor. No mais, permanece como lançada a sentença de fls. 84/88.
Mantenho a antecipação da tutela.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Apresentada a planilha de cálculos, dê-se vista a parte autora e, caso concorde com os valores,
expeçam-se as requisições.
Numeração única: 3912-47.2014.4.01.3816
3912-47.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANA VITORIA AFONSO MONTEIRO
ADVOGADO
: MG00139435 - LORENA RODRIGUES GUEDES
ADVOGADO
: MG00120165 - RAFHAEL RODRIGUES GUEDES
ADVOGADO
: MG00023851 - WALDEMAR RODRIGUES FILHO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. PAULO MÁXIMO DE CASTRO CABACINHA
: MARCIA MARIA ARAÚJO SILVA

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. SÁVIO SOARES KLEIN

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
IV - Apresentada a contestação, caso ocorra alguma das hipóteses previstas nos artigos 326 e
327, do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 1745-57.2014.4.01.3816
1745-57.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE RAIMUNDO MENDES
ADVOGADO
: MG00143506 - JOAQUIM FAVRETTO
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1796-68.2014.4.01.3816
1796-68.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: EVA VIEIRA DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
IV - Apresentada a contestação, caso ocorra alguma das hipóteses previstas nos artigos 326 e
327, do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 2607-28.2014.4.01.3816
2607-28.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: SEBASTIAO AMARO BOTELHO
ADVOGADO
: MG00105364 - CARLOS APARECIDO DE ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
IV - Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 10
dias.
Numeração única: 3451-75.2014.4.01.3816
3451-75.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: VALMIRO NERES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00089017 - JOSE RUBENS LUIZ DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502340

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Apresentada a planilha de cálculos, dê-se vista a parte autora e, caso concorde com os valores,
expeçam-se as Requisições.

2340

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Em razão disso, indefiro os pleitos do executado quanto ao cancelamento da averbação
premonitória e quanto à substituição da constrição.
Numeração única: 5111-12.2011.4.01.3816
5111-12.2011.4.01.3816 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL

Numeração única: 3960-06.2014.4.01.3816
3960-06.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

MARIA SALETE ALVES RODRIGUES
MG00066759 - EDVAN RAMOS RODRIGUES
MG00066760 - MARIA CRISTINA PEREIRA LOPES ROCHA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

EXQTE
EXCDO
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresentada a planilha de cálculos, dê-se vista a parte autora e, caso concorde com os valores,
expeçam-se as Requisições.
Numeração única: 2605-58.2014.4.01.3816
2605-58.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

AUTOR
REU
REU
REU

ROMULO QUIRINO CHAVES SILVA
MG00096706 - SANDRO ALVES TAVARES
POSTALIS PREVIDENCIA PRIVADA DOS CORREIOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

AUTOR
ADVOGADO
REU
OUTROS

AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

GIOVANNA LUIZA AMELIA OLIVEIRA
MG00107318 - FERNANDO PEIXOTO FAUSTINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
MARIA RITA EMILIANO DE OLIVEIRA

: LUCIENE MARA ANTUNES DOS ANJOS
: BA00036396 - ROMARIO DOS ANJOS BOTELHO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Após, vista à parte contrária para impugnação.

: UNIAO FEDERAL ( FAZENDA NACIONAL)
: REJANE DE LA FUENTE PARAGUASSU - ME

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502341

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
MARIA APARECIDA BOA
CLARA RITA LUIZ BOA
CLARICE LUIZ BOA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 10 dias, regularizar a representação
processual, nos termos do art. 13 do CPC, bem como juntar aos autos a declaração de pobreza
da parte autora.
Numeração única: 2559-69.2014.4.01.3816
2559-69.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

: MINISTERIO PUBLICO
: MARCOS ALVES DE SOUZA
: MG00043414 - SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
II - Caso não seja encontrado naquele local, itnime-se a defesa a declinar o novo endereço do
réu, sob pena de restar descumprido o comrpomisso assumido às fls. 65.
Numeração única: 5136-88.2012.4.01.3816
5136-88.2012.4.01.3816 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
EXCDO

:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o impugnado para manifestar-se, no prazo de 05 dias (...).
Numeração única: 4144-59.2014.4.01.3816
4144-59.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
II - Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando de forma clara
e precisa quais os fatos a ser comprovados, no prazo de cinco dias.
Numeração única: 2295-23.2012.4.01.3816
2295-23.2012.4.01.3816 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
REU
ADVOGADO

: JOSE PEDRO PEREIRA DA SILVA
: MG00139323 - DIOGO NONAKA MARES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Deixo para apreciar o pedido de tutela antecipada para o momento da sentença.
II - Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Numeração única: 4627-89.2014.4.01.3816
4627-89.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO

: CELUTA MONTEIRO LOPES
: MG00105364 - CARLOS APARECIDO DE ARAUJO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresentada a planilha de cálculos, dê-se vista a parte autora e, caso concorde com os valores,
expeçam-se as Requisições.
Numeração única: 3649-15.2014.4.01.3816
3649-15.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU

UNIAO FEDERAL ( FAZENDA NACIONAL)
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LIRA LTDA
LUCIANO PESSOA DE ANDRADE LIRA
MG00062919 - JOSE FRANCISCO DA COSTA JUNIOR
MG00104856 - JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIMA NETO
MG00081302 - VICENTE AFONSO GOMES JR

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)
Dê-se vista ao executado, pelo prazo de 05 dias.
Numeração única: 4608-83.2014.4.01.3816
4608-83.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO

: MARIA LACERDA FARIA
: MG00105364 - CARLOS APARECIDO DE ARAUJO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresentada a planilha de cálculos, dê-se vista a parte autora e, caso concorde com os valores,
expeçam-se as Requisições.
Numeração única: 2606-43.2014.4.01.3816
2606-43.2014.4.01.3816 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 15:45 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 5675-20.2013.4.01.3816
5675-20.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. PAULO MÁXIMO DE CASTRO CABACINHA
: MARCIA MARIA ARAÚJO SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. WESLEY WADIM PASSOS F. DE SOUZA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3522-14.2013.4.01.3816
3522-14.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LAURA COIMBRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00124309 - MANOEL MEDEIROS TEODORO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 16:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 4252-59.2012.4.01.3816
4252-59.2012.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSELI LOPES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 12:00 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 1035-71.2013.4.01.3816
1035-71.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALAIDE PEREIRA DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 11:45 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 4861-08.2013.4.01.3816
4861-08.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLEUSA MARIA CABRAL BARBOSA
ADVOGADO
: MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
ADVOGADO
: MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 14:45 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 466-36.2014.4.01.3816
466-36.2014.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ENITE MARIA DE SENA
ADVOGADO
: MG00066430 - MARIZA FATIMA CORDEIRO FIGUEIREDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502342

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
MG00066430 - MARIZA FATIMA CORDEIRO FIGUEIREDO
MG00145585 - RENAN ARNALDO FREIRE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 15:15 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 5411-03.2013.4.01.3816
5411-03.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA PEREIRA LOPES
: MG00120167 - MARCIA NOGUEIRA DE SOUZA CORREA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 16:45 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2485-49.2013.4.01.3816
2485-49.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

JOSE BETIN RODRIGUES CIRINO E OUTRO
MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 12:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2483-79.2013.4.01.3816
2483-79.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

VELDEMAR MENDES FERREIRA E OUTRO
MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 14:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
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Numeração única: 4068-69.2013.4.01.3816
4068-69.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARGARIDA MARIA DE JESUS
ADVOGADO
: MG00090306 - LUCINEY CAETANO DA FONSECA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 10:15 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 1798-72.2013.4.01.3816
1798-72.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA MARIA LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00137047 - RODRIGO BARBOSA LUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 10:00 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 5211-30.2012.4.01.3816
5211-30.2012.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL LUIZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00090295 - CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE MACEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 10:45 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 1806-49.2013.4.01.3816
1806-49.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAQUIM MAURO RAMALHO MIRANDA
ADVOGADO
: MG00032021 - MILTON ALVES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 16:15 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2508-92.2013.4.01.3816
2508-92.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTE DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
ADVOGADO
: MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 14:00 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502343

Numeração única: 4243-63.2013.4.01.3816
4243-63.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSALINA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00090325 - CARLOS AUGUSTO MAGALHAES RODRIGUES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 11:15 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 1695-65.2013.4.01.3816
1695-65.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DELZITA RAMOS RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00122166 - SAVIO VIEIRA BRUNO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 09:15 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2386-79.2013.4.01.3816
2386-79.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: KARINA COELHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00144687 - IARA RODRIGUES CARACAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 09:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 223-92.2014.4.01.3816
223-92.2014.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VIRGINIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00122166 - SAVIO VIEIRA BRUNO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 09:00 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2484-64.2013.4.01.3816
2484-64.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALVINA AFONSINA FERNANDES
ADVOGADO
: MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
ADVOGADO
: MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 06/10/2014, às 14:15 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
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III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 3973-39.2013.4.01.3816
3973-39.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NASCIMENTO CARDOSO DE SA
ADVOGADO
: MG00072798 - CARMEM SILVA DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00107408 - FABIO MEDEIROS DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 10:50 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2495-93.2013.4.01.3816
2495-93.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO JOSE DE MELO
ADVOGADO
: MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
ADVOGADO
: MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 10:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 1577-89.2013.4.01.3816
1577-89.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTE ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
ADVOGADO
: MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 10:10 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2494-11.2013.4.01.3816
2494-11.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE MARIA MIRANDA
ADVOGADO
: MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
ADVOGADO
: MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

Atos do Exmo.

: DR. SÁVIO SOARES KLEIN
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4112-88.2013.4.01.3816
4112-88.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA NILZA BARBOSA MENDES
ADVOGADO
: MG00098324 - LEANDRO VICENTE PRATES SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 16:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 4542-40.2013.4.01.3816
4542-40.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ORLINDA RODRIGUES FRANCA
ADVOGADO
: MG00136037 - LAURA DOS SANTOS CARDOSO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 17:10 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 3510-97.2013.4.01.3816
3510-97.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00045383 - CELSO SOARES GUEDES FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 14:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2709-84.2013.4.01.3816
2709-84.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOVITA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO
: MG00053640 - CARLOS ALBERTO LOPES DE MORAIS
ADVOGADO
: BA00023595 - DANIELA APARECIDA ALVES PEREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 11:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502344
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 09:50 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 3366-26.2013.4.01.3816
3366-26.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZINHA SANTOS MENDES
ADVOGADO
: MG00090295 - CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE MACEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 14:10 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 4681-89.2013.4.01.3816
4681-89.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLEMENCIA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00125017 - PRISCILA FREITAS DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 13:50 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 4683-59.2013.4.01.3816
4683-59.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DILMA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00125017 - PRISCILA FREITAS DE SOUZA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária
II - Designo o dia 07/10/2014, às 13:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 1150-92.2013.4.01.3816
1150-92.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDIVIA BUENO RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00091730 - MONICA GODINHO TEMPONI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502345

ADVOGADO
: MG00082330 - ROBERTA ARAUJO GODINHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 07/10/2014, às 09:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada. Na mesma oportunidade, intime-se o autor para, querendo, manifestar sobre o laudo pericial apresentado, no
prazo de 05 dias.
Numeração única: 614-81.2013.4.01.3816
614-81.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AILTON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00032685 - CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO
ADVOGADO
: BA00033162 - RICARDO GUEDES SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 07/10/2014, às 17:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
II - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada. Na mesma oportunidade, intime-se o autor para, querendo, manifestar sobre o laudo pericial apresentado, no
prazo de 05 dias.
Numeração única: 2990-40.2013.4.01.3816
2990-40.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO MIGUEL RIBEIRO DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00094349 - ARMANDO FERNANDES TELLES
ADVOGADO
: MG00142438 - ROBERTA VAZ GOMES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Defiro a gratuidade judiciária.
II - Designo o dia 07/10/2014, às 14:50 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que, querendo, o INSS poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2768-72.2013.4.01.3816
2768-72.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOANA SILVANI DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: MG00099157 - LUCAS MARTIN SOARES VIEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária.
II - Designo o dia 07/10/2014, às 16:50 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que o INSS, querendo, poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 1708-64.2013.4.01.3816
1708-64.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ROSA MENDES RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00098324 - LEANDRO VICENTE PRATES SIQUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
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Numeração única: 763-77.2013.4.01.3816
763-77.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VALDOMIRO DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: MG00114613 - MARCELLA SENA FARIAS LEITE
ADVOGADO
: MG00115067 - TAISA RAMOS CORDOVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Designo o dia 23/09/2014, às 10:50 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Defiro a gratuidade judiciária.
II - Designo o dia 07/10/2014, às 16:10 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que o INSS, querendo, poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2579-94.2013.4.01.3816
2579-94.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SANTA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00114613 - MARCELLA SENA FARIAS LEITE
ADVOGADO
: MG00115067 - TAISA RAMOS CORDOVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
ADVOGADO
: MG00114613 - MARCELLA SENA FARIAS LEITE

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA
1ª VARA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária.
II - Designo o dia 07/10/2014, às 15:50 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que o INSS, querendo, poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 4688-81.2013.4.01.3816
4688-81.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOELISA MARIA DE JESUS
ADVOGADO
: MG00098313 - TIAGO HENRIQUE NERES AMARAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

: DR. ÉLCIO ARRUDA
: ROBERTO RIBEIRO CAMELO

Atos do Exmo.

: DR. ÉLCIO ARRUDA

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9374-27.2014.4.01.3802
9374-27.2014.4.01.3802 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária.
II - Designo o dia 07/10/2014, às 15:30 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que o INSS, querendo, poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Numeração única: 2470-80.2013.4.01.3816
2470-80.2013.4.01.3816 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00124800 - NAYANE SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: MG00090559 - NEANDER SILVA ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS

:
:
:
:

PAULO ROBERTO PINHEIRO BORGES
MG00133869 - GABRIELA DE OLIVEIRA ROSA
MG00028525 - JOSE ROSA SOBRINHO
CHEFE DA SECAO OPERACIONAL DE GESTAO DE PESSOAS DO
INSS EM UBERABA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
III - NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, indefiro o pedido de liminar.
IV - Ao impetrante, para recolhimento das custas de 0,5% sobre o valor da causa (f. 35), no
prazo de 05 (cinco) dias, na forma do disposto no Código de Processo Civil, art. 268. V - Após,
se em termos, requisitem-se as informações, com prazo de dez dias para atendimento. Ao
representante judicial, nos moldes da Lei 12.016/2009, art. 7º, inciso II, pelo prazo de 05 (cinco)
dias. VI - Após, à consideração ministerial. VII - A seguir, subam conclusos, para sentença. VIII
- Intimem-se.
Numeração única: 9394-18.2014.4.01.3802
9394-18.2014.4.01.3802 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante a necessidade de dilação probatória, conjugada com a celeridade do rito, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela apreciado no momento da sentença.
I - Defiro a gratuidade judiciária.
II - Designo o dia 07/10/2014, às 15:10 horas para realização de audiência de tentativa de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que o INSS, querendo, poderá apresentar
contestação.
III - Intime-se o procurador da parte autora para, na data designada para audiência, fazer-se
acompanhar de no máximo três testemunhas que confirmem os fatos narrados na inicial,
independentemente de intimação, salvo necessidade devidamente justificada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502346

Juiz Titular
Dir. Secret.

: BERENICE LEMOS ZICA
: MG00087364 - GILMAR JOSE RAIMUNDO
: GERENTE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ARAXA MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
III - NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, defiro o pedido de liminar e
ordeno à impetrada que suspenda o ato administrativo de cobrança dos proventos pagos a
impetrante a título de aposentadoria por idade, até ulterior deliberação. Oficie-se, para cumprimento, em até 24 (vinte quatro) horas. IV - Requisitem-se as informações, com prazo de dez
dias para atendimento. Ao representante judicial, nos moldes da Lei 12.016/2009, art. 7º, inciso
II, pelo prazo de 05 (cinco) dias. V - Após, à consideração ministerial. VI - A seguir, subam
conclusos, para sentença.
VII - Intimem-se.
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REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: MG00094212 - CESAR AUGUSTO SOARES REGO
ADVOGADO
: MG00065446 - FERNANDA PAIS DUTRA REGO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Recebo o recurso de apelação de f. 192-201, tempestivamente interposto pela corré União,
em ambos efeitos jurídicos, salvo no tocante à antecipação de tutela, ponto em que o recebo
no efeito meramente devolutivo.
II - Ao recorrido, para contrarrazões. III - Após, apresentadas ou não as contrarrazões, subam
os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as cautelas de estilo e as
nossas homenagens. IV - Intimem-se.
Numeração única: 4318-18.2011.4.01.3802
4318-18.2011.4.01.3802 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00056714 - MARIA VIRGINIA ALVES RODRIGUES
RÉU
: PAULO CESAR MENDES COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
concedo à autora o prazo de 15 dias f. 62. Intimem-se.
Numeração única: 4016-91.2008.4.01.3802
2008.38.02.004017-5 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
ASSISTP
: ITALO GARISTO CONTE
ASSISTP
: VANINA GARISTO CONTE
REU
: JOSE GALHARDO VIEGAS DE MACEDO
REU
: CLAUDIA CARON NAZARETH VIEGAS DE MACEDO
ADVOGADO
: SP00254253 - CARLOS EDUARDO SILVEIRA MARTINS
ADVOGADO
: SP00064728 - CLAUDIA CARON NAZARETH
ADVOGADO
: SP00060921 - JOSE GALHARDO VIEGAS DE MACEDO
ADVOGADO
: SP00097584 - MARCO ANTONIO CAIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Recebo os recursos de apelação de f. 672-697, de f. 700-733 e de f. 736-755, tempestivamente interpostos pela parte autora, em ambos efeitos, salvo no tocante à obrigação de
fazer, ponto em que os recebo no efeito meramente devolutivo. II - Às contrarrazões, já
aduzidas pelo autor (f. 757-799). III - Após, apresentadas ou não as contrarrazões, subam os
autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as cautelas de estilo e as
nossas homenagens. IV - Intimem-se.
Numeração única: 3702-43.2011.4.01.3802
3702-43.2011.4.01.3802 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PERITO
: ALVARO FERNANDES SOBRINHO
REU
: EDSON VANER FURLAN
ADVOGADO
: SP00088188 - GILSON DAVID SIQUEIRA
ADVOGADO
: SP00091086 - MANOEL PATRICIO PADILHA RUIZ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Recebo o recurso de apelação de f. 481-500, em ambos efeitos, salvo no tocante à
obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. II - Ao recorrido,
para apresentar contrarrazões, em o querendo. III - Após, apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as
cautelas de estilo e as nossas homenagens. IV - Intimem-se.
Numeração única: 3354-30.2008.4.01.3802
2008.38.02.003355-3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ÉLCIO ARRUDA
: ROBERTO RIBEIRO CAMELO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ÉLCIO ARRUDA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1607-89.2001.4.01.3802
2001.38.02.001572-0 EXECUÇÃO DA PENA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - CLEBER EUSTAQUIO NEVES
REQDO
: JANIO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: SP00143101 - SOLANGE IZIDORO ALVORADO FERNANDES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Cumprindo o reeducando a pena noutro juízo (f. 1.066), arquivem-se, na forma da Resolução/CNJ nº 113, de 24-04-2007, artigo 2º, § 4º, e Circular/COGER/TRF - 1ª Região nº 10,
de 28-02-2007. Ausente pagamento das custas processuais, à Procuradoria da Fazenda Nacional, encaminhando-se-lhe os elementos necessário à inscrição das custas em dívida ativa
da União (Lei nº 9.289/96, artigo 16). II - Intimem-se.
Numeração única: 6709-38.2014.4.01.3802
6709-38.2014.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: RONY CARLOS JANUARIO DE JESUS
ADVOGADO
: MG00140621 - KATIA SILVA ALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Cumpre ao autor instruir o processo com documentos aptos a lastrear a pretensão. Conquanto o Perfil Profissiográfico Previdenciário exibido (f. 24-25) revele a exposição ao agente
nocivo eletricidade superior a 250 volts, de forma habitual e permanente, não ocasional nem
intermitente, ele carece de assinatura dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais
e biológicos - médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho - (Decreto 2.172/97,
art. 66, § 2º). E não há laudo pericial ou qualquer outro documento idôneo a comprovar a
efetiva exposição a agentes, no período indicado no documento (06-03-1997 a 16-05-2011).
Faculto, pois, ao autor, comprovar a efetiva exposição a agentes, no período vindicado, mediante juntada laudo pericial ou qualquer outro documento idôneo, assinado por pelo menos um
dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e biológicos - médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho - (Decreto 2.172/97, art. 66, § 2º), em 30 (trinta) dias. II
- Indefiro o pedido de gratuidade judiciária, dada a auferição de renda em patamar excedente
a 03 (três) salários mínimos (f. 28). Intime-se-o, pois, para recolhimento das custas de 0,5%
sobre o valor da causa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
III - Após, venham-me os autos conclusos. IV - Intime-se.
Numeração única: 6518-95.2011.4.01.3802
6518-95.2011.4.01.3802 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00056714 - MARIA VIRGINIA ALVES RODRIGUES
RÉU
: WILTON QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR
RÉU
: MARIA APARECIDA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Ausente justificativa idônea à implementação de citação por hora certa (Código de Processo
Civil, artigos 227 e 228), inexiste amparo ao pleito da autora (f. 87), indefiro o pedido de f. 87.
II - À autora, para imprimir andamento ao processo, no prazo de 10 (dez) dias. III - Intimemse.
Numeração única: 6059-25.2013.4.01.3802
6059-25.2013.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS E SIMILARES DE UBERABA
ADVOGADO
: MG00096706 - SANDRO ALVES TAVARES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502347

2347

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Numeração única: 3698-06.2011.4.01.3802
3698-06.2011.4.01.3802 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REU
: LAERCIO PURCINO
ADVOGADO
: SP00300755 - CARLOS EDUARDO NARCISO

PAULO KENKO SUKOMINE
NEIDE MITSUA TINEN SUKOMINE
REGINALDO CORNACHIONE
MARCELO GARCIA DE SANTANNA
ERIKA FERNANDA PASTORE DE SANTANNA
YOSHIO NISHIMURA
MARLENE APARECIDA DE MATTOS CORNACHIONE
YASSURO KAWAKAMI NISHIMURA
SP00096023 - ALFREDO CARLOS MANGILI
SP00224651 - ALINE GIELFI
SP00268943 - HERMES PAES CAVALCANTE SOBRINHO
SP00140737 - RODRIGO CARLOS MANGILI

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Recebo o recurso de apelação de f. 264-283, em ambos efeitos, salvo no tocante à
obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. II - Ao recorrido,
para apresentar contrarrazões, em o querendo. III - Após, apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as
cautelas de estilo e as nossas homenagens. IV - Intimem-se.
Numeração única: 4061-95.2008.4.01.3802
2008.38.02.004062-0 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PERITO
: ALVARO FERNANDES SOBRINHO
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REU
: WILSON BASSO
REU
: MARIA LUCIA MARQUES BEATO BASSO
ADVOGADO
: SP00132087 - SILVIO CESAR BASSO
ADVOGADO
: MG00015550 - VICENTE DE PAULO DA CUNHA BRAGA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Recebo os recursos de apelação de f. 466-481 e de f. 484-487, tempestivamente interpostos
pela parte autora, em ambos efeitos, salvo no tocante à obrigação de fazer, ponto em que os
recebo no efeito meramente devolutivo.
II - Aos recorridos, para contrarrazões. III - Após, apresentadas ou não as contrarrazões,
subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as cautelas de estilo
e as nossas homenagens. IV - Intimem-se.
Numeração única: 9154-29.2014.4.01.3802
9154-29.2014.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JANIO LOPES DE FREITAS
: MG00095894 - MAIRA FIGUEIRA AVEZUM DE LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Recebo o recurso de apelação de f. 390-408, tempes-tivamente interposto pelo autor, em
ambos efeitos jurídicos.
II - Aos recorridos, para contrarrazões. III - Após, apresentadas ou não as contrarrazões,
subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as cautelas de estilo
e as nossas homenagens. IV - Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. ÉLCIO ARRUDA
Dir. Secret.
: ROBERTO RIBEIRO CAMELO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Ao autor, para, em 10 (dez) dias, justificar o valor atribuído à causa, diante da competência
absoluta do Juizado Especial Federal, para causas de até 60 (sessenta) salários mínimos. II Após, venham-me os autos conclusos.
III - Intime-se.
Numeração única: 981-50.2013.4.01.3802
981-50.2013.4.01.3802 MONITORIA
AUTOR
ADVOGADO
RÉU
RÉU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

Atos do Exmo.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
MG00125984 - LUCAS PULIER FERREIRA
LEANDRO MAURICIO DE OLIVEIRA
RENATO MAURICIO DE OLIVEIRA
GO00035422 - CLEUBER DA SILVA MOTA
GO00035136 - JOSE ALTAMIRO DE OLIVEIRA

AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2057-71.1997.4.01.3802
1997.38.02.001975-4 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A - FOSFERTIL
ADVOGADO
: MG00120717 - GABRIELLA MATARELLI PEREIRA CALIJORNE
ADVOGADO
: MG0001374A - MARCELO SENATORI
ADVOGADO
: MG00034348 - RENATO GERALDO ABATE
ADVOGADO
: MG00053069 - RODOLFO DE LIMA GROPEN
ADVOGADO
: MG00078280 - SANTO APARECIDO GUTIER
REU
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - JOSE SERGIO GOMES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - O valor das custas finais (R$ 88,13) é ínfimo frente às despesas operacionais para sua
cobrança (custo com a postagem ou publicação, mobilização de servidores, exacerbado número de processos em tramitação, etc). Tais fatores são conducentes à inviabilidade de se
movimentar o órgão jurisdicional para cobrança do valor em pauta.
II - À autora, conforme requerido (f. 136). III - Intimem-se.
Numeração única: 8769-81.2014.4.01.3802
8769-81.2014.4.01.3802 EXIBICAO
REQTE
ADVOGADO
REQDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) vista à autora, sobre a petição e documentos de f. 328-330, no prazo de 05 dias, para
requerer o que for de interesse.
Numeração única: 6694-74.2011.4.01.3802
6694-74.2011.4.01.3802 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00056714 - MARIA VIRGINIA ALVES RODRIGUES
RÉU
: EDMILSON JOSE DA SILVA
RÉU
: GLEIBIANO FREITAS DE SOUZA

: ATILIO CESAR DOS SANTOS
: MG00094373 - JOSE BONIFACIO BORGES E SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
I - Comprove o autor, no prazo de 10 (dez) dias, a ausência de litispendência ou coisa julgada,
juntando cópia da inicial do processo número 7929-08.2013.4.01.3802 e do respectivo julgado,
sob pena de extinção. II - No mesmo prazo, deverá apresentar comprovante de renda atualizado ou documento comprobatório da condição de hipossuficiência, nos termos da Lei
1.060/50, artigo 4º, §1º. III - Após, venham-me os autos conclusos. IV - Intime-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502348
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) vista dos presentes autos à Caixa Econômica Federal, sobre as certidões dos oficiais de
justiça de f. 95 e 97, para entender o quê de direito, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 6500-74.2011.4.01.3802
6500-74.2011.4.01.3802 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00056714 - MARIA VIRGINIA ALVES RODRIGUES
RÉU
: EDUARDO JULIO MAGDALENA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) vista dos presentes autos à autora (CEF), para retirada da Carta Precatória na Secretaria
e posterior distribuição perante o juizo competente, cumprindo-lhe juntar aos autos o comprovante da protocolização no prazo de 15 dias.
Juiz Titular
: DR. ÉLCIO ARRUDA
Dir. Secret.
: ROBERTO RIBEIRO CAMELO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ÉLCIO ARRUDA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8275-61.2010.4.01.3802
8275-61.2010.4.01.3802 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: LUIZ ANTONIO NEVES TIBURCIO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00125851 - LUCIANO SILVA RUFINO
ADVOGADO
: MG00080151 - PAULO LEONARDO VILELA CARDOSO
ADVOGADO
: MG00126246 - RENATA DE JESUS PRADO
EMBDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) III - NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação ex-pendida, inadmito os embargos
opostos. IV - Traslade-se cópia da presente aos autos 2007.38.02.001839-6. V - Prossiga-se a
execução fiscal. VI - Intime-se e, a tempo e modo, arquivem-se. VII - Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.

EXCDO
: ELISEU ALVES DORNELES - ME
EXCDO
: ELISEU ALVES DORNELES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Julgamento convertido em diligência. Às fls. 95/96 a CEF sustenta a existência de erro material
na Cédula de Crédito
Bancário que instruiu a presente ação, já que teria havido incorreção na especificação do
Código RENAVAM do veículo CARGA/CAMINHONETE, MARCA HYUNDAI, MODELO HR
HDB, ANO FABRICAÇÃO 2010, MODELO 2011, PLACA HKH-4713, CHASSI
95PZBN7HPBB027927 objeto do pedido de busca e apreensão. Em razão de tal circunstância,
pretende a correção do erro material na sentença de fls. 72/75 para que figure o código
RENAVAM 00281924465. Sobre o aspecto, é corrente o entendimento no sentido de que erros
materiais são passíveis de correção a qualquer tempo, até mesmo de ofício (artigo 463, I,
CPC). Na hipótese, plenamente possível a retificação pretendida, pelo que acolho o pedido
para alterar a sentença na parte em que especifica o código RENAVAM do veículo objeto
de apreensão, devendo constar como RENAVAM o código 00281924465. A presente decisão
passa a fazer parte integrante da sentença de fls. 72/75. Publique-se. Registre-se. Intimem-se,
devendo a CEF esclarecer se ainda tem
interesse no prosseguimento deste feito.
Numeração única: 4143-53.2013.4.01.3802
4143-53.2013.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: VERA LUCIA DE JESUS
ADVOGADO
: MG00116834 - EDUARDO BERNARDINO DA COSTA
ADVOGADO
: MG00123311 - GILBERTO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante do exposto, preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, DEFIRO o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL que implante em favor da autora o benefício de aposentadoria por invalidez (artigo 42
da Lei 8.213/91), a partir desta data, até ulterior deliberação. (...).
Juiz Titular
: DR. OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS
Dir. Secret.
: JOAO IDILIO MUNIZ DOS SANTOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 12-55.2001.4.01.3802
2001.38.00.013317-6 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: TAKAYUKI TAMEKUNI
ADVOGADO
: MG00072888 - MANOEL AUGUSTO CAILLAUX DE CAMPOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: MG00048456 - ANDRE LUIZ PELEGRINI
PROCUR
: MG00083431 - JADER ALVES FERREIRA FILHO
PROCUR
: - JOSE ALEXANDRE ESSADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista às partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 dias. Nada
requerido, remetam-se os autos ao arquivo.
Numeração única: 60-33.2009.4.01.3802
2009.38.02.000060-3 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ESPOLIO DE ITALO CERCHI
ADVOGADO
: MG00110355 - DANILO INACIO PADOVANI
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00092618 - FERNANDO ROOSEVELT FREITAS DE CARVALHO

2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS
: JOAO IDILIO MUNIZ DOS SANTOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4307-52.2012.4.01.3802
4307-52.2012.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: RICARDO MORI
ADVOGADO
: MG00082329 - RENATO APARECIDO ROQUE
REU
: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Chamo o feito à ordem. Considerando a necessidade de remessa oficial da sentença de fls.
1.540/1.542, torno sem efeito o segundo parágrafo do despacho de fl. 1.561, a certidão de
trânsito em julgado de fl. 1.562, bem como o despacho de fl. 1.581. Subam os autos ao egrégio
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as cautelas de estilo e as nossas homenagens.
Numeração única: 1893-81.2012.4.01.3802
1893-81.2012.4.01.3802 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00125435 - RODRIGO NOMELINI DE CARVALHO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502349

2349

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 5011-65.2012.4.01.3802
5011-65.2012.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: DIEGO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00114575 - DANIEL HIGA SOUZA BRITO
ADVOGADO
: MG00114395 - MARILIA BEATRIZ LEAL SALVADOR CONTI
REU
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: MG00065446 - FERNANDA PAIS DUTRA REGO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. ... , tempestivamente interposta, em ambos os efeitos, exceto em
relação à antecipação de tutela, ponto em que a recebo somente no efeito devolutivo. Vista ao
apelado para contrarrazões. Após, subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, com as cautelas de estilo e as nossas homenagens.
Numeração única: 5811-59.2013.4.01.3802
5811-59.2013.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: PEDRO BEZERRA DA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: MG00079446 - FERNANDO DE QUEIROZ RAMOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. ... , tempestivamente interposta, em ambos os efeitos, exceto em
relação à antecipação de tutela, ponto em que a recebo somente no efeito devolutivo. Vista ao
apelado para contrarrazões. Após, subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, com as cautelas de estilo e as nossas homenagens.
Numeração única: 1755-22.2009.4.01.3802
2009.38.02.001756-6 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: UNIAO FEDERAL
REU
: VALCIRO STUQUI
REU
: ANA FERNANDES OLIVEIRA STUQUI
ADVOGADO
: MG00107323 - CARLOS ANDRE RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00044610 - MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. ... , tempestivamente interposta, em ambos os efeitos, exceto em
relação à obrigação de não fazer, conforme sentença de fl. 412, alínea b, ponto em que a
recebo somente no efeito devolutivo. Vista ao apelado para contrarrazões. Após, subam os
autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as cautelas de estilo e as
nossas homenagens.
Numeração única: 6552-07.2010.4.01.3802
6552-07.2010.4.01.3802 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REU
: STEFESON DE CARVALHO PENA
ADVOGADO
: MG00061141 - MARCELO HUMBERTO PIRES
ADVOGADO
: MG00073097 - SONIA BEATRIZ CARVALHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Apresente a defesa do réu Stefeson de Carvalho Pena a documentação exigida pela Fazenda
Nacional para formalização do parcelamento do débito, conforme informado na fl. 317. Aguarde-se, até 10/09/2014, devendo a defesa comprovar, imediatamente, em Juízo, o cumprimento
da determinação. Transcorrido o prazo, sem manifestação, venham-me os autos conclusos
para sentença.
Numeração única: 320-13.2009.4.01.3802
2009.38.02.000320-8 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ASSISTA
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. ..., tempestivamente interposta, em seus ambos efeitos. Vista ao
apelado para contrarrazões. (...).
Numeração única: 2101-31.2013.4.01.3802
2101-31.2013.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: TRANQUILO BALLIANA
ADVOGADO
: MG00035705 - REGINALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MG00135883 - REJANE CRISTINA PERALTA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. ..., tempestivamente interposta, em seus ambos efeitos. Vista ao
apelado para contrarrazões. (...).
Numeração única: 3719-11.2013.4.01.3802
3719-11.2013.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ESPOLIO DE LYDIA ROCHA
ADVOGADO
: MG00093819 - CAROLINA MARCO ANTÔNIO
ADVOGADO
: MG00018198 - EVALDO MARCO ANTONIO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
ADVOGADO
: MG00092618 - FERNANDO ROOSEVELT FREITAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00099277 - RAFAEL RODRIGUES DA CUNHA PAIVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. ..., tempestivamente interposta, em seus ambos efeitos. Vista ao
apelado para contrarrazões. (...).
Numeração única: 4269-06.2013.4.01.3802
4269-06.2013.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: USINA DELTA S/A
ADVOGADO
: MG00102951 - DNIEPER CHAGAS DE ASSIS
ADVOGADO
: MG00113682 - DOUGLAS BORGES DE PAULA JR
ADVOGADO
: AL00004110 - GERVASIO LOPES CALHEIROS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. ..., tempestivamente interposta, em seus ambos efeitos. Vista ao
apelado para contrarrazões. (...).
Numeração única: 1838-62.2014.4.01.3802
1838-62.2014.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: ANGELO MARTINS GONCALVES
ADVOGADO
: MG00087364 - GILMAR JOSE RAIMUNDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. ..., tempestivamente interposta, em seus ambos efeitos. Vista ao
apelado para contrarrazões. (...).
Numeração única: 99-30.2009.4.01.3802
2009.38.02.000099-4 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA SILMARA FUCHISATTO CALDEIRA
ADVOGADO
: MG00110355 - DANILO INACIO PADOVANI
ADVOGADO
: MG00075918 - JOSE CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00092618 - FERNANDO ROOSEVELT FREITAS DE CARVALHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo as apelações de fls. 112/146 e 147/157, tempestivamente interpostas, em seus ambos
efeitos. Vista aos apelados para contrarrazões. (...).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502350
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, utilizando-me dos fundamentos postos como razão de decidir em processos com idênticos pedidos (art. 285-A, CPC), julgo totalmente improcedente o pedido e
declaro extinto o processo com resolução do mérito (art. 269, I, do CPC). (...).
Numeração única: 6585-89.2013.4.01.3802
6585-89.2013.4.01.3802 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
EMBDO
: MARIA JOSE DOS SANTOS
EMBDO
: ROSANA APARECIDA DOS SANTOS
EMBDO
: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00067051 - JOSE HUMBERTO DA SILVA RAMOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos para
acolher o cálculo do embargante quanto ao valor do principal, sendo devido às embargadas o
montante de R$ 10.489,14 (dez mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos),
atualizado até 07/2013 (fl. 05). (...).
Numeração única: 6861-91.2011.4.01.3802
6861-91.2011.4.01.3802 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00056714 - MARIA VIRGINIA ALVES RODRIGUES
EXCDO
: PAULO CESAR SILVA MACEDO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo mencionado à fl. 61 e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 269 do CPC. (...).
Numeração única: 184-11.2012.4.01.3802
184-11.2012.4.01.3802 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: UNIAO FEDERAL
AUTOR
: UNIAO FEDERAL
ASSISTA
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101215 - MAURO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
REU
: PORTO DE AREIA MOURA E RIBEIRO
REU
: LUCAS EDUARDO ALVES RIBEIRO
REU
: JORLAN ALVES DE MOURA
ADVOGADO
: MG00059630 - ECIO ROZA
ADVOGADO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, conheço, mas REJEITO os embargos de declaração de fls. 254/254v.
Numeração única: 7302-67.2014.4.01.3802
7302-67.2014.4.01.3802 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: U.S.A - USINA SANTO ANGELO LTDA
ADVOGADO
: SP00237360 - MARCELINO ALVES DE ALCANTARA
ADVOGADO
: SP00237866 - MARCO DULGHEROFF NOVAIS
IMPDO
: DELEGADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE UBERABA - MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e declaro extinto o processo, com resolução do
mérito (art. 269, I, do CPC). (...).
Numeração única: 6694-69.2014.4.01.3802
6694-69.2014.4.01.3802 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SACRAMENTO ACE
ADVOGADO
: MG00118752 - JOHNATHAN B. DE LOURDES
ADVOGADO
: MG00089804 - LISANDRA CHRISTIAN DE ABREU
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM UBERABA/MG

PROCUR
: - PROCURADOR DA REPUBLICA
REU
: ALCYR APPARECIDO HERNANDES
ADVOGADO
: SP00285886 - ANDERSON MAESTRO VIDAL
ADVOGADO
: MG00089121 - JULIANA FLAVIA GOIS OLIVEIRA
ADVOGADO
: SP00105172 - MARCOS FOGAGNOLO
ADVOGADO
: MG00092072 - TATIANA MAURA SOUSA
ADVOGADO
: SP00207363 - TELMO LENCIONI VIDAL JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação de fls. 406/441, tempestivamente interposta, em ambos os efeitos, exceto
em relação à obrigação de não fazer, contida na sentença de fl.401 ,alínea b, ponto em que a
recebo somente no efeito devolutivo. Considerando que as contrarrazões já foram apresentadas às fls.443/458 e 460/464, subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, com as cautelas de estilo e as nossas homenagens.
Numeração única: 1716-83.2013.4.01.3802
1716-83.2013.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: ALINE SILVA REZENDE
ADVOGADO
: MG00090311 - LEONARDO QUIRINO VIEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
REU
: LATERZA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MG00135869 - DIEGO XAVIER ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
ADVOGADO
: MG00110536 - LEANDRO OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: MG00113651 - MARCELO HENRIQUE MATOS OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos da manifestação da construtora ré, intimem-se as partes para avençarem, extrajudicialmente, no prazo comum de 30 (trinta) dias, dia e hora para possibilitar vistoria e os
reparos pertinentes no imóvel objeto da lide, sob pena de se entender que o óbice do autor
significa que nada mais há a ser reparado, com a consequente perda do objeto da ação.
Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, as partes devem comprovar nos autos a realização ou
não dos reparos contestados, vindo-me os autos imediatamente conclusos.
Juiz Titular
: DR. OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS
Dir. Secret.
: JOAO IDILIO MUNIZ DOS SANTOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 6246-67.2012.4.01.3802
6246-67.2012.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AUTO POSTO ITICAR LTDA - ME
ADVOGADO
: MG00104027 - CARLOS LEONARDO DE ASSIS SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DF00024199 - WANDERSON SILVA DE MENEZES
REU
: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA INFRAERO
ADVOGADO
: MG00144612 - ANDREA SENNA FIGUEIREDO FERNANDES
ADVOGADO
: MG00115134 - ANTONIO AUGUSTO ROSOLEN JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e declaro extinto o presente
processo com resolução de mérito (art. 269, I, CPC). (...).
Numeração única: 9221-91.2014.4.01.3802
9221-91.2014.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00099753 - EDGAR MARQUES XAVIER
ADVOGADO
: MG00100289 - RICARDO MACEDO LEANDRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502351
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, concedo a segurança para, reconhecendo e declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99,
determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir das substituídas da impetrante a
contribuição previdenciária afastada. Em consequência, declaro o direito das substituídas da
impetrantes de repetir e/ou compensar, após o trânsito em julgado (CTN, art. 170-A), os
créditos decorrentes dos recolhimentos indevidos a esse título, observada a prescrição quinquenal (protocolo da ação em
10/06/2014), com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, corrigidos
monetariamente pela taxa SELIC (art. 39, § 4º da Lei 9.250/95). Defiro o pedido de liminar para
determinar à autoridade impetrada que se abstenha, a partir desta sentença, de exigir o
recolhimento da contribuição em destaque, deixando de praticar, ainda, quaisquer atos que
impliquem penalidade pelo cumprimento da presente sentença, especialmente que importem
em restrição à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. (...).
Numeração única: 6145-59.2014.4.01.3802
6145-59.2014.4.01.3802 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: TV UNIAO DE MINAS LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00084177 - MARCELA CUNHA GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00096702 - ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS
ADVOGADO
: MG00146206 - VINICIUS FERRAZ PRADO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM UBERABA/MG

Juiz Titular
Dir. Secret.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

: DR. OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS

AUTOS COM VISTA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 908-93.2004.4.01.3802
2004.38.02.000861-3 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:

JOSE GONCALVES PEREIRA
MG00035705 - REGINALDO JOSE DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
MG00015550 - VICENTE DE PAULO DA CUNHA BRAGA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... vista à parte autora para se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 448/453.
Numeração única: 435-63.2011.4.01.3802
435-63.2011.4.01.3802 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, concedo a segurança para, reconhecendo e declarando a inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 22, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99,
determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante a contribuição
previdenciária afastada. Em consequência, declaro o direito da impetrante em repetir e/ou
compensar, após o trânsito em julgado (CTN, art. 170-A), os créditos decorrentes dos recolhimentos indevidos a esse título, observada a prescrição quinquenal (protocolo da ação em
02/06/2009), com quaisquer
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, corrigidos monetariamente pela taxa
SELIC (art. 39, § 4º da Lei 9.250/95). Defiro o pedido de liminar para determinar à autoridade
impetrada que se abstenha, ainda, a partir desta sentença, de exigir o recolhimento da contribuição em destaque, deixando de praticar, também, quaisquer atos que impliquem penalidade pelo cumprimento da presente sentença, especialmente que importem em restrição à
emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. (...).
Numeração única: 9397-70.2014.4.01.3802
9397-70.2014.4.01.3802 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MANOEL PEDRO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00101462 - CINTHIA MARTINS DOS REIS
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSS/UBERABA
IMPDO
: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ARAXA - MG

:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- PROCURADOR DA REPUBLICA
NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
GO00031125 - MARCOS SOARES COSTA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... vista à DEFESA, para os termos e fins do art. 402 do CPP, em cumprimento ao r. despacho
de fl. 196.
Numeração única: 6914-04.2013.4.01.3802
6914-04.2013.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, utilizando-me dos fundamentos postos como razão de decidir em processos com idênticos pedidos (art. 285-A, CPC), denego a segurança buscada e declaro
extinto o processo com resolução do mérito (art. 269, I, do CPC). (...).
Numeração única: 7466-71.2010.4.01.3802
7466-71.2010.4.01.3802 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
EXCDO
: RODO POSTO ZOTE LTDA
EXCDO
: ALVARO DE PAULA
ADVOGADO
: MG00066071 - VALERIA MACEDO RIBEIRO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MURIEL FELISBERTO FERREIRA
MG00110536 - LEANDRO OLIVEIRA GOMES
MG00090311 - LEONARDO QUIRINO VIEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
LATERZA CONSTRUCOES LTDA
MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
MG00092618 - FERNANDO ROOSEVELT FREITAS DE CARVALHO
MG00110536 - LEANDRO OLIVEIRA GOMES
MG00125984 - LUCAS PULIER FERREIRA
MG00113651 - MARCELO HENRIQUE MATOS OLIVEIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... vista à parte autora sobre as contestações e documentos de fls. 79/218 e 220/248, pelo
prazo de 10 dias.
Numeração única: 6181-38.2013.4.01.3802
6181-38.2013.4.01.3802 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do inciso I do artigo 794,
combinado com o artigo 795, ambos do Código de Processo Civil. (...).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502352

: DR. OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS
: JOAO IDILIO MUNIZ DOS SANTOS
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:
:
:
:
:
:
:

FLANDERSON PEREIRA CARVALHO DA SILVA
MG00136383 - ALEXANIA DOS SANTOS ANDRADE
MG00144396 - ANA IZABEL DE CASTRO ROSSI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
LATERZA CONSTRUCOES LTDA
MG00135869 - DIEGO XAVIER ROSA DA SILVA
MG00101279 - FELIPE LIMA DE PAULA
MG00092618 - FERNANDO ROOSEVELT FREITAS DE CARVALHO
MG00110536 - LEANDRO OLIVEIRA GOMES
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às 14 horas (horário de Brasília), para interrogatório do réu DANIEL COSTA DE CARVALHO,
a realizar-se na Sala de Audiências da 2ª Vara Federal de Uberaba. Cientifique-se o acusado
de que, não comparecendo à audiência de interrogatório, fica prejudicado o ato, entendendo-se
que não manifestou interesse em ser interrogado, prosseguindo-se o feito. Intimem-se. Expeçase edital para intimação do réu. Uberaba/MG, 02/09/2014 Osmane Antônio dos Santos Juiz
Federal".
NOTA:
Para conhecimento de todos, especialmente do réu supramencionado, expediu-se este edital,
que será publicado, na forma da lei, e afixado no lugar de costume neste Juízo.
SEDE DO JUÍZO:
Avenida Maria Carmelita Castro Cunha, 30 - Vila Olímpica, Uberaba/MG.
Uberaba, 03 de Setembro de 2014
OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS
Juiz Federal

ADVOGADO
: MG00125984 - LUCAS PULIER FERREIRA
ADVOGADO
: MG00113651 - MARCELO HENRIQUE MATOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00120204 - RODRIGO FERNANDES E OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
... vista à parte ré dos documentos de fls. 242/244.
EDITAL DE CITAÇÃO
(Com prazo de 30 dias)
PUBLICAÇÃO GRATUITA: ART. 8º, IV, DA LEI N. 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980.
O JUIZ FEDERAL DA SEGUNDA VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA, SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, DOUTOR OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS, NA FORMA
DA LEI, ETC, FAZ SABER A TODOS QUANTOS O PRESENTE EDITAL VIREM, OU DELE
CONHECIMENTO TIVEREM, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL:
AUTOS N.: 7533-02.2011.4.01.3802 (comandante) e 2176-70.2013.4.01.3802 (comandado)
CLASSE/AÇÃO: 3.100 - EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: UNIÃO/FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(A)(S): PEDRO ANTÔNIO PINTO
FINALIDADE(S): CITAR o(a)(s) executado(a)(s) PEDRO ANTÔNIO PINTO, CPF 211.702.15653, para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR(EM) a dívida com juros, multa de mora e demais
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, petição e despacho, acrescida das custas
judiciais, ou GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO (art. 9º, Lei n. 6.830/80), sob pena de, não
ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução, serem PENHORADOS ou ARRESTADOS tantos bens quantos bastem à garantia da execução (arts. 10 e 11 da Lei n.
6.830/80).
NATUREZA DA DÍVIDA: CDA 60.1.11.013238-22, série IRPF/2011, inscrita em 19/08/2011, e
CDA 60.1.12.021543-41, série IRPF/2012, inscrita em 21/12/2012
VALOR DO DÉBITO: R$ 39.889,16 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e
dezesseis centavos), nos autos comandantes, e R$ 25.344,69 (vinte e cinco mil, trezentos e
quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), nos autos comandados, calculado em
junho de 2014, a ser corrigido na data do efetivo pagamento.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Desembargador Federal Hércules Quasímodo da Mota Dias, na Av.
Maria Carmelita Castro Cunha, 30, Bairro Vila Olímpica, Uberaba-MG, no horário das 09 horas
às 18 horas.
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, o presente EDITAL será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Uberaba, aos 02 de setembro de 2014. Eu, (Renato de Castro Suga
- Técnico judiciário), digitei e conferi.
OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS
Juiz Federal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Com prazo de 15 dias)
Ação Penal n. 700-31.2012.4.01.3802
Autor: Ministério Público Federal
Réu(s): Daniel Costa de Carvalho
FINALIDADE: INTIMAR DANIEL COSTA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, vendedor, filho de
Martinha Costa de Carvalho, nascido em 23/10/1979, CPF n. 882.603.211-49, CI n. 3541060DGPC/GO, tendo como último endereço informado nos autos a Rua 13-E, Quadra 19, Lote 07
- Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia/GO, não encontrado no endereço supracitado e sendo
ignorado, portanto, seu paradeiro, da decisão de fls. 149/150, transcrita em parte: "DECISÃO
Considerando o teor do art. 397 do Código de Processo Penal, cabe absolvição sumária do
acusado quando, após a defesa preliminar, verificar-se: a) a existência manifesta de causa
excludente da ilicitude do fato; b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade
do agente, salvo inimputabilidade; c) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
d) extinta a punibilidade do agente. Daniel Costa de Carvalho apresentou defesa inicial (fls.
133/135), alegando inépcia da inicial e postulando a aplicação do princípio da insignificância.
Indefiro a preliminar de inépcia da inicial, pelos fatos já expostos na decisão de recebimento da
denúncia, visto que a exordial preencheu os requisitos do art. 41 do CPP. Não há que se falar
também na aplicação do princípio da insignificância, visto que o valor do imposto não recolhido
totaliza R$ 22.480,98 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos),
conforme informado às fls. 09. ...Ausentes portanto, as causas legais que ensejam a absolvição
sumária, prevista no art. 397 do Código Penal determino o prosseguimento do feito. Considerando os termos da certidão de fls. 147-vº, informando haver o réu Daniel Costa de
Carvalho mudado de seu último endereço informado nos autos, sem informar o juízo, recusando-se inclusive, a informar seu novo endereço à Oficiala de Justiça (conforme certificado
às fls. 147-vº), decreto a sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Designo o dia 22/10/2014
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502353

3ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. LELIS GONÇALVES SOUZA
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA VAZ
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. LELIS GONÇALVES SOUZA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 7411-81.2014.4.01.3802
7411-81.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EPAMINONDAS MARTINS BORGES
ADVOGADO
: MG00136517 - WENDEL BARBOSA DE PAULO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
......., abra-se vista a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos os laudos técnicos
e PPP e/ou informativos descritivos, (.....), no prazo de 30 dias, sob pena de julgamento do feito
no estado em que se encontra.
Numeração única: 7621-35.2014.4.01.3802
7621-35.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLAUDIONOR AFONSO DE ALEMEIDA
ADVOGADO
: MG00100871 - FABIANO BOSCO VERISSIMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de assistencia judiciaria. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela será
apreciado na sentença.
Nomeio o assistente social, Cristiano Boaventura de Abreu,..... Para entrega do laudo, fixo o
prazo máximo de 15 dias, a contar da realização do estudo social. Realize-se, ainda, prova
pericial,...... O laudo devera ser entregue no prazo maximo de 15 dias a contar da pericia.
Facultado à parte autora, no prazo de 10 dias, a formulação de quesitos, bem como a indicacao
de assistente tecnico,...... Intime-se o INSS para, se for de seu interesse, acompanhar o exame
pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo pericial elaborado em sede administrativa.
Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento nos princípios da
celeridade e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação,...
Numeração única: 6340-20.2009.4.01.3802
2009.38.02.700862-2 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZ HUMBERTO DIAS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00064700 - EUSELI DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de fls. 131, pelo prazo de 30 dias.
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Numeração única: 7082-69.2014.4.01.3802
7082-69.2014.4.01.3802 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: IDEAL GAS LTDA - ME
ADVOGADO
: MG00090674 - SANDRA AFONSO DE CASTRO
REU
: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido de fls. 119/121.
Numeração única: 1046-45.2013.4.01.3802
1046-45.2013.4.01.3802 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: ROBERTO CESAR DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00137474 - MARCELA DE ANDRADE FREITAS ROCHA
ADVOGADO
: MG00100942 - RICARDO REZENDE ROCHA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00126253 - CAROLINA DECINA SARMENTO
ADVOGADO
: MG00126057 - ISABELLA BORGES MENDES
ADVOGADO
: MG00126058 - MARIANA GALVAO RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: MG00110057 - MILTON CARVALHO DE CASTRO JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de fls. 64/65. Expeça-se alvara para levantamento do valor depositado.
Numeração única: 4002-68.2012.4.01.3802
4002-68.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARLI ELENA MOIZES
ADVOGADO
: MG00049010 - JOSE LEVI GOMES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para cumprimento da sentença de fls. 66, no tocante a condenação ao
pagamento de multa por litigancia de ma-fe e honorarios advocaticios, ...... Advirta-se a parte
autora de que, caso nao efetue o pagamento da importancia devida, no prazo de 15 dias, ao
montante da condenacao sera acrescido multa de 10%.
Numeração única: 3566-12.2012.4.01.3802
3566-12.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DENISE APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00116834 - EDUARDO BERNARDINO DA COSTA
ADVOGADO
: MG00123311 - GILBERTO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
LITISPA
: ERIKA DE ALMEIDA KRAVTCHENKO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que a partea t utora e genitora da corre Erika, nomeiro como curadora especial
a menor, a Dra. Regia Aparecida Ferreira Chave da Costa, OAB/MG 143.396.
Numeração única: 6773-92.2007.4.01.3802
2007.38.02.701222-4 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALCINO MALAQUIA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00088551 - ADRIANA SIVIERI DE ARAUJO BESSA
ADVOGADO
: MG00088550 - JOAMAR ZANOLINI NAZARETH
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de fls. 226. Aguardem-se os autos em secretaria até o julgamento do Agravo
de Instrumento interposto.
Numeração única: 4252-04.2012.4.01.3802
4252-04.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIGUEL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SP00165265 - EDUARDO AUGUSTO FERRAZ DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00138867 - EDUARDO SILVA CORREA

Numeração única: 8171-64.2013.4.01.3802
8171-64.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00101462 - CINTHIA MARTINS DOS REIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nomeio a assistente social, Renata Soares Soares, cadastrada neste juizo, para a realizaão do
estudo social.
Concluido o estudo social, d~e-se vista as partes.
Numeração única: 3350-17.2013.4.01.3802
3350-17.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES POSSE FLORENTINO
ADVOGADO
: MG00134800 - GUSTAVO PEIXOTO LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
........, deixo de receber o recurso de fls. 148/155, por ser intempestivo. Após, abra-se vista ao
INSS para ciencia da sentenca.
Numeração única: 1760-05.2013.4.01.3802
1760-05.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANDA MONTEIRO DA CUNHA
ADVOGADO
: MG00116834 - EDUARDO BERNARDINO DA COSTA
ADVOGADO
: MG00123311 - GILBERTO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Assim, em derradira oportunidade, determino novamente a realização de estudo social, nos
termos do despacho de fl.s 34.
Numeração única: 9269-26.2009.4.01.3802
2009.38.02.703796-6 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: DENISE TERESINHA ROSA
ADVOGADO
: MG00104297 - CARLA CRISTIANE NASCIMENTO E PENA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
........, deixo de manifestar sobre petição de fl.s 95, item "a".
Subam os autos a Turma REcursal,.....
Numeração única: 5228-74.2013.4.01.3802
5228-74.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NEIDA MARIA MURILO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00118620 - BRUNO SANDER VERISSIMO
ADVOGADO
: MG00100871 - FABIANO BOSCO VERISSIMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(......) Nomeio o assistente social, Cristiano Boaventura de Abreu,........ Para entrega do laudo,
fixo o prazo máximo de 15 dias, a contar da realização do estudo social. (.....) Após, cumprase no faltar, despacho de fls. 17/18.
Numeração única: 5592-80.2012.4.01.3802
5592-80.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DO CARMO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: MG00116834 - EDUARDO BERNARDINO DA COSTA
ADVOGADO
: MG00123311 - GILBERTO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A vista da informação supra, deixo de receber o recurso de fls. 98/102,por ser intempestivo.
Intimem-se o INSS da sentença de fls. 95.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502354
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Numeração única: 5686-91.2013.4.01.3802
5686-91.2013.4.01.3802 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF

ADVOGADO
: SP00246814 - RODRIGO SANTOS DA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido de fls. 148, eis que nao ha p revisao legal para restituicao de prazo, pelos
motivos requeridos.
Numeração única: 5421-55.2014.4.01.3802
5421-55.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AZULEIDIA PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00152187 - MARIANA MORAIS PARONETO DE FREITAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando a peticao de fls. 77, onde o perito nomeado informa o impedimento legal para
autuar nestes autos, determino a realizacao de pericia com outro expert cadastrado neste
juizo.
Numeração única: 8460-41.2006.4.01.3802
2006.38.02.702524-4 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSENY DOS REIS PEREIRA E OUTROS
ADVOGADO
: TO00002124 - CAMILA VASCONCELOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00093388 - EMERSON ALMEIDA BATISTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Fls. 164.
Assim, tendo em vista os principios da simpliciade e da celeridade atinentes ao Juizados
Especiais, admito a habilitacao de ......................., filhos da autora apenas para efeitos de
recebimento dos creditos nao recebidos em vida.
Numeração única: 2987-64.2012.4.01.3802
2987-64.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCO ANTONIO DE AGUIAR
ADVOGADO
: MG00100871 - FABIANO BOSCO VERISSIMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para ciência da sentença e oferecimento de contrarrazões. Após,
apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 2988-49.2012.4.01.3802
2988-49.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AILTON VINAUD
ADVOGADO
: MG00100871 - FABIANO BOSCO VERISSIMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para ciência da sentença e oferecimento de contrarrazões. Após,
apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 4475-20.2013.4.01.3802
4475-20.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GERALDA BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00086750 - JULIO CESAR DE PAULA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para ciência da sentença e oferecimento de contrarrazões. Após,
apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502355

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU

:
:
:
:

LUCIANA BORGES ANDRADE
MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
TRIANGULO MINEIRO-IFTM
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para ciência da sentença e oferecimento de contrarrazões. Após,
apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 9488-39.2009.4.01.3802
2009.38.02.703937-7 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: FLORICINA GARCIA DE SOUZA GONCALVES
: MG00035705 - REGINALDO JOSE DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 4895-93.2011.4.01.3802
4895-93.2011.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU
ADVOGADO
CURADOR

:
:
:
:
:
:
:
:

WANUSA IVA DOS SANTOS
MG00123267 - ANA MARIA CORREA DA ROCHA
MG00119094 - LEONARDO JOSE ROCHA
MG00090894 - RUY VICENTE DE PAULO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
JESSICA THAMIRYS PEREIRA SANTOS
MG00135106 - REGINA CELIA BATISTA
REGINA CELIA BATISTA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 1385-38.2012.4.01.3802
1385-38.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: SIRLEI FERREIRA DA CRUZ
: MG00117396 - PATRICIA TEODORA DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 1584-60.2012.4.01.3802
1584-60.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
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Numeração única: 4295-04.2013.4.01.3802
4295-04.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00143931 - DIEGO JOSE MATIAS GARCIA
ADVOGADO
: MG00135874 - ROBERTA COSTA BENTO MIOTTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 3289-93.2012.4.01.3802
3289-93.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00118620 - BRUNO SANDER VERISSIMO
ADVOGADO
: MG00100871 - FABIANO BOSCO VERISSIMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 5527-85.2012.4.01.3802
5527-85.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUZIA SIMAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00135874 - ROBERTA COSTA BENTO MIOTTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 6558-43.2012.4.01.3802
6558-43.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADELUCHES RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00112423 - GUSTAVO MACEDO RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00117396 - PATRICIA TEODORA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 1251-74.2013.4.01.3802
1251-74.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLEUSNIRA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: SP00213899 - HELEN CRISTINA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 1434-45.2013.4.01.3802
1434-45.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00088550 - JOAMAR ZANOLINI NAZARETH
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502356

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 5361-19.2013.4.01.3802
5361-19.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA LUCIA BORGES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00112423 - GUSTAVO MACEDO RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00117396 - PATRICIA TEODORA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 6609-20.2013.4.01.3802
6609-20.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANDERLINA VITAL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00114394 - BRUNO FREITAS FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos, exceto em
relação à obrigação de fazer, ponto em que o recebo no efeito meramente devolutivo. Intimese à(s) parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as
contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 898-39.2010.4.01.3802
2010.38.02.700366-8 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: JANICE PINHEIRO BORGES
ADVOGADO
: MG00126253 - CAROLINA DECINA SARMENTO
ADVOGADO
: MG00126057 - ISABELLA BORGES MENDES
ADVOGADO
: MG00125435 - RODRIGO NOMELINI DE CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, em seus ambos efeitos. Intime-se
à(s) parte(s) autora(s) para ciência da sentença e oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 3682-81.2013.4.01.3802
3682-81.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDMAR DE QUEIROZ ROCHA
ADVOGADO
: MG00117777 - PAULA VIRGINIA ROCHA VENTURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Retifico o despacho de fls. 101, onde se le: "286/289", leia-se 82/100.
Recebo o recurso de fls. 103/105, nos mesmos efeitos do despacho de fls. 101. Intime-se à(s)
parte(s) autora(s) para oferecimento de contrarrazões. Após, apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Realize-se estudo social,..... Para entrega do laudo, fixo o prazo máximo de 15 dias,
a contar da realização do estudo social. Realize-se, ainda, prova pericial,... O laudo deverá ser
entregue no prazo máximo de 15 dias, contar da perícia. Faculto à parte autora a formulação
de quesitos, no prazo de 10 dias. .. Realize-se, ainda, prova pericial,... O laudo deverá ser
entregue no prazo máximo de 15 dias, contar da perícia. Facultado à parte autora, no prazo de
10 dias, a formulação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico,... Concluído o
exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento nos princípios da celeridade e da
economia processual, apresentar, juntamente com a contestação,...
Numeração única: 8195-58.2014.4.01.3802
8195-58.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANDERLUCIA APARECIDA BESSA
ADVOGADO
: MG00053137 - ANTONIO EURIPES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Realize-se prova pericial,.... O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 15
dias, a contar da perícia. Facultado à parte autora, no prazo de 10 dias, a formulacao de
quesitos, bem como a indicação de assistente técnico,.... Intime-se o INSS para, se for de seu
interesse, acompanhar o exame pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo elaborado
em sede administrativa. Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento
nos princípios da celeridade e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação......
Numeração única: 8196-43.2014.4.01.3802
8196-43.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: UILZA CARLA CARDOSO DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00053137 - ANTONIO EURIPES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Realize-se prova pericial,.... O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 15
dias, a contar da perícia. Facultado à parte autora, no prazo de 10 dias, a formulacao de
quesitos, bem como a indicação de assistente técnico,.... Intime-se o INSS para, se for de seu
interesse, acompanhar o exame pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo elaborado
em sede administrativa. Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento
nos princípios da celeridade e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação......
Numeração única: 8197-28.2014.4.01.3802
8197-28.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROMUALDO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00053137 - ANTONIO EURIPES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Realize-se prova pericial,.... O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 15
dias, a contar da perícia. Facultado à parte autora, no prazo de 10 dias, a formulacao de
quesitos, bem como a indicação de assistente técnico,.... Intime-se o INSS para, se for de seu
interesse, acompanhar o exame pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo elaborado
em sede administrativa. Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento
nos princípios da celeridade e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação......
Numeração única: 8198-13.2014.4.01.3802
8198-13.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PAULO SERGIO MANHEZZO
ADVOGADO
: MG00053137 - ANTONIO EURIPES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Numeração única: 6449-63.2011.4.01.3802
6449-63.2011.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00035350 - JOANA DARC NUNES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, no efeito meramente devolutivo.
Intime-se à(s) parte(s) autora(s) para ciência da sentença e oferecimento de contrarrazões.
Após, apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 1843-55.2012.4.01.3802
1843-55.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO MAURICIO SOARES LEMOS
ADVOGADO
: MG00122867 - DIOGENES ALVES DE SENE
ADVOGADO
: MG00119946 - WESLEY HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o recurso de fls. ........, tempestivamente interposto, no efeito meramente devolutivo.
Intime-se à(s) parte(s) autora(s) para ciência da sentença e oferecimento de contrarrazões.
Após, apresentadas ou não as contrarrazões, subam os autos à Turma Recursal, (...)
Numeração única: 2261-22.2014.4.01.3802
2261-22.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS ROBERTO FERREIRA
ADVOGADO
: MG00035384 - VANDIR CARVALHO DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a peticao de fls. 36/41, com emenda a incial. O pedido de antecipacao dos efeitos da
tutela sera apreciado na sentenca, uma vez que a questao depende de dilacao probatoria.
Determino a realizacao de prova pericial,..... Para a entrega do laudo, fixo o prazo maximo de
15 dias, a contar da pericia. Faculto a parte autora, no prazo de 10 dias, a indicacao de
assistente tecnico,..... Defiro o pedido de gratuidade judiciaria...... Intime-se o INSS para, se for
de seu interesse, acompanhar o exame pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo
pericial elaborado em sede administrativa. Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o
INSS, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, apresentar,
juntamente com a contestação......
Numeração única: 8194-73.2014.4.01.3802
8194-73.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BRUNA APARECIDA GONCALVES
ADVOGADO
: MG00125448 - DOUGLAS SILVA DE FARIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Oficie-se ao Secretário do Desenvolvimento Social do município de Santa Juliana/MG, solicitando a realização de Estudo Social - avaliação sócio-economica familiar,......Faculto à parte autora a formulação de quesitos no prazo de 10 dias.. Realize-se, ainda, prova
pericial,... O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 15 dias, contar da perícia.
Facultado à parte autora, no prazo de 10 dias, a formulação de quesitos, bem como a indicação
de assistente técnico,... Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento
nos princípios da celeridade e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação,...
Numeração única: 8211-12.2014.4.01.3802
8211-12.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RONEY CELSO SEVERINO
ADVOGADO
: MG00057540 - VANDERLEI FRANCISCO GOUVEIA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502357
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pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo elaborado em sede administrativa. Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento nos princípios da celeridade
e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação......
Juiz Titular
: DR. LELIS GONÇALVES SOUZA
Dir. Secret.
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA VAZ

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Realize-se prova pericial,.... O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 15
dias, a contar da perícia. Facultado à parte autora, no prazo de 10 dias, a formulacao de
quesitos, bem como a indicação de assistente técnico,.... Intime-se o INSS para, se for de seu
interesse, acompanhar o exame pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo elaborado
em sede administrativa. Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento
nos princípios da celeridade e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação......
Numeração única: 8191-21.2014.4.01.3802
8191-21.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DO SOCORRO SENA
ADVOGADO
: MG00049010 - JOSE LEVI GOMES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Realize-se prova pericial,.... O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 15
dias, a contar da perícia. Facultada à parte autora, no prazo de 10 dias, a indicação de
assistente técnico,.... Intime-se o INSS para, se for de seu interesse, acompanhar o exame
pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo elaborado em sede administrativa. Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento nos princípios da celeridade
e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação......
Numeração única: 8192-06.2014.4.01.3802
8192-06.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VERA LUCIA BARBOSA DA CRUZ
ADVOGADO
: MG00049010 - JOSE LEVI GOMES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Realize-se prova pericial,.... O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 15
dias, a contar da perícia. Facultada à parte autora, no prazo de 10 dias, a indicação de
assistente técnico,.... Intime-se o INSS para, se for de seu interesse, acompanhar o exame
pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo elaborado em sede administrativa. Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento nos princípios da celeridade
e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação......
Numeração única: 8193-88.2014.4.01.3802
8193-88.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCINEI DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00049010 - JOSE LEVI GOMES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Realize-se prova pericial,.... O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 15
dias, a contar da perícia. Facultada à parte autora, no prazo de 10 dias, a indicação de
assistente técnico,.... Intime-se o INSS para, se for de seu interesse, acompanhar o exame
pericial, e, no mesmo ato, apresentar cópia do laudo elaborado em sede administrativa. Concluído o exame pericial, cite-se, devendo o INSS, com fundamento nos princípios da celeridade
e da economia processual, apresentar, juntamente com a contestação......
Numeração única: 8212-94.2014.4.01.3802
8212-94.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RICARDO HUMBERTO DE PAULA
ADVOGADO
: MG00122318 - RIVALDO ALVES FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Realize-se prova pericial,.... O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 15
dias, a contar da perícia. Facultada à parte autora, no prazo de 10 dias, a indicação de
assistente técnico,.... Intime-se o INSS para, se for de seu interesse, acompanhar o exame
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502358

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. LELIS GONÇALVES SOUZA

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 7090-46.2014.4.01.3802
7090-46.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00100871 - FABIANO BOSCO VERISSIMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista a parte autora, pra no prazo requerido (60 dias), cumprir o ato ordinatorio de fls. 82.
Numeração única: 7226-77.2013.4.01.3802
7226-77.2013.4.01.3802 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
: JOSE DE SOUSA TRISTAO
ADVOGADO
: PR0040045A - MUNIR KASSEM HAMDAN
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista a parte autora, em derradeira oportunidade, pelo prazo de 10 dias, carrear aos autos
copias de livros de registros de empregados, sob pena de julgamento do processo no estado
em que se encontra.
Numeração única: 8879-80.2014.4.01.3802
8879-80.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIRIAM SILVA DE SOUSA
ADVOGADO
: MG00139288 - MATEUS RODRIGUES CARDOSO FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos laudos tecnicos e/ou informativos descritivos, (.....), no prazo de 30 dias, sob pena de julgamento do feito no estado em
que se encontra.
Numeração única: 6049-44.2014.4.01.3802
6049-44.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MILVA VIEITO LOMBARDI DA FONSECA
ADVOGADO
: MG00075051 - JULIO CESAR MARIANO ABDALLA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Cite-se o INSS, mediante remessa dos autos, para apresentar, em 30 dias, contestação ou proposta de acordo, além de carrear cópia do processo administrativo, bem como
toda documentação de disponha, para auxiliar no esclarecimento da causa. (....) A contestação
e documentos apresentados deverão vir encartados ao processo. Havendo proposta de acordo,
à parte contrária, para se manifestar, em 05 dias.
Numeração única: 8880-65.2014.4.01.3802
8880-65.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE VANTUIL
ADVOGADO
: MG00139288 - MATEUS RODRIGUES CARDOSO FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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Numeração única: 4278-02.2012.4.01.3802
4278-02.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO FERREIRA MATOS
ADVOGADO
: MG00118620 - BRUNO SANDER VERISSIMO
ADVOGADO
: MG00100871 - FABIANO BOSCO VERISSIMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA a parte autora, pelo prazo de 10 dias, para ciência da sentença e para apresentar
CONTRARRAZOES ao Recurso Inominado interposto.
Numeração única: 1748-88.2013.4.01.3802
1748-88.2013.4.01.3802 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: HORACIO VELLOSO DA SILVEIRA NETTO
ADVOGADO
: PR00033955 - FABRICIO FONTANA
REU
: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA a parte autora, pelo prazo de 10 dias, para ciência da sentença e para apresentar
CONTRARRAZOES ao Recurso Inominado interposto.
Numeração única: 2298-83.2013.4.01.3802
2298-83.2013.4.01.3802 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: ADOLFO RODRIGUES
ADVOGADO
: PR00033955 - FABRICIO FONTANA
REU
: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA a parte autora, pelo prazo de 10 dias, para ciência da sentença e para apresentar
CONTRARRAZOES ao Recurso Inominado interposto.
Numeração única: 2979-53.2013.4.01.3802
2979-53.2013.4.01.3802 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
: SAULO JOSE PRATA DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO
ADVOGADO
: MG00066074 - JOSE ROBERTO DA ROCHA CATUTA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA a parte autora, pelo prazo de 10 dias, para ciência da sentença e para apresentar
CONTRARRAZOES ao Recurso Inominado interposto.
Numeração única: 3241-03.2013.4.01.3802
3241-03.2013.4.01.3802 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
: ALEMAR ROGE SALOMAO
ADVOGADO
: MG00093424 - SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
REU
: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA a parte autora, pelo prazo de 10 dias, para ciência da sentença e para apresentar
CONTRARRAZOES ao Recurso Inominado interposto.
Numeração única: 6130-03.2008.4.01.3802
2008.38.02.700015-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OMILTON ALVES DE BRITO
ADVOGADO
: MG00078583 - ELTON DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA as partes, primeiro ao autor, pelo prazo de 10 dias, para apresentar CONTRARRAZOES
ao Recurso Inominado interposto.
Numeração única: 7582-72.2013.4.01.3802
7582-72.2013.4.01.3802 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
: NELSON NORBERTO DA SILVA DUDASCH
ADVOGADO
: MG00099201 - FLAVIA MARA SILVA DE QUEIROZ
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Cite-se o INSS, mediante remessa dos autos, para apresentar, em 30 dias, contestação ou proposta de acordo, além de carrear cópia do processo administrativo, bem como
toda documentação de disponha, para auxiliar no esclarecimento da causa. (....) A contestação
e documentos apresentados deverão vir encartados ao processo. Havendo proposta de acordo,
à parte contrária, para se manifestar, em 05 dias.
Numeração única: 8884-05.2014.4.01.3802
8884-05.2014.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDILSON DE ARAUJO BORGES
: MG00135874 - ROBERTA COSTA BENTO MIOTTO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Os pedidos de assistência judiciária e de antecipação dos efeitos da tutela serão apreciados na
sentença. Cite-se o INSS, mediante remessa dos autos, para apresentar, em 30 dias, contestação ou proposta de acordo, além de carrear cópia do processo administrativo, bem como
toda documentação de disponha, para auxiliar no esclarecimento da causa. (....) A contestação
e documentos apresentados deverão vir encartados ao processo. Havendo proposta de acordo,
à parte contrária, para se manifestar, em 05 dias.
Numeração única: 4491-76.2010.4.01.3802
4491-76.2010.4.01.3802 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: SILVIA MARIA PIRES FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS
: MG00081516 - CRISTINA SCHWINGEL MARKUS
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA a parte autora, pelo prazo de 10 dias, para ciência da sentença e para apresentar
CONTRARRAZOES ao Recurso Inominado interposto.
Numeração única: 4591-31.2010.4.01.3802
4591-31.2010.4.01.3802 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: BRIGIDA LUIZA MAFRA SAMPAIO
: MG00111564 - LUCIO DE QUEIROZ DELFINO
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA a parte autora, pelo prazo de 10 dias, para ciência da sentença e para apresentar
CONTRARRAZOES ao Recurso Inominado interposto.
Numeração única: 4713-44.2010.4.01.3802
4713-44.2010.4.01.3802 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: RICARDO DETONI
: MG00093424 - SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA a parte autora, pelo prazo de 10 dias, para ciência da sentença e para apresentar
CONTRARRAZOES ao Recurso Inominado interposto.
Numeração única: 7018-64.2011.4.01.3802
7018-64.2011.4.01.3802 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

JULIO HUMBERTO DE OLIVEIRA
MG00132148 - ADRIANO JOSE FRAGA BORGES
MG00129244 - WILTON GONCALVES GARCIA FILHO
UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
VISTA a parte autora, pelo prazo de 10 dias, para ciência da sentença e para apresentar
CONTRARRAZOES ao Recurso Inominado interposto.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502359
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em virtude da celeridade e economia processual, suspendo, por ora, o processo até o julgamento do RE nº 1.381.683-PE, o qual determinou a suspensão dos julgamentos dos recursos que versem sobre o afastamento da TR na correção dos saldos das contas vinculadas
ao FGTS.
Numeração única: 9776-89.2006.4.01.3802
2006.38.02.703840-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA RITA SOARES
ADVOGADO
: MG00094274 - VAGNER DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 12009-59.2006.4.01.3802
2006.38.02.706073-9 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HELENA LUISA DE MENEZES SILVA
ADVOGADO
: MG00060952 - LUIZ ALBERTO BRILHANTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 7229-08.2008.4.01.3802
2008.38.02.701115-4 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LEONARDO JOSE FERREIRA
ADVOGADO
: MG0001734A - SIRLEI ALVES DE ABREU
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CURADOR
: VALDEIRA DE ALMEIDA FERREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 8113-37.2008.4.01.3802
2008.38.02.701999-5 CÍVEL / SERVIÇO PÚBLICO / JEF
AUTOR
: NADIR ROSA NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00076290 - ADRIANO FARIA DOS SANTOS ANJO
ADVOGADO
: MG00080416 - CONRADO DIAS PEREIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00076290 - ADRIANO FARIA DOS SANTOS ANJO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em virtude da celeridade e economia processual, suspendo, por ora, o processo até o julgamento do RE nº 1.381.683-PE, o qual determinou a suspensão dos julgamentos dos recursos que versem sobre o afastamento da TR na correção dos saldos das contas vinculadas
ao FGTS.
Numeração única: 7655-44.2013.4.01.3802
7655-44.2013.4.01.3802 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ALESSANDRA REGINA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00132834 - RODRIGO GUILHERME TOMAZ
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em virtude da celeridade e economia processual, suspendo, por ora, o processo até o julgamento do RE nº 1.381.683-PE, o qual determinou a suspensão dos julgamentos dos recursos que versem sobre o afastamento da TR na correção dos saldos das contas vinculadas
ao FGTS.
Numeração única: 471-03.2014.4.01.3802
471-03.2014.4.01.3802 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: ELIANE DOS SANTOS USTULIM
ADVOGADO
: SP00231153 - SILVIA MARA ROCHA DE LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em virtude da celeridade e economia processual, suspendo, por ora, o processo até o julgamento do RE nº 1.381.683-PE, o qual determinou a suspensão dos julgamentos dos recursos que versem sobre o afastamento da TR na correção dos saldos das contas vinculadas
ao FGTS.
Numeração única: 472-85.2014.4.01.3802
472-85.2014.4.01.3802 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS USTULIN
ADVOGADO
: SP00231153 - SILVIA MARA ROCHA DE LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em virtude da celeridade e economia processual, suspendo, por ora, o processo até o julgamento do RE nº 1.381.683-PE, o qual determinou a suspensão dos julgamentos dos recursos que versem sobre o afastamento da TR na correção dos saldos das contas vinculadas
ao FGTS.
Numeração única: 473-70.2014.4.01.3802
473-70.2014.4.01.3802 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VALTER USTULIN
ADVOGADO
: SP00231153 - SILVIA MARA ROCHA DE LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em virtude da celeridade e economia processual, suspendo, por ora, o processo até o julgamento do RE nº 1.381.683-PE, o qual determinou a suspensão dos julgamentos dos recursos que versem sobre o afastamento da TR na correção dos saldos das contas vinculadas
ao FGTS.
Numeração única: 474-55.2014.4.01.3802
474-55.2014.4.01.3802 CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: JOSE BENEDITO DE CARVALHO FILHO
ADVOGADO
: SP00231153 - SILVIA MARA ROCHA DE LIMA
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502360
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 7782-50.2011.4.01.3802
7782-50.2011.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

Numeração única: 7550-09.2009.4.01.3802
2009.38.02.702072-2 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PEDRO PAULO SILVA
AUTOR
: PEDRO PAULO SILVA
PERITO
: MARISA BENOTI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 10-70.2010.4.01.3802
2010.38.02.700005-2 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ABADIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00116834 - EDUARDO BERNARDINO DA COSTA
ADVOGADO
: MG00123311 - GILBERTO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 1038-73.2010.4.01.3802
2010.38.02.700413-5 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA RAMOS
ADVOGADO
: MG00117396 - PATRICIA TEODORA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 1541-94.2010.4.01.3802
2010.38.02.700586-7 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZILDA CATARINA RAIMUNDO REZENDE
ADVOGADO
: MG00117396 - PATRICIA TEODORA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 1278-28.2011.4.01.3802
1278-28.2011.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DAS GRACAS DA CRUZ
ADVOGADO
: MG00093244 - FABIANA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502361

AUTOR
AUTOR
PERITO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

ANTONIO HUMBERTO SILVA
ANTONIO HUMBERTO SILVA
DANIELLE BORGES MACIEL
MG00035705 - REGINALDO JOSE DA SILVA
MG00135883 - REJANE CRISTINA PERALTA E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 1285-83.2012.4.01.3802
1285-83.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

IOLANDA MARIA DA SILVA
MG00075012 - EDER DE SOUZA AZEVEDO
MG00058796 - MAURA SIQUEIRA DE CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 2776-28.2012.4.01.3802
2776-28.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LUIZA MANHOSO FUENTES
: MG00132715 - LOURIVALTER SILVA JUNIOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 3620-75.2012.4.01.3802
3620-75.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
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ADVOGADO
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 2255-49.2013.4.01.3802
2255-49.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE HOZANAN SANTOS
ADVOGADO
: MG00106427 - ANA CAROLINA PACHECO RESENDE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 4021-40.2013.4.01.3802
4021-40.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NOELIA SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00147000 - BEATRIZ RESENDE
ADVOGADO
: MG00134800 - GUSTAVO PEIXOTO LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 4252-67.2013.4.01.3802
4252-67.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO ROSA
ADVOGADO
: SP00287306 - ALFREDO ADEMIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: SP00127418 - PATRICIA HELENA DE AVILA JACYNTHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 5755-26.2013.4.01.3802
5755-26.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JAIME DA SILVA
ADVOGADO
: MG00125135 - GILBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.

: SP00180767 - PATRICIA BROIM PANCOTTI
: MG00060957 - ROBERTO MILAN DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 5483-66.2012.4.01.3802
5483-66.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

NARINO ANTONIO ALVES
MG00001866 - ANTONIO JOSE PANCOTTI
SP00180767 - PATRICIA BROIM PANCOTTI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 6988-92.2012.4.01.3802
6988-92.2012.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

SUELY HELENA DA SILVA FELICIANO
MG00075012 - EDER DE SOUZA AZEVEDO
MG00058796 - MAURA SIQUEIRA DE CARVALHO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 1292-41.2013.4.01.3802
1292-41.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ANTONIO FERREIRA ROSA
: MG00049010 - JOSE LEVI GOMES DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
- Por força do disposto no § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil e da Portaria Nº
001/2004, do Juiz Coordenador do Juizado Especial Federal de Uberaba, intime-se a parte
autora de que o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, expedida no presente
feito, encontra-se à sua disposição em qualquer agência da CEF, devendo o levantamento ser
feito mediante apresentação de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
Numeração única: 1693-40.2013.4.01.3802
1693-40.2013.4.01.3802 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: SANDRA REGINA DA SILVA
: MG00077865 - EDUARDO DINIZ
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502362
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Numeração única: 14448-93.2013.4.01.3803
14448-93.2013.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH)
AUTOR
: ANA MARIA DA SILVA GOMES E OUTRO
ADVOGADO
: MG00147144 - BRUNO RODRIGUES FONSECA
ADVOGADO
: MG00108873 - PERSIDA BRAGA DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: MARCA REGISTRADA ENGENHARIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MG00067263 - EGMAR SOUSA FERRAZ
ADVOGADO
: MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
ADVOGADO
: MG00100070 - LUIZ ALBERTO DE FREITAS FILHO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA
1ª VARA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. BRUNO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
: MÁRCIO DE FREITAS MANNA
EXPEDIENTE DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 76-23.2005.4.01.3803
2005.38.03.000057-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
EXCDO
: MARIA HELENA FERREIRA
EXCDO
: MARIZA NUNES PIZZOTTI
EXCDO
: CARLOS JOSE MARTINS ROSA
EXCDO
: CLECI AUXILIADORA GONCALVES
EXCDO
: EDNA MARIA GONCALVES
EXCDO
: ANTONIO FORLANI
EXCDO
: ADRIANA CRISTINA CROSARA
EXCDO
: JOSE REIS PEREIRA
EXCDO
: VALDOMIRO JOSE DOS SANTOS
EXCDO
: ANTONIO CARLOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00066262 - ANTONIO CHAVES NETO
ADVOGADO
: MG00046336 - JORGE LUIZ PEREIRA
ADVOGADO
: MG00099414 - KELVIO DE PADUA FERNANDES
ADVOGADO
: MG00025132 - LEONE PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: MG00058837 - WILSON PEREIRA
OUTROS
: ADVOCEF
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Converto o bloqueio noticiado às fls. 548 (Caixa Econômica Federal) em penhora, cujo valor
deverá ser colocado à disposição deste Juízo, mediante solicitação de transferência via BACENJUD. Intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado (art.475-J, § 1º do CPC) da
penhora acima formalizada, cientificando-os do prazo de 15 (quinze) dias
para, querendo, oferecerem impugnação, que só será recebida com a prévia garantia total do
Juízo. Não havendo impugnação, expeça-se alvará a favor da exequente (CEF) para levantamento do valor acima penhorado.
Numeração única: 3482-52.2005.4.01.3803
2005.38.03.003586-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: RENALDO JOSE MOREIRA
ADVOGADO
: MG00045197 - JOSE BORGES DA SILVA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Consta nos documentos de fls. 17/26 dos embargos em apenso os valores inicialmente creditados
pela CEF na conta vinculada do autor. Assim, observando a informação da contadoria deste Juízo às
fls. 313 e os créditos complementares efetuados pela CEF, em cumprimento do julgado proferido nos
autos dos embargos à execução em apenso (fls. 317/323), reputo cumprida a obrigação de fazer
pela CEF. Observa-se que sobre o valor homologado nos autos dos referidos embargos deve incidir
apenas a correção monetária. Quanto à expedição de alvará requerida pelo exequente, observa-se
que a decisão de cognição proclamou o direito dos autores ao creditamento de diferenças dos
índices de correção monetária relativos aos períodos indicados. Tal decisum, portanto, encerrou
obrigação de fazer que não implica em saque na conta vinculada. Assim, há a possibilidade de o
exequente levantar o saldo administrativamente, desde que sejam atendidas as exigências legais
para o saque, sendo que eventual inconformismo quanto ao não enquadramento a estes requisitos
deverá ser objeto de ação própria, motivo pelo qual indefiro o pedido de expedição de alvará judicial
formulado às fls. 315/316.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502363

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (fls. 297/319). Defiro o pedido de
prova pericial.
Para tanto, nomeio perito o Engenheiro Civil Dr. Eduardo Jorge Hubaide, que deverá ser
intimado da sua nomeação bem como para indicar dia, hora e local para a realização da
perícia, concluindo-a em 30 (trinta) dias. Fixo os honorários periciais em R$ 1.056,60 (mil e
cinquenta e seis reais e sessenta centavos), referente a 03 (três) vezes o valor máximo da
tabela atualizada pela Resolução nº 558, de 22 de maio de 2007, expedida pelo Conselho da
Justiça Federal, em
face da complexidade feito e das dificuldades de nomeação de peritos nos processos em
trâmite neste Juízo, devendo a Secretaria providenciar a expedição de ofício à CorregedoriaGeral. Dê-se vista às partes para a formulação de quesitos e indicação de Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após a apresentação do laudo pericial, oficie-se ao Juiz
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, solicitando o pagamento dos honorários
periciais. O pedido de produção de prova testemunhal e inspeção judicial será analisado
oportunamente
Numeração única: 1359-42.2009.4.01.3803
2009.38.03.001381-6 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA IMACULADA GALVAO MOREIRA
ADVOGADO
: MG00046305 - GUILHERME MARTINS DE MIRANDA
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU
REU
: FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA - FAEPU
ADVOGADO
: MG00046787 - ADELMO FARIA COIMBRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação interposta pela autora nos efeitos devolutivo e suspensivo. Vista para
contrarrazões no prazo legal.
Numeração única: 6010-78.2013.4.01.3803
6010-78.2013.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MARCILENE RODRIGUES DA SILVA
DEF. PUB
: - MARIANNA PERES DOS SANTOS AIRES
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REU
: MUNICIPIO DE UBERLANDIA
ADVOGADO
: MG00076450 - ANA ROSA LEITE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00083515 - RANIERI MARTINS DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo a apelação interposta pelos réus nos efeitos devolutivo e suspensivo, sem prejuízo de
imediata eficácia da tutela antecipada. Vista para contrarrazões no prazo legal.
Numeração única: 2093-51.2013.4.01.3803
2093-51.2013.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MAURICIO ANTONIO FAGUNDES
ADVOGADO
: MG00074933 - ADRIANO JOSE BERNARDES DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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Numeração única: 32-04.2005.4.01.3803
2005.38.03.000012-0 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
EMBDO
: JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DF00012722 - GENIS FRANCISCO DELFINO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto , conheço dos embargos de declaração de fls. 83, porquanto tempestivos, no
entanto, nego-lhe provimento.
Numeração única: 31799-45.2014.4.01.3803
31799-45.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: BRUNO FERREIRA CARVALHO
ADVOGADO
: MG00135093 - OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA NETO
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
TEndo em vista o documento apresentado pela UFU, intime-se o autor para que esclareça se
tem interesse no prosseguimento do ação.
Numeração única: 16142-68.2011.4.01.3803
16142-68.2011.4.01.3803 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE.
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU
PROCUR
: - CLEBER EUSTAQUIO NEVES
REQDO
: HUMBERTO MOLINAR HENRIQUE
REQDO
: ROBERTA FUSCONI
ADVOGADO
: MG00064102 - ERICO ANDRADE
ADVOGADO
: MG00088124 - GUSTAVO ALEXANDRE MAGALHAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo MPF à fl. 1195. Entretanto, tendo em vista que
o próprio requerido Humberto espontaneamente tem juntado os seus extratos bancários e os
da esposa (fls. 1099/1100
e 11011184), oportunizo-lhe a juntada dos extratos bancários de Vilma Valéria Dias Couto
Henrique, referentes às contas do Banco Real, dos períodos de outubro de 2008 a dezembro
de 2010, no prazo de 5 (cinco) dias
Numeração única: 7028-91.2000.4.01.3803
2000.38.03.007172-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: MARLY GAMA DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00088780 - ALEXANDRE MACHADO LOPES VALADAO
ADVOGADO
: MG00120913 - THIAGO MACHADO LOPES VALADAO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Dr. Genis Franscisco Delfino, que se encontra inscrito na OAB/GO sob o n. 38560, insiste em
apresentar reiterados pedidos de desarquivamento das ações de FGTS, onde figura como
procurador dos autores (caso destes autos), com
espeque somente em argumentos já examinados, insuficientes, portanto, para a reconsideração pretendida e o prosseguimento dos feitos.Assim, sendo vedada a rediscussão de questões aqui já julgadas de forma definitiva (princípio da coisa julgada), indefiro o pedido retro.
Retornem os autos novamente ao arquivo, com baixa na
distribuição
Numeração única: 2299-17.2003.4.01.3803
2003.38.03.002311-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: LUCIA DO CARMO SILVA
ADVOGADO
: DF00012722 - GENIS FRANCISCO DELFINO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Dr. Genis Franscisco Delfino, que se encontra inscrito na OAB/GO sob o n. 38560, insiste em
apresentar reiterados pedidos de desarquivamento das ações de FGTS, onde figura como
procurador dos autores (caso destes autos), com
espeque somente em argumentos já examinados, insuficientes, portanto, para a reconsideração pretendida e o prosseguimento dos feitos.Assim, sendo vedada a rediscussão de questões aqui já julgadas de forma definitiva (princípio da coisa julgada), indefiro o pedido retro.
Retornem os autos novamente ao arquivo, com baixa na distribuição
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502364

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Dr. Genis Franscisco Delfino, que se encontra inscrito na OAB/GO sob o n. 38560, insiste em
apresentar reiterados pedidos de desarquivamento das ações de FGTS, onde figura como
procurador dos autores (caso destes autos), com
espeque somente em argumentos já examinados, insuficientes, portanto, para a reconsideração pretendida e o prosseguimento dos feitos.Assim, sendo vedada a rediscussão de questões aqui já julgadas de forma definitiva (princípio da coisa julgada), indefiro o pedido retro.
Retornem os autos novamente ao arquivo, com baixa na
distribuição
Numeração única: 2488-24.2005.4.01.3803
2005.38.03.002556-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: GENIS FRANCISCO DELFINO
ADVOGADO
: DF00012722 - GENIS FRANCISCO DELFINO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Dr. Genis Franscisco Delfino, que se encontra inscrito na OAB/GO sob o n. 38560, insiste em
apresentar reiterados pedidos de desarquivamento das ações de FGTS, onde figura como
procurador dos autores (caso destes autos), com
espeque somente em argumentos já examinados, insuficientes, portanto, para a reconsideração pretendida e o prosseguimento dos feitos.Assim, sendo vedada a rediscussão de questões aqui já julgadas de forma definitiva (princípio da coisa julgada), indefiro o pedido retro.
Retornem os autos novamente ao arquivo, com baixa na
distribuição
Numeração única: 401-08.1999.4.01.3803
1999.38.03.000346-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: VILMONDES GONCALVES
ADVOGADO
: DF00012722 - GENIS FRANCISCO DELFINO
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O Dr. Genis Franscisco Delfino, que se encontra inscrito na OAB/GO sob o n. 38560, insiste em
apresentar reiterados pedidos de desarquivamento das ações de FGTS, onde figura como
procurador dos autores (caso destes autos), com
espeque somente em argumentos já examinados, insuficientes, portanto, para a reconsideração pretendida e o prosseguimento dos feitos.Assim, sendo vedada a rediscussão de questões aqui já julgadas de forma definitiva (princípio da coisa julgada), indefiro o pedido retro.
Retornem os autos novamente ao arquivo, com baixa na
distribuição
Numeração única: 2297-47.2003.4.01.3803
2003.38.03.002309-2 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADO
: DF00012722 - GENIS FRANCISCO DELFINO
ADVOGADO
: GO00038560 - GENIS FRANCISCO DELFINO
ADVOGADO
: MG0001718A - MIGUEL ANTONIO MOREIRA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O exequente requer o prosseguimento da execução do julgado, contra o entendimento exarado
em acórdão que já fez coisa julgada, o qual reconheceu a transação extrajudicial celebrada
entre as partes (fls. 278/279).
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Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de cognição, depositados pela CEF às fls. 302, expeça-se alvará a favor do procurador do exequente (Dr. Genis
Francisco Delfino) para seu levantamento, que
deverá ser intimado para retirá-lo em secretaria, no prazo de 10 (dez) dias. Informado o
levantamento, retornem os autos ao arquivo, com baixa.
Numeração única: 15649-86.2014.4.01.3803
15649-86.2014.4.01.3803 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - LEONARDO ANDRADE MACEDO
REU
: WELMIX COMERCIO E TRANSPORTE DE AREIA E BRITA LTDA ME
ADVOGADO
: MG00085950 - LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Observo que a impugnação à contestação foi apresentada pelo Ministério Público Federal em
14.07.2014 e juntada aos autos em 15.07.2014, às fls. 109/116. Assim, ao contrário do que
alega a requerida, quando esta formulou requerimento de produção de provas (petição de
12.08.2014), a réplica já estava anexada ao feito. Assim, fica indeferido o
pedido de reabertura do prazo de especificação de provas. Quanto às provas requeridas pela
ré às fls. 119/120, indefiro-as por não vislumbrar pertinência com o desfecho da lide. Com
efeito, observo que o Ministério Público Federal pretende a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais em razão dos danos causados em rodovias federais
pelo tráfego de veículos com excesso de peso. Dessa forma, a contraposição ao objetivo do
autor residiria na demonstração de que o excesso de peso não existiu no caso. Outrossim,
penso que nada acrescentaria à instrução do feito a juntada aos autos de projetos técnicos de
rodovias ou a comprovação de que tais projetos não teriam sido executados de maneira
satisfatória. Isso porque, mesmo que as obras de construção não
tenham sido bem realizadas, o que, em tese, pode provocar danos às estradas, é notório que
o excesso de peso em veículos causa a degradação da malha viária. Registro que a única
prova a denotar algum sentido para o deslinde da
questão seria a análise dos equipamentos de medição do peso dos veículos. Todavia, isso
somente se justificaria se houvesse alguma dúvida nos autos que colocasse a precisão deles
em xeque, o que não ocorre. Inexiste, pois, motivo legítimo para deferimento. Faculto às partes
a apresentação de alegações finais no prazo de 10 (dez) dias
Numeração única: 33128-92.2014.4.01.3803
33128-92.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: SEBASTIAO ALVES ARRUDA
ADVOGADO
: MG00090788 - JULIANA PEDROSA MONTEIRO
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela
antecipada para determinar às requeridas que se abstenham de promover a redução dos
valores atualmente recebidos, tão somente, em relação aos reajustes que incidiram sobre
a incorporação de quintos de função comissionada, anteriores ao lustro que antecedeu à
data da ciência realizada pela DIRAP/PROREH/UFU (fls. 92/93), bem como o desconto
sobre os proventos do autor, a título de reposição ao erário, das diferenças apuradas em
razão da vantagem mencionada na inicial
Numeração única: 33118-48.2014.4.01.3803
33118-48.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ELAINE DA SILVEIRA MAGALI
ADVOGADO
: MG00090788 - JULIANA PEDROSA MONTEIRO
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada para determinar às
requeridas que se abstenham de promover a redução dos valores atualmente recebidos, tão
somente, em relação aos reajustes que incidiram sobre a incorporação de quintos de função
comissionada, anteriores ao lustro que antecedeu à data da ciência realizada pela DIRAP/PROREH/UFU , bem como o desconto sobre os proventos da autora a título de reposição
ao erário, das diferenças apuradas em razão da vantagem mencionada na inicial
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502365

Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. BRUNO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
: MÁRCIO DE FREITAS MANNA
EXPEDIENTE DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5461-73.2010.4.01.3803
5461-73.2010.4.01.3803 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA INFRAERO
ADVOGADO
: MG00126454 - EURICO ENES LEBRE
EXCDO
: GUARD ANGEL LTDA ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Determino que a presente execução fique suspensa ate a localização de bens da devedora ou
pelo prazo prescricional legal.
Numeração única: 5427-69.2008.4.01.3803
2008.38.03.005503-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00060720 - FABIOLA RIBEIRO GOMIDE
EXCDO
: COMERCIAL CORAL DE PETROLEO LTDA.
ADVOGADO
: MG00085950 - LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00080217 - RICARDO RIBEIRO DE PAIVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Determino que a presente execução fique suspensa ate a localização de bens da devedora ou
pelo prazo prescricional legal.
Numeração única: 3457-73.2004.4.01.3803
2004.38.03.003497-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
EXCDO
: HIDROSHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: MG00061504 - ADNILSON DAS GRACAS ALVES
ADVOGADO
: MG00093135 - DANIELE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00092855 - TAMARA DA SILVA MELO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Mantenho a suspensao da execução nos termos do despacho de fls.
Numeração única: 10931-85.2010.4.01.3803
10931-85.2010.4.01.3803 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00067254 - FERNANDA CARRIJO BATISTA
EXCDO
: FLAVIO POMPEI
EXCDO
: EDER OLIVEIRA GOMES
EXCDO
: MOREIRA COELHO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
EXCDO
: CLAUDIO MOREIRA BRANDAO COELHO
ADVOGADO
: MG00109687 - ARMANDO RIBEIRO NAVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Mantenho a decisão agravada pelos seus proprios fundamentos.
Numeração única: 27138-23.2014.4.01.3803
27138-23.2014.4.01.3803 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
IMPTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
IMPDO
: MARIA ABADIA DOMINGOS
ADVOGADO
: MG00037456 - OMAR SILVA DA COSTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a impugnada para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.
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Numeração única: 30435-38.2014.4.01.3803
30435-38.2014.4.01.3803 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E OUTRO
PROCUR
: - CLEBER EUSTAQUIO NEVES
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REU
: MUNICIPIO DE UBERLANDIA
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
TEndo em vista que a petição inicial e os relatorio medicos já foram enviados ao Estado de
Minas Gerais, bem como a informação do MPF de que a cirurgia esta agendada para o dia
03/09/2014 indefiro o pedido de fls.
Juiz Substit.
: DR. BRUNO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Dir. Secret.
: MÁRCIO DE FREITAS MANNA
EXPEDIENTE DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1689-97.2013.4.01.3803
1689-97.2013.4.01.3803 CONSIGNACAO EM PAGAMENTO
AUTOR
: NELCIVONE SEVERINO CLEMENTINO E OUTRO
ADVOGADO
: MG00138239 - EURIPEDES DOS REIS MARTINS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00089854 - JANIERI ALVES SILVA
ADVOGADO
: MG00088749 - LUCIOLA PARREIRA VASCONCELOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para cada um, cuja exigibilidade deverá permanecer suspensa na forma e pelo prazo do art. 12
da Lei nº 1.060/50, vez que lhes concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Estando o contrato de mútuo inadimplindo pelos autores garantido por contrato de alienação
fiduciária em garantia, entendo incabível o evantamento pela CAIXA dos valores depositados
durante o curso da demanda. Destarte, os autores estão
autorizados a levantar a quantia relativa aos mencionados depósitos. Certificado o trânsito em
julgado, arquivem-se os presentes autos.
Numeração única: 8863-31.2011.4.01.3803
8863-31.2011.4.01.3803 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00094025 - LUCIANO MACIEL CARDOSO
EXCDO
: SANTA RITA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIREIRA LTDA
EXCDO
: AVELANDES RESENDE CUNHA JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Posto isso, homologo o pedido de desistencia e julgo extinta a presente ação nos termos do
art. 267, VIII, do CPC.
Juiz Substit.
: DR. BRUNO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Dir. Secret.
: MÁRCIO DE FREITAS MANNA
EXPEDIENTE DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8041-13.2009.4.01.3803
2009.38.03.008218-7 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR
: SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00084473 - VIVIANE ESPINDULA VIEIRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502366

REU
REU

: ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA
: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES
ADVOGADO
: MG00096643 - FABIO ISAAC DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00094485 - MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Devolva-se a petição protocolada em 28.082014, a subscritora Dra Bruna Coelho Franco,
OAB/MG 153586 para as providencias cabiveis, tendo em vista que o feito em epígrafe encontra-se no e. TRF-1ª Região

2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOSÉ HUMBERTO FERREIRA
: ELISANGELA GREEK NOVAES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA JÚNIOR
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 31943-19.2014.4.01.3803
31943-19.2014.4.01.3803 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SILVANA GONZAGA COSTA
ADVOGADO
: DF00012393 - JOSE MAERCIO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00077863 - KARINA AMZALAK PEREIRA
ADVOGADO
: MG00079395 - SUSIANY CUNHA MIRANDA FARIA
IMPDO
: CHEFE DO POSTO DE BENEFICIOS DO INSS-INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL EM UBERLANDIA-MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) DISPOSITIVO. Por tais razões, e mais que dos autos consta, indefiro o pedido de liminar.
Concedo os benefícios da justiça gratuita. Notifique-se a autoridade apontada coatora para,
querendo, prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Nos
termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016 de 7 de agosto de 2009, dê-se ciência do feito ao
órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial
sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.
Numeração única: 21108-69.2014.4.01.3803
21108-69.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOAO LUIZ MENDES DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082114 - GRAZIELA COLOMBARI
ADVOGADO
: MG00083853 - WAGNER GONCALVES CARDOSO
ADVOGADO
: MG00122947 - WIL DENER BARROS FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 20005-27.2014.4.01.3803
20005-27.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: IRIS DA SILVA RIBEIRO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00081982 - ADRIANO JORGE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22692-74.2014.4.01.3803
22692-74.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: CARLOS DE VASCONCELOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082201 - MARCIO HENRIQUE LEMES REGES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22695-29.2014.4.01.3803
22695-29.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: DENILSON DONIZETE DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00067142 - DALMAR JOSE ANTONIO ROLDAO
ADVOGADO
: MG00058546 - DECIO RODRIGUES DANTAS
ADVOGADO
: MG00048458 - LEONCIO GONZAGA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00055740 - MARIA ELIZETE DIAS DANTAS
ADVOGADO
: MG00079322 - RENATA SILVA CASTRO DANTAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22738-63.2014.4.01.3803
22738-63.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: FRANCISCO ANGELIM DA COSTA NETO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00120337 - DIEGO G.TEODORO
ADVOGADO
: MG00147968 - FLAVIO HENRIQUE C. DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00048458 - LEONCIO GONZAGA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00082201 - MARCIO HENRIQUE LEMES REGES
ADVOGADO
: MG00055740 - MARIA ELIZETE DIAS DANTAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22685-82.2014.4.01.3803
22685-82.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MIRIA DIAS DE CARVALHO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082201 - MARCIO HENRIQUE LEMES REGES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502367

ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22696-14.2014.4.01.3803
22696-14.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: LETICIA CRISTINA DE ARAUJO COSTA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082201 - MARCIO HENRIQUE LEMES REGES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22684-97.2014.4.01.3803
22684-97.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ADEMIR JACINTO DE BORBA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082201 - MARCIO HENRIQUE LEMES REGES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22736-93.2014.4.01.3803
22736-93.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOANNY GLAUCIA GONCALVES PENAFORT E OUTROS
ADVOGADO
: MG00067142 - DALMAR JOSE ANTONIO ROLDAO
ADVOGADO
: MG00058546 - DECIO RODRIGUES DANTAS
ADVOGADO
: MG00120337 - DIEGO G.TEODORO
ADVOGADO
: MG00048458 - LEONCIO GONZAGA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00082201 - MARCIO HENRIQUE LEMES REGES
ADVOGADO
: MG00055740 - MARIA ELIZETE DIAS DANTAS
ADVOGADO
: MG00079322 - RENATA SILVA CASTRO DANTAS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22686-67.2014.4.01.3803
22686-67.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MARCO AURELIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082201 - MARCIO HENRIQUE LEMES REGES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO

ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 18351-05.2014.4.01.3803
18351-05.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: REGINALDO INACIO PEREIRA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00081982 - ADRIANO JORGE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 21105-17.2014.4.01.3803
21105-17.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ALCEBIADES A. GOMES MACHADO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082114 - GRAZIELA COLOMBARI
ADVOGADO
: MG00083853 - WAGNER GONCALVES CARDOSO
ADVOGADO
: MG00122947 - WIL DENER BARROS FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 21075-79.2014.4.01.3803
21075-79.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: CLAUDEMIR DA SILVA DOMINGOS
ADVOGADO
: MG00119487 - CLEUTON RIBEIRO ALMEIDA PRADO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 21145-96.2014.4.01.3803
21145-96.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: MAX WILL FREITAS RESENDE E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082114 - GRAZIELA COLOMBARI
ADVOGADO
: MG00083853 - WAGNER GONCALVES CARDOSO
ADVOGADO
: MG00122947 - WIL DENER BARROS FERREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22697-96.2014.4.01.3803
22697-96.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: DIVINA ETERNA DUARTE BORGES E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082201 - MARCIO HENRIQUE LEMES REGES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 22687-52.2014.4.01.3803
22687-52.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ANGELICA PATAIO MERCADANTE E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082201 - MARCIO HENRIQUE LEMES REGES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 21053-21.2014.4.01.3803
21053-21.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOAO JAIRO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00088378 - LUIZ CARLOS DA CUNHA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 15664-55.2014.4.01.3803
15664-55.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOAO BATISTA DA COSTA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00136000 - ARTHUR SROUR VIDAL
ADVOGADO
: MG00135085 - GUSTAVO STORTI PIZZOTTI
ADVOGADO
: MG00137028 - LETICIA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: MG00134809 - RODOLPHO A. CARDOSO MARQUES
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502368
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REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 21147-66.2014.4.01.3803
21147-66.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: SEGISMAR ALVES MONTEIRO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00082114 - GRAZIELA COLOMBARI
ADVOGADO
: MG00083853 - WAGNER GONCALVES CARDOSO
ADVOGADO
: MG00122947 - WIL DENER BARROS FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 23656-67.2014.4.01.3803
23656-67.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: REGIO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00093341 - BARBARA RIBEIRO SARAIVA
ADVOGADO
: MG00082114 - GRAZIELA COLOMBARI
ADVOGADO
: MG00122947 - WIL DENER BARROS FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 23652-30.2014.4.01.3803
23652-30.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: GERALDO BORGES DA COSTA E OUTROS
ADVOGADO
: MG00083853 - WAGNER GONCALVES CARDOSO
ADVOGADO
: MG00122947 - WIL DENER BARROS FERREIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 15636-87.2014.4.01.3803
15636-87.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: JOSE HUMBERTO DO AMARAL E OUTROS
ADVOGADO
: MG00083986 - LUCIANO AUGUSTIN TOLEDO
ADVOGADO
: MG00142318 - NATALIA DE FATIMA VALADAO AMARAL TOLEDO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502369

REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00046828 - ADALGISA PEREIRA MAYNARD CERQUEIRA
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ADVOGADO
: MG00033815 - GERHARD WINNING FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelo(s) autor(es) nos efeitos devolutivo e
suspensivo, porquanto tempestivo(s). Intime(m)-se o(s) recorrido(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as contrarrazões.
Transcorrido o prazo de contrarrazões, com ou sem elas, subam os autos ao egrégio Tribunal
Regional Federal - 1ª Região, com as cautelas devidas e nossas homenagens. Intimem-se.
Numeração única: 33156-60.2014.4.01.3803
33156-60.2014.4.01.3803 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
AUTOR
: MOAB MARQUES DO PRADO
ADVOGADO
: MG00114240 - ALFREDO BARBOSA FILHO
ADVOGADO
: MG00136738 - DALTON TANURE
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REU
: MUNICIPIO DE UBERLANDIA
ADVOGADO
: MG00143411 - BRUNO PAQUIER BINHA
ADVOGADO
: MG00093170 - LIANNA MARISE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: MG00083515 - RANIERI MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00085699 - RODRIGO MORALES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00065443 - ROGERIO LUIZ DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante do exposto, determino a transferência de R$4.174,52 para a conta bancária de
titularidade da Exequente, a ser informada nestes autos, inclusive mediante o fornecimento de
seu CPF, bem como, a expedição de ofício ao PAB da CEF requisitando a transferência de
R$4.174,52 (quatro mil, cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos) da conta judicial
mencionada às fls. 98/99 para a Exequente. Deixo de apreciar, por ora, o pedido da União
relativo à revogação da pena de multa diária fixada à fl. 73, até porque sua aplicação será
examinada em momento oportuno, caso reste comprovado que qualquer dos entes executados
incorreu no descumprimento injustificado das ordens judiciais que determinaram o fornecimento
da medicação. Intime-se a Exequente para que regularize sua representação processual nestes
autos, porquanto não foi juntada cópia da procuração que instruiu os autos
principais, cientificando-a de que deverá prestar contas do valor transferido, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, no prazo de até 05 (cinco) dias após a compra do medicamento em questão, devendo, ainda, apresentar relatório e receituário médico atualizado.
Cumpra-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 8952-98.2004.4.01.3803
2004.38.03.009336-0 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: APARECIDA MARINA DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: MG00047316 - ISABEL CRISTINA SOARES
ADVOGADO
: MG00047266 - NEUZA MENDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes, primeiro o autor, para ciência do retorno dos autos do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região e, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que entender de
direito, apresentando desde logo os cálculos de liquidação, se for o caso. Transcorrido o prazo
sem manifestação, dê-se baixa e arquivem-se os autos com baixa na distribuição, sem prejuízo
de posterior restauração dos autos para o cumprimento da sentença.
Numeração única: 29818-78.2014.4.01.3803
29818-78.2014.4.01.3803 NUNCIACAO DE OBRA NOVA
REQTE
: FLAVIO AMATUZI ME
ADVOGADO
: MG00151388 - MAYARA AMATUZI
ADVOGADO
: MG00100113 - TERESA CRISTINA URATA DE OLIVEIRA
REQDO
: VALE TERMINAL INTEGRADOR ARAGUARI - VLI MULTIMODAL S.A.
REQDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
O valor da causa deve ser fixado levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
No caso, observo que o requerente pretende a paralisação da obra de construção de via de
acesso realizada pela segunda requerente e a demolição do que já foi construído, sendo
aplicável, na espécie, o disposto no art. 258 do CPC, o qual prescreve que a toda causa será
atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato.
POSTO ISSO, emende o requerente a inicial para adequar o valor da causa ao proveito
econômico pleiteado, no caso, o valor estimado da demolição do que já foi construído na obra
nunciada, no prazo de 30 (trinta) dias, com o recolhimento das custas iniciais complementares,
sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257, CPC).
Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para decisão.
Numeração única: 32657-76.2014.4.01.3803
32657-76.2014.4.01.3803 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS E OUTRO
ADVOGADO
: MG00094229 - DANIEL RICARDO DAVI SOUSA
ADVOGADO
: MG00098420 - HAIALA ALBERTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00140037 - IRIS CRISTINA FERNANDES VIEIRA
ADVOGADO
: MG00120513 - ROBERTA CATARINA GIACOMO
REQDO
: RENES JOSE BORGES PEREIRA
REQDO
: BOREAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
REQDO
: DJALMA PONCIANO DA SILVA
REQDO
: DJALMA PONCIANO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00097063 - JULIANA DEGANI PAES LEME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Inicialmente, acolho o pedido de aditamento da inicial (fls. 769/78), devendo a d. Secretaria do
Juízo incluir no pólo ativo da lide o Ministério Público Federal e no pólo passivo da lide a
empresa Boreal Engenharia e Comércio Ltda e seus gestores, Djalma Ponciano da Silva e
Djalma Ponciano da Silva Júnior. Prosseguindo, defiro parcialmente o pedido do MPF, devendo
ser intimada apenas a União, uma vez que a Caixa Econômica Federal não disponibilizou
recursos financeiros para o empreendimento, participando do Termo de Compromisso n.
2690.0214715-50/2006 apenas como agente fiscalizador. Deste modo, nos termos do art. 17,
§7º, da Lei n. 8.429/92, notifiquemse os Requeridos Boreal Engenharia e Comércio Ltda,
Djalma Ponciano da Silva e Djalma Ponciano da Silva Júnior para oferecerem manifestação por
escrito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se, ainda, a União para o fim de que dispõe o
artigo 17, §3º, da Lei 8.429/92. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. JOSÉ HUMBERTO FERREIRA
Dir. Secret.
: ELISANGELA GREEK NOVAES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA JÚNIOR
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 34046-96.2014.4.01.3803
34046-96.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: PAULO JOSE GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00095595 - FERNANDO GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: MG00118190 - HUGO GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: MG00115019 - LAZARA MARIA MOREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo ao(à)(s) Autor(a)(es) os benefícios da justiça gratuita. Tendo em vista que a parte
autora está devidamente representada (art. 38 CPC) e que a petição inicial preenche todos os
requisitos e encontra-se instruída na forma dos arts.
282 e 283, ambos do CPC, cite(m)-se o(a)(s) ré(u)(s) para, querendo, apresentar contestação
no prazo legal, a qual deverá ser instruída com cópia do procedimento administrativo e informações do CNIS e PLENUS relativos à(s) parte(s) autora(s). Fica o réu advertido de que
deverá, na contestação, especificar as provas que pretende produzir, justificando-as, na forma
do art. 300 do CPC, sob pena de preclusão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502370

Numeração única: 34049-51.2014.4.01.3803
34049-51.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: REGINALDO ANTONIO LUCIANO BARBOSA
ADVOGADO
: MG00095595 - FERNANDO GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: MG00118190 - HUGO GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: MG00115019 - LAZARA MARIA MOREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo ao(à)(s) Autor(a)(es) os benefícios da justiça gratuita. Tendo em vista que a parte
autora está devidamente representada (art. 38 CPC) e que a petição inicial preenche todos os
requisitos e encontra-se instruída na forma dos arts.
282 e 283, ambos do CPC, cite(m)-se o(a)(s) ré(u)(s) para, querendo, apresentar contestação
no prazo legal, a qual deverá ser instruída com cópia do procedimento administrativo e informações do CNIS e PLENUS relativos à(s) parte(s) autora(s). Fica o réu advertido de que
deverá, na contestação, especificar as provas que pretende produzir, justificando-as, na forma
do art. 300 do CPC, sob pena de preclusão.
Numeração única: 34050-36.2014.4.01.3803
34050-36.2014.4.01.3803 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: FRANCISCO EDIVAN NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00095595 - FERNANDO GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: MG00118190 - HUGO GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: MG00115019 - LAZARA MARIA MOREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo ao(à)(s) Autor(a)(es) os benefícios da justiça gratuita. Tendo em vista que a parte
autora está devidamente representada (art. 38 CPC) e que a petição inicial preenche todos os
requisitos e encontra-se instruída na forma dos arts.
282 e 283, ambos do CPC, cite(m)-se o(a)(s) ré(u)(s) para, querendo, apresentar contestação
no prazo legal, a qual deverá ser instruída com cópia do procedimento administrativo e informações do CNIS e PLENUS relativos à(s) parte(s) autora(s). Fica o réu advertido de que
deverá, na contestação, especificar as provas que pretende produzir, justificando-as, na forma
do art. 300 do CPC, sob pena de preclusão.
Numeração única: 31898-15.2014.4.01.3803
31898-15.2014.4.01.3803 CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
DEPCTE
: LEIDA BATISTA CINTRA
ADVOGADO
: MG00093695 - RONALDO CARRILHO DA SILVA
DEPCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
J. DPCTE
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CIVEL DA COMARCA DE ARAGUARI-MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista nova adequação da pauta de perícias, redesigno a data da perícia para o dia
18/09/2014, às 13h30, a ser realizada na sede desta Subseção Judiciária de Uberlândia,
localizada à Av. Cesário Alvim, n. 3390, Bairro Brasil, especificamente na sala de perícias do
Dr. César Augusto Saldanha Rosa (n. 09/10), piso S2. Intimem-se, com urgência.
Numeração única: 2592-74.2009.4.01.3803
2009.38.03.002629-5 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: JUSTICA PUBLICA E OUTROS
REU
: HILDO DA SILVA VILELA
REU
: JOSE MARIA JESUINO
ADVOGADO
: MG00089723 - SERGIO HENRIQUE PAZINI DE SOUSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista o retorno da carta precatória às fls. 159/166, designo audiência para as 15
horas e 30 minutos do dia 30 de setembro de 2014, quando será ouvida a testemunha de
acusação e defesa e realizado o interrogatório do réu.
Intimem-se.
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Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOSÉ HUMBERTO FERREIRA
: ELISANGELA GREEK NOVAES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA JÚNIOR
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Juiz Titular
: DR. JOSÉ HUMBERTO FERREIRA
Dir. Secret.
: ELISANGELA GREEK NOVAES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA JÚNIOR
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10781-02.2013.4.01.3803
10781-02.2013.4.01.3803 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - LEONARDO ANDRADE MACEDO
REU
: LAURO DE MOURA SARAIVA
ADVOGADO
: MG00087479 - SERGIO MESTRINER JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Consederando o e-mail de fls. 388/389, faço os autos com vista às partes para ciência da
audiência designada na Vara Criminal da Comarca de Olímpia-SP, a ser realizada dia 16 de
setembro de 2014, às 14:25h
Numeração única: 8114-19.2008.4.01.3803
2008.38.03.008229-0 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00060720 - FABIOLA RIBEIRO GOMIDE
ADVOGADO
: MG00117651 - FERNANDA ANDRADE DE FARIA
ADVOGADO
: MG00067254 - FERNANDA CARRIJO BATISTA
ADVOGADO
: MG00088749 - LUCIOLA PARREIRA VASCONCELOS
ADVOGADO
: MG00073711 - OLIMPIA IZABEL DE SOUSA SILVA
RÉU
: ILA MARIA ALVES DA SILVA
RÉU
: DAMON MARQUES MORAIS
RÉU
: MELLINA RODRIGUES MORAIS
RÉU
: MAXIMILIANO MARQUES MORAIS
RÉU
: DANNA ANDREA RODRIGUES MORAIS
ADVOGADO
: MG00075153 - JOANA DARC DE CASTRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a CEF para juntar as cópias necessárias para a instrução da carta precatória, na
forma da lei, bem como providenciar a sua retirada na Secretaria e promover a sua distribuição
no juízo deprecado, no prazo de cinco dias.

REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
MG00094212 - CESAR AUGUSTO SOARES REGO
MG00054278 - DEOPHANES ARAUJO SOARES FILHO
MG00081259 - DIRCEU RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA
MG00065446 - FERNANDA PAIS DUTRA REGO
MG00062852 - MARIA APARECIDA FERREIRA BARROS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A decisão de fl. 74 foi publicada em 17/04/2014, com validade de publicação no dia 22/04/2014,
conforme certidão de fl. 75. O prazo para a parte autora apresentar contrarrazões teve início
em 23/04/2014 e fim em 07/05/2014. Entretanto estas somente foram ofertadas em 22/05/2014
(fl. 76), tendo já transcorrido o prazo para a prática de tal ato.Assim, diante de sua manifesta
intempestividade, deixo de receber as contrarrazões apresentadas pela autora e determino o
seu desentranhamento, acostando-as à contracapa dos autos à disposição desta pelo prazo de
05 (cinco) dias.Cumpra-se o item '3' da decisão de fl. 74.
Numeração única: 1976-76.2012.4.01.3809
1976-76.2012.4.01.3809 REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE
AUTOR
: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S/A
ADVOGADO
: MG00056543 - DECIO FLAVIO TORRES FREIRE
ADVOGADO
: MG00093390 - FABIANA VANZELI FERREIRA MIRANDA
ADVOGADO
: SP00172840 - MERCHED ALCANTARA DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00103030 - VIVIANE FIRMIANO DA SILVA
REU
: MARCIAL DONIZETI RODRIGUES
REU
: LUCIENE ESTEVES RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00078833 - EDUARDO DOUAT SALGADO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Chamo o feito à ordem.Compulsando os autos, verifico a não coincidência entre o patrono da
parte ré, signatário das petições de fls. 83 e 91/92, e o advogado que efetuou o peticionamento
eletrônico das referidas peças (fls. 82 e 90). Assim, intime-o para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, colacione aos autos os originais daquelas.Ressalte-se que o advogado credenciado no eProc - sistema de transmissão eletrônica de atos processuais da 1ª Região - está apto a
protocolar eletronicamente suas próprias petições, conforme disposto no art. 2º, §4º, da Resolução/Presi 600-26, de 07 de dezembro de 2009, ato normativo que disciplina o acesso e o
recebimento de peças digitais no âmbito do TRF 1ª Região.Ante a manifestação de fl. 39,
intime-se a União Federal para dizer a que título pretende ingressar no presente feito.Na
oportunidade, intime-a, ainda, acerca da decisão juntada aos autos à fl. 76, da determinação de
fl. 77, bem como da decisão de fl. 87.
Atos do Exmo.
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2062-47.2012.4.01.3809
2062-47.2012.4.01.3809 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00078173 - BRUNO VIANA VIEIRA
ADVOGADO
: MG00101854 - OSVALDO CAITANO DE MORAES
ADVOGADO
: MG00067986 - PAULO HENRIQUE MACIEL MANCINI
RÉU
: DELMIRES DE CARVALHO MARQUESINI

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VARGINHA
1ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
: ERNANE DE OLIVEIRA MEDEIROS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 984-18.2012.4.01.3809
984-18.2012.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CYNTIA CAROLINE BORGES BRASIL
ADVOGADO
: MG00132355 - TAINA ESTEFANI CARVALHO SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502371

:
:
:
:
:
:

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando o trânsito em julgado da sentença de fl. 39, certificado à fl. 41 (verso), bem como
a manifestação da CEF à fl. 43, intime-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias,
proceder ao cumprimento do julgado, sob pena de incidência da penalidade prevista no art.
475-J do CPC.Em havendo o cumprimento, abra-se vista à parte autora para requerer o que
entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Na hipótese de não proceder a parte ré ao
cumprimento do julgado, remetam-se os autos à Distribuição para alteração da classe processual para 4.100 (cumprimento de sentença), devendo constar como exequente a parte
autora. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos demais requerimentos formulados na petição de fl. 43.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do despacho de fl. 379, intime-se o procurador signatário de fl. 391 para trazer aos
autos cópia do termo de inventariante ou, se já encerrado o processo de inventário do de cujus
José Reis Ribeiro, cópia do formal de partilha dos bens deixados, habilitando, neste caso, todos
os herdeiros para fins de se comprovar a devida sucessão processual, conforme art. 43, do
CPC.Na hipótese de ainda estar em trâmite o inventário, deverá regularizar a representação
processual, trazendo aos autos procuração outorgada pelo espólio, representado pelo inventariante,
Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 40641-91.2012.4.01.3800
40641-91.2012.4.01.3800 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: SERGIO MAURO DE FREITAS
ADVOGADO
: SP00150478 - GISLENE CIATE DA SILVA
ADVOGADO
: SP00108928 - JOSE EDUARDO DO CARMO
ADVOGADO
: SP00153502 - MARCELO AUGUSTO DO CARMO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando, ainda, que o valor atribuído à causa, sob o rito ordinário, nos autos em epígrafe,
está bem próximo do limite de 60 (sessenta) salários mínimos, aspecto que poderá caracterizar
a competência do Juizado Especial Federal.
Isso posto, intime-se a parte autora para justificar, pormenorizadamente, o valor da causa
(trazendo aos autos as respectivas planilhas), sob pena de extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 284, parágrafo único, c/c art. 267, I, ambos do CPC.Prazo: 10 (dez)
dias.Acaso o novo valor a ser atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos,
remetam-se os autos à Distribuição para que proceda à redistribuição do feito ao Juizado
Especial Federal Adjunto, tendo em vista a sua competência absoluta para o processamento da
presente ação.
Atos do Exmo.
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1651-04.2012.4.01.3809
1651-04.2012.4.01.3809 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: MESSIAS MARTINS RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00102549 - JOAO RODRIGO OLIVEIRA MIRANDA LANGKAMMER
EMBDO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS-CREA/MG
ADVOGADO
: MG00088043 - EDUARDO GONCALVES ARAUJO
ADVOGADO
: MG00078712 - MARIA DE FATIMA AMARAL
ADVOGADO
: MG00047913 - RICARDO LUCIO DE SOUZA ALVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Desapensem-se os presentes autos aos da execução fiscal.Tendo em vista que se trata de
entidade autárquica, inserta no conceito de Fazenda Pública, ao exequente para que adeque o
pedido à previsão do artigo 730 do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 3121-70.2012.4.01.3809
3121-70.2012.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: PAULO SERGIO VIEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: RS00023021 - GLENIO LUIS OHLWILER FERREIRA
ADVOGADO
: MG00111180 - MARCELO TRINDADE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00110662 - MICHELE MILANEZ SCHNEIDER ARCIERI
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Compulsando os autos, constato que o valor referente ao porte de remessa e retorno dos autos
foi recolhido a menor, já que se recolheu o valor de R$ 37,40 (fl. 136) quando, nos termos da
Tabela VIII da Portaria/COREJ n. 61, de 06 de maio de 2013, o correto seria R$ 47,00.Assim,
intime-se a parte autora para complementar o valor pertinente ao porte de remessa e retorno,
conforme previsto na referida Portaria.Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de ser julgado deserto
o recurso de apelação interposto, nos termos do art. 511, caput, do CPC

Numeração única: 2775-85.2013.4.01.3809
2775-85.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: SILVINO ESTEVAM PEREIRA
ADVOGADO
: MG00114183 - HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR
ADVOGADO
: MG00126983 - MICHELLE APARECIDA RANGEL
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ADVOGADO
: MG00101854 - OSVALDO CAITANO DE MORAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)determino a suspensão do presente feito até nova determinação da Corte Especial.Na
hipótese de não ter havido citação inicial no presente processo, fica determinada, desde já, a
citação da CAIXA para após o julgamento da questão pelo STJ, na eventualidade de prosseguimento deste feito. Assegura-se, com isso, em favor da parte autora, a interrupção da
prescrição e fluência dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação, consoante artigos
202, I, do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil, dada a peculiaridade do caso.
Numeração única: 2116-76.2013.4.01.3809
2116-76.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ERCY INACIO VILELA
ADVOGADO
: MG00141182 - ALESSANDRO CALDONAZO
ADVOGADO
: MG00115085 - BIANCA PONTES COELHO RAMOS MONTI
ADVOGADO
: MG00136120 - CASSIO CICERO SIERVULI DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101854 - OSVALDO CAITANO DE MORAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte autora à fl. 65, tendo em
vista que eventuais cálculos somente serão necessários na fase de liquidação da sentença,
caso o pedido formulado na inicial seja julgado procedente.Preclusa esta decisão, venham os
autos conclusos para sentença.
Numeração única: 2371-05.2011.4.01.3809
2371-05.2011.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: ANTONIO ALVES PEREIRA SOBRINHO
ADVOGADO
: MG00043766 - FERNANDO ALVES DE ANDRADE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00101854 - OSVALDO CAITANO DE MORAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando a interpretação definitiva dada pelo STJ ao art. 475-J, do CPC (REsp 940.274MS, Rel. originário Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 07/04/2010), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15
(quinze) dias, proceder ao cumprimento do julgado, sob pena de incidência da penalidade
prevista no art. 475-J, do CPC. Deverá, ainda, comprovar o recolhimento das custas processuais.Com o pagamento, abra-se vista à CEF para requerer o que entender de direito pelo
prazo de 05 (cinco) dias.Não havendo comprovação do pagamento, venham os autos conclusos para análise do pedido formulado à fl. 60 (penúltimo parágrafo).
Juiz Titular
: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
Juiz Substit.
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
Dir. Secret.
: ERNANE DE OLIVEIRA MEDEIROS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 980-88.2006.4.01.3809
2006.38.09.000980-5 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: JOSE EXPEDITO DO PRADO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00024790 - VILFRIDO SIQUEIRA DA CRUZ
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502372
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REU
ADVOGADO
CURADOR
ADVOGADO

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
: ERNANE DE OLIVEIRA MEDEIROS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2626-89.2013.4.01.3809
2626-89.2013.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: WELINGTON OLIVEIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: MG00053838 - ANTONIO SETH PIVA
ADVOGADO
: MG00114121 - GEISE DE FATIMA PIVA VILELA
ADVOGADO
: MG00080811 - SEBASTIAO EDINO DE JESUS
ADVOGADO
: MG00094066 - ZACARIAS ABRÃO PIVA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG
IMPDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Desarquivem-se os autos, abrindo-se vista, pelo prazo de 05 (cinco) dias, fora de Secretaria,
conforme requerido à(s) fl(s). 34. Nada sendo requerido, retornem--se os autos ao arquivo.
Numeração única: 2310-76.2013.4.01.3809
2310-76.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: WANDERLEY FARJADO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 36/40 e
43/49, bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez)
dias. Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante
justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 4276-79.2010.4.01.3809
4276-79.2010.4.01.3809 EXIBICAO
REQTE
: DELSON DONIZETI BRANCO
ADVOGADO
: MG00146956 - CARLOS ROBERTO FAUSTINO
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Desarquivem-se os atuos, abrindo-se vista, pelo prazo de 05 (cinco) dias, fora de Secretaria,
conforme requerido à(s) fl(s). 38. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.
Numeração única: 4711-24.2008.4.01.3809
2008.38.09.004710-3 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: SYLMA THEREZINHA LEITE DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00080590 - PEDRO DONIZETI TEODORO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes para ciência e manifstação sobre o retorno dos autos do TRF1ª Região.
Nada sendo requerido, remetam-se os atuos ao arquivo provisório. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 1481-76.2005.4.01.3809
2005.38.09.001484-8 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIA NAZARE DOS REIS
ADVOGADO
: MG00024790 - VILFRIDO SIQUEIRA DA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502373

:
:
:
:

ROSENDA BREGALDA MENDES
MG00059434 - MARCO ANTÔNIO SALES
ELINOR MEDES FILHO
MG00059434 - MARCO ANTÔNIO SALES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes para ciência e manifstação sobre o retorno dos autos do TRF1ª Região.
Nada sendo requerido, remetam-se os atuos ao arquivo provisório. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 616-72.2013.4.01.3809
616-72.2013.4.01.3809 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: COOPER STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING
ADVOGADO
: MG00063445 - CLAUDIA FERREIRA PINTO MENDES
ADVOGADO
: MG00114182 - HELLEN RIBEIRO CREPALDI
ADVOGADO
: MG00040924 - JOAQUIM DONIZETI CREPALDI
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista á parte autora, para, querendo, impugnar a(s) contestação(ões) de fl(s). 272/274,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 2274-34.2013.4.01.3809
2274-34.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ANTONIO CARLOS ESTANISLAU
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 39/43 e
47/52, bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez)
dias. Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante
justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 1812-77.2013.4.01.3809
1812-77.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AMARILDO LUCIO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00125401 - JORGE ANTONIO NONATO DE LIMA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00083818 - BERNARDO SOARES CRUZ
ADVOGADO
: MG00101854 - OSVALDO CAITANO DE MORAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 30/36,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 2616-45.2013.4.01.3809
2616-45.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GISELA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00111575 - DANIEL FABRICIO GARBINI MARTINS
ADVOGADO
: MG00103709 - FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
ADVOGADO
: MG00133008 - RHANDERSON LAMIN RESENDE
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00077470 - EVELINA COSTA VANELLI RIBAS
ADVOGADO
: MG00101854 - OSVALDO CAITANO DE MORAES
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Numeração única: 374-79.2014.4.01.3809
374-79.2014.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANETE CRAVEIRO
ADVOGADO
: MG00119718 - ANGELA VALERIA PELLEGRINO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 54/66,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 2308-09.2013.4.01.3809
2308-09.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: VICENTE PEREIRA DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 42/46 e
48/58, bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez)
dias. Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante
justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 82-31.2013.4.01.3809
82-31.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EDUARDA SOUZA MENDES
ADVOGADO
: MG00137892 - CARLOS ALESSANDRO LIMA MIRANDA
ADVOGADO
: MG00025657 - JOSE RAFAEL VIEIRA
ADVOGADO
: MG00098244 - MARCOS SOARES VIEIRA
ADVOGADO
: MG00135183 - PEDRO PAULO OLIMPIO NEVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 60/66,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 2290-85.2013.4.01.3809
2290-85.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: JOAO CARLOS FRANKLIN DA SILVA
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 40/45 e
49/60, bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez)
dias. Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante
justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 2292-55.2013.4.01.3809
2292-55.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: JOSE AURELIO ALVES
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 28/35,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 1568-51.2013.4.01.3809
1568-51.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOSE DONIZETI DE SOUZA
: MG00065493 - JOSE JAMILSON DA SILVA
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 72/75,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 2278-71.2013.4.01.3809
2278-71.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU

:
:
:
:
:

CLAUDIO ROBERTO FERNANDES
MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 45/49,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 2294-25.2013.4.01.3809
2294-25.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
REU

:
:
:
:
:

LENIS DE CASSIA FAGUNDES
MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 48/52,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 2618-15.2013.4.01.3809
2618-15.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

RETIFICA MOTOR SUL LTDA
MG00114183 - HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR
MG00126983 - MICHELLE APARECIDA RANGEL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 80/135,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502374
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes para ciência e manifstação sobre o retorno dos autos do TRF1ª Região.
Nada sendo requerido, remetam-se os atuos ao arquivo provisório. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 2503-38.2006.4.01.3809
2006.38.09.002503-9 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: MILTON MENDONCA DE MORAIS
ADVOGADO
: MG00088503 - FREDERICO CARVALHO GODINHO
ADVOGADO
: MG00061919 - JOAO BOSCO RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00028273 - MARIA LUCIA DE FREITAS
ADVOGADO
: MG00064987 - TANIA BEATRIZ TELLES AREIAS
REU
: ESTADO DE MINAS GERAIS
REU
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: MG00027683 - ALBERTO GUIMARAES ANDRADE
ADVOGADO
: MG00047521 - ANTONIO CARLOS DINIZ MURTA
ADVOGADO
: MG00045706 - BRUNO RODRIGUES DE FARIA
ADVOGADO
: MG00034554 - CARLOS JOSE DA ROCHA
ADVOGADO
: MG00059966 - CARLOS VICTOR MUZZI FILHO
ADVOGADO
: MG00044673 - CELIO LOPES KALUME
ADVOGADO
: MG00036042 - ELAINE COURA
ADVOGADO
: MG00007857 - ELCIO REIS
ADVOGADO
: MG00043028 - FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS BARROS
ADVOGADO
: MG00030656 - GLEIDE LARA MEIRELLES SANTANA
ADVOGADO
: MG00022351 - ILMA CORREA
ADVOGADO
: MG00021350 - JOSE ALFREDO BORGES
ADVOGADO
: MG00031000 - JOSE ROBERTO DE CASTRO
ADVOGADO
: MG00080790 - LUIZ HENRIQUE NOVAES ZACARIAS
ADVOGADO
: MG00070918 - MARCELO AGUIAR MACHADO
ADVOGADO
: MG00044445 - MARCELO CASSIO AMORIM REBOUCAS
ADVOGADO
: MG00051209 - MARCELO PADUA CAVALCANTI
ADVOGADO
: MG00075250 - MARCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA
ADVOGADO
: MG00052993 - MARISMAR CIRINO MOTTA
ADVOGADO
: MG00041457 - MAURICIO BHERING ANDRADE
ADVOGADO
: MG00035742 - NARDELE DEBORA CARVALHO ESQUERDO
ADVOGADO
: MG00047946 - NILBER ANDRADE
ADVOGADO
: MG00016015 - OSVALDO NUNES FRANCA
ADVOGADO
: MG00049371 - PAULA ABRANCHES DE LIMA
ADVOGADO
: MG00079357 - PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: MG00051255 - ROBERTO PORTES RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00006354 - RONALD MAGALHAES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00062660 - SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes para ciência e manifestação sobre o retorno dos autos do TRF 1ª
Região. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Prazo: 10 (dez)
dias.
Numeração única: 2291-70.2013.4.01.3809
2291-70.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: JONATHAN RIBEIRO DE ARAUJO
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 33/36 e
39/49, bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez)
dias. Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante
justificativa, as provas a serem produzidas.

REU

: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 39/44 e
48/59, bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez)
dias. Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante
justificativa, as provas a serem produzidas.
Atos do Exmo.
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3456-94.2009.4.01.3809
2009.38.09.003455-0 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANDRE LEAL DA PAIXAO
ADVOGADO
: MG00034968 - ANTÔNIO CHALFUN
ADVOGADO
: MG00081424 - GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN
ADVOGADO
: MG00100710 - HENRIQUE COSTA VIEIRA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00049772 - ADILSON CARLOS FARIA
ADVOGADO
: MG00095277 - IARA DA SILVA RAZUK
ADVOGADO
: MG00085432 - ROBERTO MARSICANO CEZAR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes para ciência e manifestação sobre o retorno dos autos do TRF 1ª
Região.
Nota de secretaria: primeiro ao autor.
Numeração única: 1817-07.2010.4.01.3809
1817-07.2010.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MARIA APARECIDA PEREIRA GUEDES
ADVOGADO
: MG00056347 - JOSE ADOLFO MELO
ADVOGADO
: MG00069598 - LUCIMARA PEREIRA GONCALVES
ADVOGADO
: MG00050567 - MANOEL FREDERICO VIEIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte Autora acerca da(s) petição(ções)/documento(s)/manifestação(ões) juntada(s) à(s) fl(s). 89/102. Prazo: 05 (cinco) dias.
Numeração única: 3242-35.2011.4.01.3809
3242-35.2011.4.01.3809 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
AUTOR
: AFONSO REZENDE NETO
ADVOGADO
: MG00030961 - DINALVES SILVA
ADVOGADO
: MG00105064 - PLINIO TROLESE
ADVOGADO
: MG00104313 - RENATO CANDIDO PEREIRA
REU
: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS
LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes para ciência e manifstação sobre o retorno dos autos do TRF1ª Região.
Nada sendo requerido, remetam-se os atuos ao arquivo provisório. Prazo: 10 (dez) dias.
Numeração única: 2097-07.2012.4.01.3809
2097-07.2012.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PHILIPS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: SP00169017 - ENZO ALFREDO PELEGRINA MEGOZZI
ADVOGADO
: MG00063308 - LUCIANA GUIMARÃES DE SOUSA
ADVOGADO
: RJ00112310 - LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA
ADVOGADO
: SP00301462 - MARCUS BENICIO BOCONCELLO SIMOES
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502375
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Designo a data de 13/10/2014 às 14h:30min para realização da audiência de conciliação,
instrução e julgamento. 2. Fica limitado a três testemunhas por cada parte, as quais deverão
comparecer à audiência designada, independentemente de intimação. O não comparecimento
da parte autora implicará na extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Determino
também, de ofício, a intimação do técnico do Seguro Social, o(a) servidor(a) Sr(a). Eduardo
Henrique Costa de Freitas, matrícula 1947885, lotado na APS de Varginha/MG, consoante fls.
107/112, para comparecimento na audiência supra. 4. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 3478-84.2011.4.01.3809
3478-84.2011.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARILDA APARECIDA DOS REIS EDUARDO
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando a informação contida na petição de fl. 175, designo o dia 22/09/2014 às
14h:45min para a realização do exame pericial, a ser efetuado nas dependências de seu
consultório médico, na Rua Barão da Boa Esperança, 284 - Centro - Três Pontas-MG, o qual
deverá apresentar o laudo no prazo de 10 (dez) dias. O perito deverá responder aos quesitos
do Juízo formulados na decisão de fl. 169, bem como aos apresentados pela parte autora nas
fls. 22/23 e pela parte ré nas fls. 134/135. Intimem-se as partes da redesignação da perícia.
Intime-se a parte autora para que leve consigo, na data do exame, todos os laudos, exames e
relatórios médicos recentes que possuir, tendo em vista a informação do perito de fl. 175. Após
a juntada do laudo pericial, esclarecidos eventuais quesitos suplementares, à Secretaria para
que adote as medidas necessárias quanto ao pagamento do perito ora nomeado. Publique-se.
Intime-se.
Numeração única: 3857-25.2011.4.01.3809
3857-25.2011.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DELZA MARIA DE AZEVEDO SILVA
ADVOGADO
: MG00090193 - ANDRESSA BERNARDES ANTUNES
ADVOGADO
: MG00075179 - FLAVIO CORREA REIS
ADVOGADO
: MG00042000 - JOSE MARTINS SOBRINHO
ADVOGADO
: MG00088050 - MAILSO PAIVA MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo o recurso tempestivamente interposto pela parte ré às fls. 212/214, apenas no efeito
devolutivo. 2. Apresentação de contrarrazões pela parte autora nas fls. 223/227. 3. Remetamse os autos à Turma Recursal. 4. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 2651-05.2013.4.01.3809
2651-05.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AILTON BERTOLDO
ADVOGADO
: MG00083775 - SUELI DE FATIMA SILVA GOMES
ADVOGADO
: MG00077874 - WALDIR GOMES ROSA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo o recurso tempestivamente interposto pela parte ré à fl. 175/179, apenas no efeito
devolutivo. 2. Apresentação de contrarrazões pela parte autora às fls. 184/191. 3. Nada a
prover quanto ao pedido formulado pela parte autora na fl. 183, tendo em vista que a sentença
ainda não transitou em julgado. 4. Remetam-se os autos à Turma Recursal. 5. Intime-se.
Numeração única: 2645-32.2012.4.01.3809
2645-32.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA HELENA DE CARVALHO DINIZ
ADVOGADO
: MG00125401 - JORGE ANTONIO NONATO DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Recebo o recurso tempestivamente interposto pela parte ré às fls. 84/88, apenas no efeito
devolutivo. 2. Apresentação de contrarrazões pela parte autora nas fls. 95/97. 3. Remetam-se
os autos à Turma Recursal. 4. Publique-se. Intime-se.

Numeração única: 2273-49.2013.4.01.3809
2273-49.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: ALENCAR BATISTA CAMPO
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 38/41 e
44/54, bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez)
dias. Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante
justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 2311-61.2013.4.01.3809
2311-61.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: WANDERLEI JOSE MARTINS
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
REU
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 38/41 e
44/54, bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez)
dias. Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante
justificativa, as provas a serem produzidas.
Numeração única: 3541-41.2013.4.01.3809
3541-41.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: VF DA COSTA JUNIOR - ME
ADVOGADO
: MG00077558 - ALEXANDRE FONSECA DE BRITO
ADVOGADO
: MG00066971 - JOSÉ REIS PEDRO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista à parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestação(ções) de fl(s). 28/33,
bem como especificar e justificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, também indicar, mediante justificativa, as provas a serem produzidas.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
: ERNANE DE OLIVEIRA MEDEIROS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
AUTOS COM DECISÃO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1699-60.2012.4.01.3809
1699-60.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

MARIA VICENTINA HONORIO
MG00065493 - JOSE JAMILSON DA SILVA
MG00127955 - MARIA APARECIDA DE RESENDE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502376
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Numeração única: 1696-08.2012.4.01.3809
1696-08.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA AUXILIADORA CAMILO BATISTA
ADVOGADO
: MG00114712 - ALINE FERREIRA FIRMINO GARRIDO
ADVOGADO
: MG00112345 - DANIELLE SILVEIRA MERI
ADVOGADO
: MG00092484 - FLAVIA MESQUITA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: a) DETERMINAR que o INSS
passe a pagar à autora o benefício de auxílio-doença no valor mensal de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), a partir da competência de agosto de 2014, deferindo a
antecipação dos efeitos da tutela, neste ponto, com fulcro no art. 4º da Lei nº 10.259/2001; b)
CONDENAR o INSS a pagar-lhe os valores devidos em atraso a título do mesmo benefício, no
período de 01.02.2013 a 31.07.2014, no importe de R$ 14.109,86 (quatorze mil, cento e nove
reais e oitenta e seis centavos), conforme apurado pela Contadoria nos cálculos anexos que
integram a sentença. O aludido valor foi e deverá ser corrigido pela TR até 12/2013 e pelo
INPC a partir de 01/2014. Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos da Lei
nº 12.703/2012, contados a partir da data da citação (21.09.2012), incidentes apenas e tão
somente sobre o valor principal corrigido. c) CONDENAR o INSS no ressarcimento dos valores
referentes aos honorários do perito. Fica assegurado o gozo do benefício de auxílio-doença até
seis meses após a data da efetiva implantação do benefício em virtude da presente sentença
confirmatória. Decorrido esse prazo, sujeita-se o segurado à apresentação obrigatória para
perícia conforme agendamento do INSS. Caso não compareça ou a nova perícia lhe seja
desfavorável, caberá ao INSS suspender o respectivo pagamento, sem prejuízo, obviamente,
de recurso administrativo ou ajuizamento de ação se o segurado não concordar com a decisão
administrativa. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. Após o trânsito em julgado,
expeça-se a competente RPV, se for o caso. P.R.I.
Numeração única: 2040-86.2012.4.01.3809
2040-86.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAURICIO DONIZETI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00090193 - ANDRESSA BERNARDES ANTUNES
ADVOGADO
: MG00042000 - JOSE MARTINS SOBRINHO
ADVOGADO
: MG00049480 - ROSANGELA DE FÁTIMA MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: a) DETERMINAR que o INSS
restabeleça o pagamento do benefício de auxílio-doença NB 545.986.590-1, no valor mensal de
R$ 1.131,94 (um mil, cento e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) a partir da
competência de agosto de 2014, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela, neste ponto,
com fulcro no art. 4º da Lei nº 10.259/2001; b) CONDENAR o INSS a pagar-lhe os valores
devidos em atraso a título do mesmo benefício, no período de 06.07.2012 a 31.07.2014, no
importe de R$ 30.818,33 (trinta mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e três centavos), conforme apurado pela Contadoria nos cálculos anexos que integram a sentença. O aludido valor
foi e deverá ser corrigido pela TR até 12/2013 e pelo INPC a partir de 01/2014. Juros de mora
de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos da Lei nº 12.703/2012, contados a partir da data
da citação (04.11.2011 - fl. 56 verso), incidentes apenas e tão somente sobre o valor principal
corrigido. c) CONDENAR o INSS no ressarcimento dos valores referentes aos honorários do
perito. Fica assegurado o gozo do benefício de auxílio-doença até seis meses após a data da
efetiva implantação do benefício em virtude da presente sentença confirmatória. Decorrido esse
prazo, sujeita-se o segurado à apresentação obrigatória para perícia conforme agendamento do
INSS. Caso não compareça ou a nova perícia lhe seja desfavorável, caberá ao INSS suspender
o respectivo pagamento, sem prejuízo, obviamente, de recurso administrativo ou ajuizamento
de ação se o segurado não concordar com a decisão administrativa. Sem custas e honorários
neste grau de jurisdição. Após o trânsito em julgado, expeça-se a competente RPV, se for o
caso. P.R.I.
Numeração única: 3436-98.2012.4.01.3809
3436-98.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE MAURO DE PAULA
ADVOGADO
: MG00130890 - CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA
ADVOGADO
: MG00129189 - RENATO APARECIDO DE LIMA

Numeração única: 3371-35.2014.4.01.3809
3371-35.2014.4.01.3809 CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
: MARCOS BOTREL CAMPOS
ADVOGADO
: MG00091408 - MARCOS BOTREL CAMPOS
ADVOGADO
: MG0091408B - MARCOS BOTREL CAMPOS
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. 14. Cite-se a União (Fazenda Nacional). 15.
Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
Juiz Substit.
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
Dir. Secret.
: ERNANE DE OLIVEIRA MEDEIROS
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3493-48.2014.4.01.3809
3493-48.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA ALVES SANTIAGO
ADVOGADO
: MG00050918 - PAULO CÉSAR ZANATELI RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Intime-se a parte autora para que realize pedido administrativo referente ao benefício pleiteado na inicial, de modo a justificar seu interesse de agir, para o que concedo-lhe o prazo de
60 (sessenta) dias para a sua formulação junto à Autarquia Previdenciária, sendo que, neste
prazo, deverá informar nos presentes autos a resposta concedida pelo INSS, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Publique-se.
Juiz Titular
: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
Juiz Substit.
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
Dir. Secret.
: ERNANE DE OLIVEIRA MEDEIROS
Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. SÉRGIO SANTOS MELO

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3356-37.2012.4.01.3809
3356-37.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SILVANA DE ARAUJO RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00130890 - CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA
ADVOGADO
: MG00129189 - RENATO APARECIDO DE LIMA
ADVOGADO
: MG00133805 - WILSON DE OLIVEIRA MENDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) RECONHECER o direito da autora à percepção
das diferenças devidas diante da revisão administrativa operada com base no art. 29, II, da Lei
nº 8.213/91, quanto ao benefício de auxílio-doença (NB 528.615.676-9), pelo período de
10.02.2008 a 23.08.2008, afastando a ocorrência da prescrição; b) CONDENAR o INSS ao
pagamento das diferenças devidas quanto ao aludido período, no importe de R$283,96 (duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme apurado pela Contadoria nos
cálculos anexos que integram a sentença. O aludido valor foi e deverá ser corrigido pela TR até
12/2013 e pelo INPC a partir de 01/2014. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição.
Com o trânsito em julgado, expeça-se a competente RPV. P.R.I.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502377
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porventura formulados pelas partes: A - Situação de convivência familiar da parte autora a. O
núcleo familiar da parte autora é composta de quantas pessoas. b. A parte autora vive internada em instituição, abrigo, asilo ou sob responsabilidade de terceiros. Se for o caso, quem
são os responsáveis. B - Situação financeira da parte autora e do grupo familiar. a. A parte
autora está recebendo algum tipo de benefício, ou está inserido em algum programa social
como: ( ) concessão de órtese e prótese; ( ) qualificação profissional; ( ) geração de renda; ( )
cesta básica; ( ) programa de leite; ( ) bolsa escola; ( ) bolsa criança-cidadã; ( ) programas para
jovens; ( ) transporte gratuito; ( ) habilitação popular; ( )outros, especificar. b. Quem arca com
as despesas dos medicamentos que a parte autora necessita. c. A parte autora necessita
urgente,e não tem como conseguir por conta própria: ( ) abrigo; ( ) comida; ( ) vestuário; ( )
cuidados contínuos de terceiros; ( ) óculos; ( ) habilitação/reabilitação; ( ) avaliação médica; ( )
medicamentos; ( ) muletas; ( ) capacidade e inserção no mercado de trabalho ou em atividades
produtivas; ( ) preservação de seus direitos; ( ) outras, especificar. C - Informações sobre os
integrantes do núcleo familiar da parte autora. a. Como é composto o grupo familiar. b. Existem
mais idosos ou portadores de deficiência, na mesma família, necessitando de apoio. Quantos.
c. Existem pessoas acima de 18 anos que estejam empregadas. d. Se positivo, qual a renda
mensal de cada componente empregado. Trabalha(m) de carteira assinada. O perito deverá
ainda atentar para as características de cada necessidade identificada: a. se de abrigo, alimentos, vestuário, documentação pessoal, transporte gratuito, apoio ao idoso e ao portador de
deficiência, normalmente são atendidos nos programas de assistência social; b. se de avaliação médica, habilitação, reabilitação, medicamento, órtese e prótese (cadeira de rodas,
muletas, aparelho auditivo, óculos etc.), vacinação de crianças, acompanhamento pré-natal de
gestantes, é necessário encaminhar para os serviços de saúde que atendam a essas questões;
c. se de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, ou em atividades produtivas, de geração de renda, crédito subsidiado etc; d. se disser respeito à educação especial,
educação de crianças de zero a seis anos e educação de adultos, buscar atendimento junto à
área de educação; e. se o problema for habitacional, verificar a possibilidade de inclusão junto
aos programas da habilitação popular. Os honorários do(s) perito(s) ficam fixados em R$
176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme Resolução 558/2007 do CJF.
Intimem-se as partes da designação da perícia, bem como para, em cinco dias, querendo,
apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 3846-88.2014.4.01.3809
3846-88.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00114406 - SONIA LUCIA ARSENIO RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 17/10/2014, às 10h00min, para a perícia médica com o Dr. Armando Fortunato
Filho, a ser realizada em seu consultório, localizado na Rua Irmão Mário Esdras, nº 462, Vila
Pinto, Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no prazo de dez dias. O médico perito
deverá responder aos seguintes quesitos, bem como aqueles porventura formulados pelas
partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou lesão. Em caso afirmativo, qual.
Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes da doença ou lesão. 2 - É
possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso. Qual
(mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária ou
permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial. 5 É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/
ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do
tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que acomete a parte autora decorre de
acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho. 9 - Em razão de sua
enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos permanentes, de enfermagem ou
de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos
da condição de saúde da parte autora. Os honorários do perito ficam fixados em R$ 176,10
(cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme Resolução 558/2007 do CJF. Intimemse as partes da designação da perícia, bem como para, em cinco dias, querendo, apresentarem
quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito nomeado. Publique-se. Intime-se.

ADVOGADO
: MG00133805 - WILSON DE OLIVEIRA MENDES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) RECONHECER o direito do
autor à percepção das diferenças devidas diante da revisão administrativa operada com base
no art. 29, II, da Lei nº 8.213/91, quanto aos benefícios de auxílio-doença nºs 518.876.356-3 e
527.216.900-6, pelos períodos, respectivamente, de 07.12.2006 a 20.02.2007 e de 30.01.2008
a 30.09.2009, afastando a ocorrência da prescrição; b) CONDENAR o INSS, quanto ao benefício nº 527.216.900-6, ao pagamento das diferenças devidas, no importe de R$ R$3.131,44
(três mil, cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme apurado pela
Contadoria nos cálculos anexos que integram a sentença. O aludido valor foi e deverá ser
corrigido pela TR até 12/2013 e pelo INPC a partir de 01/2014; c) CONDENAR o INSS, quanto
ao benefício nº 518.876.356-3, ao pagamento das diferenças devidas, no importe de R$241,25
(duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme apurado pela contadoria
nos cálculos anexos que integram a sentença. O aludido valor foi e deverá ser corrigido pela
TR até 12/2013 e pelo INPC a partir de 01/2014. Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao
mês, contados da data da citação (21.06.2013), incidentes apenas e tão somente sobre o valor
principal corrigido. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. Com o trânsito em
julgado, expeça-se a competente RPV. P.R.I.
Numeração única: 3290-23.2013.4.01.3809
3290-23.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA SOUZA ELIDIO
ADVOGADO
: MG00093141 - CARLOS ALBERTO PURAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: a) CONDENAR o INSS ao pagamento do
benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR IDADE na condição da trabalhadora rural
à autora, previsto no art. 143 da Lei n° 8.213/91, com data de início de benefício (DIB) em
30.05.2012 e data de início de pagamento (DIP) em agosto de 2014, no valor mensal de R$
724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), ou seja, um salário mínimo mensal, concedendo a
antecipação dos efeitos da tutela, neste ponto, com fulcro no art. 4º, da Lei n.º 10.259/2001; b)
CONDENAR o INSS a pagar-lhe os valores devidos em atraso a título do mesmo benefício,
referentes ao período compreendido entre 30.05.2012 (data do requerimento administrativo) e
31.07.2014, no importe de R$19.511,64 (dezenove mil, quinhentos e onze reais e sessenta e
quatro centavos), conforme apurado pela Contadoria nos cálculos anexos que integram a
sentença. O aludido valor foi e deverá ser corrigido pela TR até 12/2013 e pelo INPC a partir
de 01/2014. Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos da Lei nº
12.703/2012, contados a partir da data da citação (04.04.2014), incidentes apenas e tão
somente sobre o valor principal corrigido. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição.
Após o trânsito em julgado, expeça-se a competente RPV. P.R.I.
Juiz Titular
: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
Juiz Substit.
: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
Dir. Secret.
: ERNANE DE OLIVEIRA MEDEIROS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. SÉRGIO SANTOS MELO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2904-56.2014.4.01.3809
2904-56.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: POLIANA APARECIDA MACHADO
ADVOGADO
: MG00136881 - VALERIA MARIA PEREIRA MOREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado para o dia 03/10/2014, às 13h:00min, para a perícia sócio-econômica com a assistente social Talita Aguiar Elisei, a ser realizada na residência da parte autora. O laudo
pericial deverá ser entregue pelo perito no prazo de dez dias após a realização do exame
técnico. A assistente social deverá responder aos seguintes quesitos, bem como aqueles
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502378

2378

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
necessário para maiores esclarecimentos da condição de saúde da parte autora. Os honorários
do perito ficam fixados em R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme
Resolução 558/2007 do CJF. Intimem-se as partes da designação da perícia, bem como para,
em cinco dias, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte
autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito nomeado. Publique-se.
Intime-se.
Numeração única: 1064-16.2011.4.01.3809
1064-16.2011.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GUILHERME BARBOSA LIMA
ADVOGADO
: MG00103623 - DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS
ADVOGADO
: SP00267704 - MARIA ISABEL VILELA PELOSO
ADVOGADO
: SP00262504 - VITOR HUGO VASCONCELOS MATOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
redesignado para o dia 10/11/2014, às 14h:00min, a perícia médica com a Dra. Jovana Sério
Veiga Lima, a ser realizada em seu consultório, localizado na Rua Colômbia, 172 - Vila Pinto Varginha/MG, a qual deverá apresentar seu laudo no prazo de dez dias. A médica perita
deverá responder aos quesitos do Juízo formulados à fl. 164, bem como aos apresentados
pelas partes autora e ré, respectivamente, às fls. 12 e 83. Os honorários da perita ficam fixados
em R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme Resolução 558/2007 do
CJF. Intimem-se as partes e o MPF da redesignação da perícia. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 3348-89.2014.4.01.3809
3348-89.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL ROSATTI DE SOUSA
ADVOGADO
: MG00050498 - FABIO CARDOSO LOUZADA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 09/10/2014, às 09h:10min, para a perícia médica com o Dr. Luis Carlos
Azevedo, a ser realizada em seu consultório, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 222
- 1º andar - Sala 4 - Jardim Petrópolis - Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no
prazo de dez dias. O médico perito deverá responder aos seguintes quesitos, bem como
aqueles porventura formulados pelas partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou
lesão. Em caso afirmativo, qual. Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes
da doença ou lesão. 2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se
for o caso. Qual (mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é
temporária ou permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total
ou parcial. 5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/ ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da
doença ou lesão, ao longo do tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que
acomete a parte autora decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do
trabalho. 9 - Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos
permanentes, de enfermagem ou de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos da condição de saúde da parte autora. Os honorários
do perito ficam fixados em R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme
Resolução 558/2007 do CJF. Intimem-se as partes da designação da perícia, bem como para,
em cinco dias, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte
autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito nomeado. Publique-se.
Intime-se.
Numeração única: 3652-88.2014.4.01.3809
3652-88.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GERALDO RODRIGUES COELHO
ADVOGADO
: MG00117813 - MIRIAM DE FREITAS ALEXANDRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Numeração única: 3384-34.2014.4.01.3809
3384-34.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

ESTELA MARIA MARTINS
MG00113185 - LAERCIO FELIZARDO
MG00127017 - PRISCILA RUBIA XIMENES FONSECA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 17/10/2014, às 10h30min, para a perícia médica com o Dr. Armando Fortunato
Filho, a ser realizada em seu consultório, localizado na Rua Irmão Mário Esdras, nº 462, Vila
Pinto, Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no prazo de dez dias. O médico perito
deverá responder aos seguintes quesitos, bem como aqueles porventura formulados pelas
partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou lesão. Em caso afirmativo, qual.
Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes da doença ou lesão. 2 - É
possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso. Qual
(mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária ou
permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial. 5 É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/
ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do
tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que acomete a parte autora decorre de
acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho. 9 - Em razão de sua
enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos permanentes, de enfermagem ou
de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos
da condição de saúde da parte autora. Os honorários do perito ficam fixados em R$ 176,10
(cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme Resolução 558/2007 do CJF. Intimemse as partes da designação da perícia, bem como para, em cinco dias, querendo, apresentarem
quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito nomeado. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 3026-69.2014.4.01.3809
3026-69.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: CLAUDETE APRELINI DE CASTRO
: MG00117813 - MIRIAM DE FREITAS ALEXANDRE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 09/10/2014, às 08h:30min, para a perícia médica com o Dr. Luis Carlos
Azevedo, a ser realizada em seu consultório, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 222
- 1º andar - Sala 4 - Jardim Petrópolis - Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no
prazo de dez dias. O médico perito deverá responder aos seguintes quesitos, bem como
aqueles porventura formulados pelas partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou
lesão. Em caso afirmativo, qual. Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes
da doença ou lesão. 2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se
for o caso. Qual (mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é
temporária ou permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total
ou parcial. 5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/ ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da
doença ou lesão, ao longo do tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que
acomete a parte autora decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do
trabalho. 9 - Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos
permanentes, de enfermagem ou de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502379
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 09/10/2014, às 09h:00min, para a perícia médica com o Dr. Luis Carlos
Azevedo, a ser realizada em seu consultório, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 222
- 1º andar - Sala 4 - Jardim Petrópolis - Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no
prazo de dez dias. O médico perito deverá responder aos seguintes quesitos, bem como
aqueles porventura formulados pelas partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou
lesão. Em caso afirmativo, qual. Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes
da doença ou lesão. 2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se
for o caso. Qual (mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é
temporária ou permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total
ou parcial. 5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/ ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da
doença ou lesão, ao longo do tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que
acomete a parte autora decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do
trabalho. 9 - Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos
permanentes, de enfermagem ou de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos da condição de saúde da parte autora. Os honorários
do perito ficam fixados em R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme
Resolução 558/2007 do CJF. Intimem-se as partes da designação da perícia, bem como para,
em cinco dias, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte
autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito nomeado. Publique-se.
Intime-se.
Numeração única: 3462-62.2013.4.01.3809
3462-62.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

Atos do Exmo.

: DR. LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1839-60.2013.4.01.3809
1839-60.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO HONORATO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00106276 - GUSTAVO PINTO BISCARO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado para o dia 15/10/2014, às 10h30min, para a perícia médica com o Dr. Armando
Fortunato Filho, a ser realizada em seu consultório, localizado na Rua Irmão Mário Esdras, nº
462, Vila Pinto, Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no prazo de dez dias. O
médico perito deverá responder aos seguintes quesitos, bem como àqueles porventura formulados pelas partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou lesão. Em caso
afirmativo, qual. Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes da doença ou
lesão. 2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso.
Qual (mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária
ou permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial.
5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual
(mês/ ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao
longo do tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa, hanseníase, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de
doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS)
e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que acomete a parte autora decorre
de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho. 9 - Em razão de sua
enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos permanentes, de enfermagem ou
de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos
da condição de saúde da parte autora. Os honorários do perito ficam fixados em R$ 176,10
(cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme Resolução 558/2007 do CJF. Intimemse as partes da designação da perícia, bem como para, em cinco dias, querendo, apresentarem
quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito designado. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 3701-32.2014.4.01.3809
3701-32.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DA SILVA TEODORO
ADVOGADO
: MG00142851 - EDI CARLOS NOGUEIRA SILVA
ADVOGADO
: MG00098332 - MARCOS CARNEIRO CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 17/10/2014, às 10h10min, para a perícia médica com o Dr. Armando Fortunato
Filho, a ser realizada em seu consultório, localizado na Rua Irmão Mário Esdras, nº 462, Vila
Pinto, Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no prazo de dez dias. O médico perito
deverá responder aos seguintes quesitos, bem como àqueles porventura formulados pelas
partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou lesão. Em caso afirmativo, qual.
Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes da doença ou lesão. 2 - É
possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso. Qual
(mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária ou
permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial. 5 É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/
ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do
tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que acomete a parte autora decorre de
acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho. 9 - Em razão de sua
enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos permanentes, de enfermagem ou
de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos

NEUSA LOPES
MG00113956 - JEAN APRIGIO AZEVEDO RIBEIRO
MG00074865 - ROMULO AZEVEDO RIBEIRO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora,
acerca do laudo pericial de fls. 58/63.
Numeração única: 5802-18.2009.4.01.3809
2009.38.09.700374-4 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

NOEL LADISLAU LEITE
MG00054051 - AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS
MG00077371 - NEWTON SILVA DE OLIVEIRA
MG00045764 - OSWALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO
MG00082995 - SIMONE FONSECA RIBEIRO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem acerca do
retorno dos autos da Turma Recursal, iniciando-se pela parte autora.
Numeração única: 586-08.2011.4.01.3809
586-08.2011.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: CACILDA DA ROCHA INACIO
: MG00084868 - JOEL SANTOS DE JESUS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem acerca do
retorno dos autos da Turma Recursal, iniciando-se pela parte autora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502380
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da condição de saúde da parte autora. Os honorários do perito ficam fixados em R$ 176,10
(cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme Resolução 558/2007 do CJF. Intimemse as partes da designação da perícia, bem como para, em cinco dias, querendo, apresentarem
quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito designado. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 1889-52.2014.4.01.3809
1889-52.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: KEILA BUENO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00050498 - FABIO CARDOSO LOUZADA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 09/10/2014, às 08h:00min, para a perícia médica com o Dr. Luis Carlos
Azevedo, a ser realizada em seu consultório, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 222
- 1º andar - Sala 4 - Jardim Petrópolis - Varginha-MG, o qual deverá apresentar seu laudo no
prazo de dez dias. O médico perito deverá responder aos seguintes quesitos, bem como
àqueles porventura formulados pelas partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou
lesão. Em caso afirmativo, qual. Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes
da doença ou lesão. 2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se
for o caso. Qual (mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é
temporária ou permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total
ou parcial. 5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/ ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da
doença ou lesão, ao longo do tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que
acomete a parte autora decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do
trabalho. 9 - Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos
permanentes, de enfermagem ou de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos da condição de saúde da parte autora. Os honorários
do perito ficam fixados em R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme
Resolução 558/2007 do CJF. Intimem-se as partes da designação da perícia, bem como para,
em cinco dias, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte
autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito designado. Publique-se.
Intime-se.
Numeração única: 2811-93.2014.4.01.3809
2811-93.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SUELY DE ARAUJO LIMA
ADVOGADO
: MG00058913 - ANTONIO MOSELI NETO
ADVOGADO
: MG00119582 - EVERTON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00094665 - LUIZ CARLOS MOSELI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 09/10/2014, às 08h:40min, para a perícia médica com o Dr. Luis Carlos
Azevedo, a ser realizada em seu consultório, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 222
- 1º andar - Sala 4 - Jardim Petrópolis - Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no
prazo de dez dias. O médico perito deverá responder aos seguintes quesitos, bem como
àqueles porventura formulados pelas partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou
lesão. Em caso afirmativo, qual. Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes
da doença ou lesão. 2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se
for o caso. Qual (mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é
temporária ou permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total
ou parcial. 5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/ ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da
doença ou lesão, ao longo do tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502381

acomete a parte autora decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do
trabalho. 9 - Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos
permanentes, de enfermagem ou de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos da condição de saúde da parte autora. Os honorários
do perito ficam fixados em R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme
Resolução 558/2007 do CJF. Intimem-se as partes da designação da perícia, bem como para,
em cinco dias, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte
autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito designado. Publique-se.
Intime-se.
Numeração única: 2127-71.2014.4.01.3809
2127-71.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00090193 - ANDRESSA BERNARDES ANTUNES
ADVOGADO
: MG00042000 - JOSE MARTINS SOBRINHO
ADVOGADO
: MG00088050 - MAILSO PAIVA MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 09/10/2014, às 08h:50min, para a perícia médica com o Dr. Luis Carlos
Azevedo, a ser realizada em seu consultório, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 222
- 1º andar - Sala 4 - Jardim Petrópolis - Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no
prazo de dez dias. O médico perito deverá responder aos seguintes quesitos, bem como
àqueles porventura formulados pelas partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou
lesão. Em caso afirmativo, qual. Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes
da doença ou lesão. 2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se
for o caso. Qual (mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é
temporária ou permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total
ou parcial. 5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/ ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da
doença ou lesão, ao longo do tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que
acomete a parte autora decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do
trabalho. 9 - Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos
permanentes, de enfermagem ou de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos da condição de saúde da parte autora. Os honorários
do perito ficam fixados em R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme
Resolução 558/2007 do CJF. Intimem-se as partes da designação da perícia, bem como para,
em cinco dias, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte
autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito designado. Publique-se.
Intime-se.
Numeração única: 3357-51.2014.4.01.3809
3357-51.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NELI DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00084868 - JOEL SANTOS DE JESUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 09/10/2014, às 09h:20min, para a perícia médica com o Dr. Luis Carlos
Azevedo, a ser realizada em seu consultório, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 222
- 1º andar - Sala 4 - Jardim Petrópolis - Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no
prazo de dez dias. O médico perito deverá responder aos seguintes quesitos, bem como
àqueles porventura formulados pelas partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou
lesão. Em caso afirmativo, qual. Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes
da doença ou lesão. 2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se
for o caso. Qual (mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é
temporária ou permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total
ou parcial. 5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/ ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da
doença ou lesão, ao longo do tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa,
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hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que
acomete a parte autora decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do
trabalho. 9 - Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos
permanentes, de enfermagem ou de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos da condição de saúde da parte autora. Os honorários
do perito ficam fixados em R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme
Resolução 558/2007 do CJF. Intimem-se as partes da designação da perícia, bem como para,
em cinco dias, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte
autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito designado. Publique-se.
Intime-se.
Numeração única: 1869-61.2014.4.01.3809
1869-61.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA ISABEL DA CONCEICAO MACIEL
ADVOGADO
: RJ00171225 - JULIANA MACIEL BASILIO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado para o dia 22/09/2014, às 14h:30min, para a perícia médica com o Dr. Marco Túlio
Silva Neves, a ser realizada em seu consultório, localizado na Rua Barão da Boa Esperança,
284 - Centro - Três Pontas/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no prazo de dez dias. O
médico perito deverá responder aos seguintes quesitos, bem como àqueles porventura formulados pelas partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou lesão. Em caso
afirmativo, qual. Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes da doença ou
lesão. 2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso.
Qual (mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária
ou permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial.
5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual
(mês/ ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao
longo do tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa, hanseníase, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de
doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS)
e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que acomete a parte autora decorre
de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho. 9 - Em razão de sua
enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos permanentes, de enfermagem ou
de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos
da condição de saúde da parte autora. Os honorários do perito ficam fixados em R$ 176,10
(cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme Resolução 558/2007 do CJF. Intimemse as partes da designação da perícia, bem como para, em cinco dias, querendo, apresentarem
quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito designado. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 2553-83.2014.4.01.3809
2553-83.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE TOLENTINO LOPES
ADVOGADO
: MG00125401 - JORGE ANTONIO NONATO DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº. 02/2014 deste Juízo, fica
designado o dia 15/10/2014, às 10h40min, para a perícia médica com o Dr. Armando Fortunato
Filho, a ser realizada em seu consultório, localizado na Rua Irmão Mário Esdras, nº 462, Vila
Pinto, Varginha/MG, o qual deverá apresentar seu laudo no prazo de dez dias. O médico perito
deverá responder aos seguintes quesitos, bem como aqueles porventura formulados pelas
partes: 1 - A parte autora é ou foi portadora de doença ou lesão. Em caso afirmativo, qual.
Ainda em caso afirmativo, descrever as restrições decorrentes da doença ou lesão. 2 - É
possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso. Qual
(mês/ano). 3 - Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária ou
permanente. 4 - Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial. 5 É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade. Qual (mês/
ano). 6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502382

tempo. 7 - A parte autora está acometida de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação. 8 - A doença ou lesão que acomete a parte autora decorre de
acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho. 9 - Em razão de sua
enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos permanentes, de enfermagem ou
de terceiros. 10 - Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos
da condição de saúde da parte autora. Os honorários do perito ficam fixados em R$ 176,10
(cento e setenta e seis reais e dez centavos), conforme Resolução 558/2007 do CJF. Intimemse as partes da designação da perícia, bem como para, em cinco dias, querendo, apresentarem
quesitos e indicarem assistente técnico. Deverá a parte autora, no mesmo prazo acima, informar se foi ou é paciente do perito nomeado. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 7326-84.2008.4.01.3809
2008.38.09.700905-6 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZINHA BUENO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00065560 - EDSON GERALDO BICHARA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem acerca do
retorno dos autos da Turma Recursal, iniciando-se pela parte autora.
Numeração única: 7554-59.2008.4.01.3809
2008.38.09.701133-3 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA RITA RAMOS
ADVOGADO
: MG00080590 - PEDRO DONIZETI TEODORO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem acerca do
retorno dos autos da Turma Recursal, iniciando-se pela parte autora.
Numeração única: 691-82.2011.4.01.3809
691-82.2011.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTINA DE LOURDES SOUZA MARQUES
ADVOGADO
: MG00122882 - ADAUTO DONIZETTI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00091820 - ANDREZA MIWA SHIMIZU
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem acerca do
retorno dos autos da Turma Recursal, iniciando-se pela parte autora.
Numeração única: 199-56.2012.4.01.3809
199-56.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCIA HELENA CRABI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem acerca do
retorno dos autos da Turma Recursal, iniciando-se pela parte autora.
Numeração única: 1477-92.2012.4.01.3809
1477-92.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NAIR FRANCISCO SILVA
ADVOGADO
: MG00142127 - DECIO PENHA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem acerca do
retorno dos autos da Turma Recursal, iniciando-se pela parte autora.
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Numeração única: 2647-02.2012.4.01.3809
2647-02.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOACIR ANTONIO SALAMI
ADVOGADO
: MG00122882 - ADAUTO DONIZETTI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00091820 - ANDREZA MIWA SHIMIZU
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem acerca do
retorno dos autos da Turma Recursal, iniciando-se pela parte autora.
Numeração única: 635-78.2013.4.01.3809
635-78.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADAO JOSE VILELA
ADVOGADO
: MG00108882 - ROBERTO CARLOS RAMOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem acerca do
retorno dos autos da Turma Recursal, iniciando-se pela parte autora.
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REQTE.
ADVOGADO
REQDO.
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4887-90.2014.4.01.3809 PROT.:19/08/2014
9105-EXIBICAO
ANTONIO ALVES PEREIRA SOBRINHO
MARCOS ULISSES SILVA GUIMARAES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4888-75.2014.4.01.3809 PROT.:19/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
RECINAT ESTRUTURAS METALICAS LTDA EPP E OUTROS
JUIZO DA COMARCA DE NATERCIA - MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4889-60.2014.4.01.3809 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARCOS ROSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TRES PONTAS/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4890-45.2014.4.01.3809 PROT.:19/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARCOS ROSA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TRES PONTAS/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.

: 4951-03.2014.4.01.3809 PROT.:19/08/2014
: 9105-EXIBICAO
: LUANA FIGUEIREDO NEVES
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ADVOGADO
REQDO.
VARA

: MATHEUS PIMENTA SANTIAGO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
DEPCTE
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4955-40.2014.4.01.3809 PROT.:20/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
TEREZINHA DE JESUS BORGES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4956-25.2014.4.01.3809 PROT.:20/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA APARECIDA RUFINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4956-25.2014.4.01.3809 PROT.:20/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA APARECIDA RUFINO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4958-92.2014.4.01.3809 PROT.:20/08/2014
1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
WENDER ALEXANDRE DO PRADO E OUTROS
ELDER JOSE MARTINS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4959-77.2014.4.01.3809 PROT.:20/08/2014
1600-AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
MARIA CRISTINA VIOTTI JUNQUEIRA
JOSE SAVIO LEITE DE ALMEIDA JUNIOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4961-47.2014.4.01.3809 PROT.:21/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARCOS CAMPOS DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:

4962-32.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
SMINAS SOLUCOES LTDA - ME
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:

4963-17.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
CLUBE OLIMPICO RIO VERDE
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EXQTE
EXCDO
VARA

:
:
:
:
:

4964-02.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
3100-EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
STEAM MASTER - EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA
2ª VARA FEDERAL
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PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4965-84.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
SEBASTIAO FERREIRA DE ABREU
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAEPENDI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4966-69.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA APARECIDA DA SILVA SIQUEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAEPENDI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4966-69.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA APARECIDA DA SILVA SIQUEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAEPENDI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4967-54.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
JOSE REZENDE DE CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAEPENDI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4968-39.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA LUDIMAR DA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAEPENDI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4969-24.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
AMANDA ALVES RIBEIRO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAEPENDI/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4970-09.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
DINAIR PEREIRA DE ABREU
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAEPENDI/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4971-91.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
SILVIO DE SOUZA FILHO E OUTROS
JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4972-76.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
CAFEEIRA SAO LUCAS LTDA
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ELOI MENDES/MG
2ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502384

PROCESSO
CLASSE

: 4975-31.2014.4.01.3809 PROT.:25/08/2014
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LUCIO LEMES PEREIRA
ADVOGADO
: MARIZE DE FATIMA ALVAREZ SARAIVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 4975-31.2014.4.01.3809 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: LUCIO LEMES PEREIRA
ADVOGADO
: MARIZE DE FATIMA ALVAREZ SARAIVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 4976-16.2014.4.01.3809 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 13101-AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: WALISON DE CASTRO
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 22
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 23
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 4934-64.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: IRINEU CUSTODIO BOAVENTURA
ADVOGADO
: JANETE IMACULADA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF ADJUNTO
PROCESSO
: 5045-48.2014.4.01.3809 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: AGOSTINHO ANDRADE SANTOS
ADVOGADO
: JANETE IMACULADA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 1º JEF ADJUNTO
PROCESSO
: 4918-13.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: ANTONIO SEBASTIAO FILHO
ADVOGADO
: DANIELLE SILVEIRA MERI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 2º JEF ADJUNTO
PROCESSO
: 5044-63.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: EDISON JONAS
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ADVOGADO
REU
VARA

: JOEL SANTOS DE JESUS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 4935-49.2014.4.01.3809 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: FLAVIO FORTUNATO
ADVOGADO
: FLAVIA MESQUITA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 2º JEF ADJUNTO
PROCESSO
: 5046-33.2014.4.01.3809 PROT.:25/08/2014
CLASSE
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
AUTOR
: TERESA ROSA BECATE
ADVOGADO
: HERIKA BONDI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 2º JEF ADJUNTO
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 5
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 5
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: MAURO REZENDE DE AZEVEDO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
ATA DE DISTRIBUICAO REALIZADA EM: 27/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 4979-68.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
CLASSE
: 3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
EXCDO
: IRMAOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 4980-53.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
CLASSE
: 3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
EXCDO
: GILCIONE NUNES FURTADO CORREA
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 4981-38.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
CLASSE
: 3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EXCDO
: VIACAO ANJO FELIZ LTDA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 4982-23.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
CLASSE
: 3300-EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
EXCDO
: JOAQUIM FERNANDO DE BRITO & CIA LTDA
VARA
: 1ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 4983-08.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
CLASSE
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ADRIANO LEMES FERNANDES

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 4
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 4
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: MAURO REZENDE DE AZEVEDO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
ATA DE DISTRIBUICAO REALIZADA EM: 26/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 4984-90.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
CLASSE
: 17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO.
: APARECIDA GLORIA DE MELO DINIZ
J. Dpcte
: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DO
RIO DE JANEIRO
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 1
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 1
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
PROCESSO
: 5043-78.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 51100-CÍVEL / TRIBUTÁRIO / JEF
AUTOR
: LUIS GUSTAVO SILVA BERTOLDO
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL) E OUTROS
VARA
: 1º JEF ADJUNTO
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 5047-18.2014.4.01.3809 PROT.:25/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: LEO MARCIO PEREIRA DA SILVA
: LINCOLN DE QUEIROZ G NETO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF ADJUNTO
: 5050-70.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: EDUARDO BOTELHO DE BARROS
: WALDIR GOMES ROSA FILHO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF ADJUNTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502385
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ADVOGADO
REU
VARA

: FLAVIO CORREA REIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte

:
:
:
:
:

4985-75.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
SEBASTIANA MARIA DE JESUS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PASSA QUATRO/MG
1ª VARA FEDERAL

VARA

4986-60.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
CLADEMIR RAIMUNDO DA COSTA E OUTROS
JUIZO DA 4A VARA FEDERAL CRIMINAL DA SECAO JUDICIARIA DE
MINAS GERAIS
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte

:
:
:
:
:

VARA

4986-60.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
17100-CARTA PRECATÓRIA / PENAL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
CLADEMIR RAIMUNDO DA COSTA E OUTROS
JUIZO DA 4A VARA FEDERAL CRIMINAL DA SECAO JUDICIARIA DE
MINAS GERAIS
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte

:
:
:
:
:

VARA

4987-45.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6104-CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
OTINHA SOUZA DA COSTA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E OUTROS
JUIZO DO NONO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4989-15.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA CAROLINA FIDELIS GONCALVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4990-97.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARCELO RODRIGUES DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4991-82.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA LUIZA DE MELO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4992-67.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA LUIZA DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
1ª VARA FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502386

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4993-52.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
MARIA JOSE RIBEIRO GERMANO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4994-37.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
APARECIDA FIDELIS BRAZ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4996-07.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
BENEDICTO CARLOS THOMAZ E OUTROS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APARECIDA/SP
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

4996-07.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
BENEDICTO CARLOS THOMAZ E OUTROS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APARECIDA/SP
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4997-89.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
1100-AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
VITACORPUS FARMACIA DE MANIULACAO LTDA
FLAVIO MENDES BENINCASA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA
1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

4977-98.2014.4.01.3809 PROT.:25/08/2014
11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
BOOGZY REPRESENTACOES LTDA
ROMULO AZEVEDO RIBEIRO
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
2ª VARA FEDERAL
II-REDISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

6633-87.2014.4.01.3810 PROT.:27/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
PROJESOM LTDA
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITAJUBA
2ª VARA FEDERAL

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 16
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 1
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 18

2386

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014

PROCESSO
CLASSE

:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
5052-40.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
EDNA OLIVEIRA DA SILVA
FLAVIA MESQUITA E SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5053-25.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
51900-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
FABIO DA COSTA SOUSA
GILCINEI APARECIDO MARCELINO ALVES PEREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5051-55.2014.4.01.3809 PROT.:26/08/2014
51209-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
JOAO BATISTA FELICIANO
JOAO RENATO PEREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE

: 5054-10.2014.4.01.3809 PROT.:27/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: EDUARDO DE SOUZA PRADO
: LIDIANE DE CARVALHO ALVES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF ADJUNTO

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

: 5003-96.2014.4.01.3809 PROT.:28/08/2014
: 6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
: TEREZINHA FRAMIL LOBO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502387

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAMBARI/MG
: 1ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
RECTE
ADVOGADO
RECDO
VARA

:
:
:
:
:
:

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4921-65.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
KATIA REGINA DOS SANTOS NOGUEIRA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4922-50.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCILEI DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4924-20.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EDISON MARTINS DE BARROS
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 4925-05.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: ELISABETE DE ABREU SILVA

5004-81.2014.4.01.3809 PROT.:28/08/2014
6102-CARTA PRECATÓRIA / PREVIDENCIÁRIA
LAIDES FERNANDES DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PASSA QUATRO/MG
2ª VARA FEDERAL

5005-66.2014.4.01.3809 PROT.:28/08/2014
15501-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
JOAO LUIZ MEZZOTERO DISCINI
REGINA PAIXAO LINHARES
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
1ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 3
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 4
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 4919-95.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
CLASSE
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
AUTOR
: VANESSA DAS GRACAS DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VARA
: 1º JEF ADJUNTO

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 4
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 4
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: MAURO REZENDE DE AZEVEDO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA EM: 28/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 5002-14.2014.4.01.3809 PROT.:28/08/2014
CLASSE
: 9105-EXIBICAO
IMPTE
: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 10A REGIAO - CORECONMG
ADVOGADO
: GABRIELA FERRARI
IMPDO
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE.

REQDO.
J. Dpcte
VARA
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ADVOGADO
REU
VARA

: JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: 1º JEF ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: 1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4929-42.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE FRANCISCO PINTO DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5012-58.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DENILSON PINTO DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4941-56.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOAO BOSCO DE CARVALHO JUNIOR
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5014-28.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCIANA DA SILVEIRA GOMES
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4943-26.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAPHAELA DE ABREU CARVALHO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5016-95.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GIDALTI MENEZES DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4943-26.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RAPHAELA DE ABREU CARVALHO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5017-80.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROBERTO PINTO DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4944-11.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
LUCIA HELENA DA SILVA PEREIRA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5018-65.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FERNANDO DA SILVEIRA GOMES
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4945-93.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSA MARIA RODRIGUES
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5020-35.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PEDRO PAULO DE CASTRO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4947-63.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WALDIRENE PEREIRA PEDRO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5022-05.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SONIA DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4949-33.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JAIR TOMAZ DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5023-87.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ALEXANDRE DE CARVALHO CABRAL
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 4950-18.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: MARIELI RODRIGUES BALBINO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 5025-57.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: NELSON COSTA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502388
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ADVOGADO
REU
VARA

: JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: 1º JEF ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5026-42.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DOWN DE JESUS JUNQUEIRA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4927-72.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA APARECIDA DE JESUS
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5030-79.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
SILVANA MARIA CARVALHO MACIEL
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4928-57.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JONATHAN DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5034-19.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCELO DIOGENES MORAIS
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4930-27.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
CLELIA APARECIDA ABREU DE CARVALHO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5037-71.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4933-79.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MAURO DA SILVA PINTO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5039-41.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
REGINA MARIA LEAO RIBEIRO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4937-19.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
NATALIA DE ABREU MARTINS
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5040-26.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOYCE SILVA PINTO MOURA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4938-04.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
FRANCISCA ISABEL CARVALHO DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4920-80.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ANTONIO CARLOS DE LUZ ANDRADE
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4939-86.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELISANGELA PAREDES BERNARDES
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4923-35.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WAGNER CLESTON SOARES DA CUNHA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4940-71.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ERIKA MARIA REIS LEITE
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 4926-87.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: MARIA APARECIDA MORAIS SILVA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 4942-41.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: MARILDA DE OLIVEIRA DIAS SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502389
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ADVOGADO
REU
VARA

: JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: 2º JEF ADJUNTO

ADVOGADO
REU
VARA

: JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: 2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4946-78.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
EUCLIDES DELMINDA FILHO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5028-12.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
ELCIO DE ABREU SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

4948-48.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
PABLO ROSALINI NOGUEIRA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5029-94.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA DE FATIMA DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5011-73.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WELLITON CORREA DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5031-64.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
HELTON DE CASTRO MACIEL
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5013-43.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WIVIAN PEREIRA PEDRO SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5032-49.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARCIO CARVALHO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5015-13.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
WALERIA PEREIRA PEDRO OGINO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5033-34.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MARIA DAS GRACAS DE MORAIS
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5019-50.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
JOSE ANTONIO PRUDENTE
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5035-04.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
DONIZETI CARVALHO
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5021-20.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
GERMANO DIAS DE SALES
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5038-56.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
MAGNA CRISTINA LOPES SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5024-72.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
TARCISIO BRANDI DA SILVA
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

:
:
:
:
:
:

5041-11.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
51600-CÍVEL / FGTS / JEF
RITA MOREIRA PEDRO GONCALVES
JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º JEF ADJUNTO

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 5027-27.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: LORICE ARANTES DA SILVA

PROCESSO
CLASSE
AUTOR

: 5042-93.2014.4.01.3809 PROT.:22/08/2014
: 51600-CÍVEL / FGTS / JEF
: JOSE RAFAEL CARVALHO DA SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502390
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ADVOGADO
REU
VARA

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA

: JOSE ALFREDO CARVALHO DA SILVA
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: 2º JEF ADJUNTO
PROCESSO
CLASSE

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 58
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 58
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: MAURO REZENDE DE AZEVEDO
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
ATA DE DISTRIBUICAO REALIZADA EM: 29/08/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 5006-51.2014.4.01.3809 PROT.:28/08/2014
CLASSE
: 1201-AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ELAINE CARDOSO LOUZADA
ADVOGADO
: FABIO CARDOSO LOUZADA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE.
REQDO.
J. Dpcte
VARA

5007-36.2014.4.01.3809 PROT.:29/08/2014
6103-CARTA PRECATÓRIA / FISCAL
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
INDUSTRIA DE PLASTICOS IGUACU LTDA E OUTROS
JUIZO DA SEGUNDA VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DE
SAO JOAO DE MERITI/RJ
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

:
:
:
:
:

VARA

58410-44.2014.4.01.3800 PROT.:28/08/2014
2100-MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
JOSE JAMIL AUAD
HELIO BRITO DE CAMPOS
GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EM VARGINHA/MG
: 2ª VARA FEDERAL

PROCESSO
CLASSE
EMBTE
ADVOGADO
EMBDO
VARA

:
:
:
:
:
:

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE
AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA
PROCESSO
CLASSE

5146-85.2014.4.01.3809 PROT.:29/08/2014
11102-EMBARGOS À EXECUÇÃO
MIRANDA COMERCIO DE CAFE LTDA
RODRIGO VIEIRA PINTO
UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
2ª VARA FEDERAL

AUTOR
ADVOGADO
REU
VARA

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 3
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 1
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 4
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502391

: 5094-89.2014.4.01.3809 PROT.:29/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: JUSTO TADEU EUGENIO
: HERIKA BONDI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF ADJUNTO
: 5097-44.2014.4.01.3809 PROT.:29/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: JOANA DONIZETTI DOS SANTOS OLIVEIRA
: HERIKA BONDI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 1º JEF ADJUNTO
: 5055-92.2014.4.01.3809 PROT.:28/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: JULIANO MARQUES DA SILVA
: MARIA INEZ DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF ADJUNTO
: 5093-07.2014.4.01.3809 PROT.:29/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARIA AUXILIADORA VICENTE SILVERIO
: WELLINGTON BERNARDO DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF ADJUNTO
: 5095-74.2014.4.01.3809 PROT.:29/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: MARIA APARECIDA RAMOS
: HERIKA BONDI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF ADJUNTO
: 5096-59.2014.4.01.3809 PROT.:29/08/2014
: 51201-CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO /
JEF
: URBANO DE SOUZA DE FIGUEIREDO
: HERIKA BONDI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: 2º JEF ADJUNTO

III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 6
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 6
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2ª VARA FEDERAL

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1158-56.2014.4.01.3809
1158-56.2014.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GILMARA CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00109611 - JULIANO VITOR DE BRITO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MG00083818 - BERNARDO SOARES CRUZ
ADVOGADO
: MG00101854 - OSVALDO CAITANO DE MORAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorizado pela Portaria VGA-SECVA2 n. 01/2014, abro vista ao autor para, no prazo
de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da contestação de f. 40/45.
Numeração única: 2004-88.2005.4.01.3809
2005.38.09.002008-4 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: ROBERTO BRAGA DA SILVA
EXCDO
: RONALDO BRAGA DA SILVA
EXCDO
: REGINA BRAGA DA SILVA PAULA
EXCDO
: SILVIA BRAGA DA SILVA MASELLI
EXCDO
: SUPER MERCADO IPIRANGA LTDA
ADVOGADO
: MG00055894 - ROGERIO FERREIRA DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorizado pela Portaria VGA-SECVA2 n. 01/2014, abra-se vista dos autos ao executado, pelo prazo de dez dias, em atendimento ao requerido à f. 175.
Juiz Titular
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
Dir. Secret.
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3647-08.2010.4.01.3809
3647-08.2010.4.01.3809 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: COMPOR TELECOMUNICACOES LTDA
EXCDO
: WASHINGTON XIMENES FERNANDES
ADVOGADO
: MG00081424 - GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN
ADVOGADO
: MG00126999 - SHIRLEY DOS REIS TEODORO
ADVOGADO
: MG00146267 - THAIS VILLELA TEIXEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pelo executado, considerandose que já houve decisão nos referidos autos (f. 92) decidindo acerca do assunto supramencionado. 3- Informe a Secretaria sobre eventual oposição de embargos pelo executado (f.
103/104). Após, conclusos. 4- Publique-se. Cumpra-se.
Numeração única: 1165-19.2012.4.01.3809
1165-19.2012.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: GILBERTO FIGUEIREDO GAZOLA
ADVOGADO
: MG00083775 - SUELI DE FATIMA SILVA GOMES

PERIODO: 01/08/2014 A 31/08/2014
EXTRATO DE BOLETIM ESTATÍSTICO TIPO 2
SECRETARIA DA 2º JEF ADJUNTO
JUIZ(a) :MAURO REZENDE DE AZEVEDO
Sentença com julgamento do mérito,
fundamentação individualizada.: 56
Sentença repetitivas.:1
Sentença homologatórias.:7
Sentença sem julgamento do mérito:10
Total:74
Embragos declaratórios de sentença:2
Embargos declaratórios de decisão:8
Decisões interlocutórias::34
Despacho:286
Processos Conclusos para Despachos Total: 48
Processos Conclusos para Despachos Fora do Prazo: 1
Processos Conclusos para Sentença Total: 124
Processos Conclusos para Sentença Fora do Prazo: 33
Audiências de Conciliação Realizadas: 7
Depoimentos Pessoias Tomados: 22
Testemunhas Inquiridas: 16
Perícia: Ordenada/Deferida,
Indeferida ou Ordenada Nova Perícia: 35
Devolvido Julgamento Convertido em Diligência: 6
Saldo de Processos Atribuídos: 1779
PERIODO: 01/08/2014 A 31/08/2014
EXTRATO DE BOLETIM ESTATÍSTICO TIPO 2
SECRETARIA DA 2ª VARA FEDERAL
JUIZ(a) :MAURO REZENDE DE AZEVEDO
Sentença com julgamento do mérito,
fundamentação individualizada.: 105
Sentenças homologatórias repetitivas: 10
Sentenças homologatórias :10
Sentença sem julgamento do mérito: 71
Sentença condenatórias e absolutórias,
rejeição de queixa e de denúncia: 1
Decisões finais: 26
Total de Sentenças: 223
Embargos declaratórios de decisão: 14
Decisões interlocutórias: 84
Despacho: 541
Processos Conclusos para Despachos Total: 298
Processos Conclusos para Decisão Total: 22
Processos Conclusos para Decisão Fora do Prazo: 2
Processos Conclusos para Sentença Total: 183
Processos Conclusos para Sentença Fora do Prazo: 13
Audiências de Instrução Realizadas: 8
Depoimentos Pessoias Tomados: 13
Testemunhas Inquiridas: 13
Perícia: Ordenada/Deferida,
Indeferida ou Ordenada Nova Perícia: 1
Devolvido Julgamento Convertido em Diligência: 2
Saldo de Processos Atribuídos: 4744
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502392
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Numeração única: 3066-51.2014.4.01.3809
3066-51.2014.4.01.3809 RESTITUICAO DE COISAS APREENDIDAS

ADVOGADO
: MG00077874 - WALDIR GOMES ROSA FILHO
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Trata-se de embargos de declaração. 2 - Constatado o erro material apontado, ACOLHO os
embargos de declaração. RETIFICO a sentença para consignar que a União deverá restituir ao
autor os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, como segurado facultativo
(código de recolhimento 1406), com relação às competências de fev/2008 a jan/2011. Mantidos
as demais disposições da sentença. 3 - Intimem-se.
Numeração única: 520-91.2012.4.01.3809
520-91.2012.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: OLIVIA MATILDES CALDEIRA CAVALCANTE
ADVOGADO
: MG00077032 - ROSANGELA MUNIZ DE SOUZA MAGALHAES
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora contra a sentença de f. 347/348.
Não há, na aludida sentença, quaisquer dos vícios referidos no CPC, art. 535, I e II. O recurso
tem por objeto suposto error in judicando, para o que não se presta a via eleita. Ante o exposto
REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se.
Numeração única: 706-46.2014.4.01.3809
706-46.2014.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: AG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS ELETRONICAS LTDA
ADVOGADO
: SP00151363 - MILTON CARMO DE ASSIS
ADVOGADO
: SP00204541 - MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR
ADVOGADO
: SP00273720 - THAYSE CRISTINA TAVARES
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Trata-se de embargos de declaração via dos quais sustenta o embargante que a sentença
proferida nestes autos contém vício que deve ser sanado. O impetrante/embargante sustenta
que o Juízo incorreu em omissão ao deixar de definir a forma como será feita a compensação
dos tributos recolhidos a maior. Ocorre que a questão não é objeto do processo, pelo que não
está caracterizada a omissão. 2 - Sustenta ainda o embargante que o Juízo incorreu em erro
ao limitar os efeitos da sentença às importações submetidas a despacho aduaneiro na circunscrição da autoridade impetrada. O recurso, nesse ponto, tem por objeto suposto error in
judicando, para o que não se presta a via eleita.
3 - REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se.
Numeração única: 3085-57.2014.4.01.3809
3085-57.2014.4.01.3809 RESTITUICAO DE COISAS APREENDIDAS
REQTE.
: RENILDA CORNELIO FILIPINI XAVIER
ADVOGADO
: MG00068959 - JORGE FERNANDO DOS SANTOS
REQDO.
: JUSTICA PUBLICA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto INDEFIRO o pedido de restituição do bem. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Cumpra-se.
Numeração única: 2461-13.2011.4.01.3809
2461-13.2011.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / REVISAO DE BENEFICIO
AUTOR
: DUCELENE SALES
ADVOGADO
: MG00116842 - ELIANE DE SOUZA HAYABUSA
ADVOGADO
: MG00091276 - JEAN NOBUYUKI HAYABUSA
ADVOGADO
: MG00139245 - LUCAS MACHADO DE ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de embargos de declaração. Constatado o erro material, ACOLHO os embargos de
declaração. RETIFICO a sentença para consignar que não há condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, considerando a decisão proferida nos autos do Agravo
de Instrumento n. 31.893-24.2012.4.01.0000/MG (f. 169/171). Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502393

REQTE.
ADVOGADO
REQDO.

: MAX WILLIAN GONCALVES CAMPOS
: MG00044188 - LUIZ RICARDO FERREIRA DE MELO
: JUSTICA PUBLICA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
3 - Ante o exposto INDEFIRO o pedido de restituição formulado na inicial. Transcorrido in albis
o prazo para a interposição de recursos, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se. Cumpra-se.
Numeração única: 2567-38.2012.4.01.3809
2567-38.2012.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

: JORGE CHAGAS RIBEIRO
: MG00076715 - ALESSANDRO HENRIQUE SOARES CASTELO BRANCO
: MG00039478 - CARLOS FREDERICO GUSMAN PEREIRA
: MG00042579 - MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor contra a sentença proferida nos
autos (f. 165).
Não há, na sentença, quaisquer dos vícios referidos no CPC, art. 535, I e II. O recurso tem por
objeto suposto error in judicando, para o que não se presta a via eleita. Ante o exposto
REJEITO os embargos de declaração.
2 - Recebo o recurso de apelação interposto pela União (f. 153/161). Deverá o autor/recorrido
apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos ao
TRF - 1ª Região, sem baixa na distribuição.
3 - Publique-se. Cumpra-se.
Numeração única: 2616-11.2014.4.01.3809
2616-11.2014.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

AUTO POSTO ITASUL LTDA
MG00099447 - ALEXIS MACHADO PASSOS
MG00112797 - DANIEL JARDIM SENA
MG00117235 - RODRIGO SILVA LOPES
DELEGADO CHEFE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo impetrante contra sentença proferida nos
autos. Não há, na sentença, quaisquer dos vícios referidos no CPC, art. 535, I e II. O recurso
tem por objeto suposto error in judicando e/ou error in procedendo, para o que não se presta
a via eleita. Ante o exposto REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se.
Numeração única: 834-66.2014.4.01.3809
834-66.2014.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

RENATA DE ABREU FLAUZINO
MG00137281 - JULIANO MACIEL DOS SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00083818 - BERNARDO SOARES CRUZ
MG00101854 - OSVALDO CAITANO DE MORAES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor contra sentença proferida nos
autos. Não há, na sentença, quaisquer dos vícios referidos no CPC, art. 535, I e II. O recurso
tem por objeto suposto error in judicando e/ou error in procedendo, para o que não se presta
a via eleita. Ante o exposto REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se.
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ao entendimento da lide, sob pena de indeferimento da petição inicial. 4. Deverá o embargante,
no mesmo prazo de 10 dias, instruir o processo com os documentos e com as cópias das
peças do processo principal necessárias à prova de suas alegações, sob pena de preclusão
(CPC, art. 283 e 396). 5. Transcorrido o prazo supra, conclusos. 6. Publique-se.
Numeração única: 2384-33.2013.4.01.3809
2384-33.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: VITOR HERMES BICHARRA
ADVOGADO
: MG00130890 - CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Recebo o recurso de fls. 196/197 como apelação no efeito devolutivo. 2 - Intime-se o
recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. 3 - Após, remetam-se os autos ao
TRF - 1ª Região sem baixa na distribuição.
Numeração única: 2633-47.2014.4.01.3809
2633-47.2014.4.01.3809 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: ANTONIO SALOME DE OLIVEIRA
REU
: CLOVIS SALOME DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00094441 - ZILDA CESAR CARDOSO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Tendo em vista a informação referente ao falecimento do requerido Clóvis Salomé de
Oliveira, intime-se a advogada do seu espólio (fl. 282) para juntar aos autos a respectiva
certidão de óbito, no prazo de 10 dias. 2 - Após, vista ao MPF.
Publique-se.
Numeração única: 2378-26.2013.4.01.3809
2378-26.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MUNICIPIO DE TRES PONTAS
ADVOGADO
: MG00139046 - GABRIEL CASTRO COSTA
ADVOGADO
: MG00130752 - JULIANA TISO BERNARDO
ADVOGADO
: MG00137431 - NEANDER OLIVEIRA
REU
: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
REU
: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
ADVOGADO
: MG00144229 - ALLAN MAGALHAES LAGUNA GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00081188 - MARIA LÚCIA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00084545 - TARSO DUARTE DE TASSIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Mantenho a decisão agravada (f. 472/473) por seus próprios fundamentos. 2 - Cumpra-se
integralmente a decisão de f. 472/473..
Numeração única: 408-88.2013.4.01.3809
408-88.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MAURO FRANCISCO RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00057728 - CLAYTON BORGES DE PAIVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: CASA LOTERICA BOA VENTURA
REU
: JOAO PAULO FRANCO ALVES
REU
: NILTON MACHADO
REU
: SCHIRLEY ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00025448 - ALCIDES ALVES CASTILHO JUNIOR
ADVOGADO
: MG00084261 - ANA CAROLINA LAMEGO BALBINO PORTELLA
ADVOGADO
: MG00096965 - FABIO TERTULIANO MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00073491 - MAURO SANABIO SILVA PEREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita feita pelo réu Nilton Machado (fl 205),
tendo em vista a situação econômica do mesmo. 2. Em pesquisa realizada através do Sistema
ORACLE foi identificado o novo endereço do requerido JOÃO PAULO FRANCO ALVES. 3.
Cite-se o réu supra, expedindo-se carta precatória para o endereço informado à fl. 230.

Numeração única: 135-75.2014.4.01.3809
135-75.2014.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADO
: MG00094757 - ALEXANDRE AUGUSTO DO PRADO
ADVOGADO
: MG00075179 - FLAVIO CORREA REIS
ADVOGADO
: MG00047822 - JOAO CARLOS DE PAIVA
ADVOGADO
: MG00101747 - WAGNER ROSCHEL CHRISTE
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG
IMPDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
3 - Ante o exposto REJEITO os embargos de declaração. 4 - Recebo a apelação interposta
pela União (f. 582/586) no efeito devolutivo. Facultado ao impetrante apresentar contrarrazões
no prazo de 15 dias. 5 - Transcorrido o prazo supra, remetam-se os autos ao TRF - 1ª Região
sem baixa na distribuição. Publique-se. Cumpra-se.
Numeração única: 102-22.2013.4.01.3809
102-22.2013.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA
REGIONAL DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MG00071443 - ALESSANDRA EUNÁPIO CASTRO
ADVOGADO
: MG00081259 - DIRCEU RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: MG00065446 - FERNANDA PAIS DUTRA REGO
ADVOGADO
: MG00062852 - MARIA APARECIDA FERREIRA BARROS
REU
: FR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: MG00050502 - MARIA JOSÉ LOSQUE DE FREITAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Por outro lado, é despropositada a argumentação de que a sentença é omissa sobre a questão
relacionada à isenção de custas em favor da ECT. O Juízo reconheceu tacitamente a isenção
quando recebeu a petição inicial e determinou o processamento da ação independente do
recolhimento das custas (f. 70). E a interposição de recursos não é condicionada ao reconhecimento prévio da isenção de custas. Cabe ao interessado, tão somente, apresentar a
petição de recurso no prazo legal. Eventual controvérsia sobre a isenção das custas será
solucionada através dos meios legais, no momento oportuno. É descabida, ainda, a pretensão
de regular, pela sentença, a forma de execução do julgado. A execução da sentença é fato
posterior à conclusão do processo de conhecimento e, por óbvio, será processada de acordo
com a legislação vigente ao tempo em que for proposta. E qualquer equívoco no seu processamento poderá ser impugnado, também no tempo oportuno, pelos recursos previstos em
lei. REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
Dir. Secret.
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2098-21.2014.4.01.3809
2098-21.2014.4.01.3809 EMBARGOS DE TERCEIROS
EMBTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO
: RS00030264 - MARIANE CARDOSO MACAREVICH
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Trata-se de embargos de terceiro. Os embargos de terceiro consistem em processo autônomo e não serão apensados ao processo principal. 2. INDEFIRO a suspensão da execução
com relação ao bem objeto dos presentes embargos, posto que não comprovada a efetiva
penhora/constrição do mesmo bem nos autos da execução mencionada. 3. Deverá o embargante, no prazo de 10 dias, comprovar a existência do ato de apreensão judicial do bem
(CPC, art. 1.046) e instruir o processo com as cópias das peças da execução necessárias
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502394
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4.
Na referida pesquisa (fl. 231) foi constato que o endereço da ré SCHIRLEY ANTONIO DE OLIVEIRA é o mesmo da tentativa frustrada de citação anterior, dessa forma Defiro
o pedido de Citação por Edital feito as fl.226/227 em relação à ré em comento.
NOTA DE SECRETARIA : Expedida Carta Precatória nº 82/2014 ao Juízo federal da 30ª
Subseção Judiciária de São Paulo - Rua Albino dos Santos, 224, Centro - OSASCO / SÃO
PAULO.
Numeração única: 622-79.2013.4.01.3809
622-79.2013.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2614-41.2014.4.01.3809
2614-41.2014.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: AUTO POSTO ITASUL LTDA
ADVOGADO
: MG00099447 - ALEXIS MACHADO PASSOS
ADVOGADO
: MG00112797 - DANIEL JARDIM SENA
ADVOGADO
: MG00117235 - RODRIGO SILVA LOPES
IMPDO
: DELEGADO CHEFE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto DENEGO a segurança. Condeno o impetrante ao pagamento das custas
processuais de sucumbência.
Sem honorários advocatícios de sucumbência. Transitada em julgado, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 4758-85.2014.4.01.3809
4758-85.2014.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARCELO CALIXTO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00062806 - LUIZ PAULO REZENDE LOPES
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto INDEFIRO a petição inicial (CPC, art. 295, III e V). Condeno o autor ao
pagamento das custas processuais. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registrese. Intime-se.
Numeração única: 2041-03.2014.4.01.3809
2041-03.2014.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LAISE BOERI MIRANDA
ADVOGADO
: MG00065493 - JOSE JAMILSON DA SILVA
ADVOGADO
: MG00127955 - MARIA APARECIDA DE RESENDE
ADVOGADO
: MG00145471 - TARSIS MARAISA ALVES E MORAIS DIAS
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE JOSE DO ROSARIO VELLANO - UNIFENAS
ADVOGADO
: MG00099359 - FERNANDO LEITE CRIVELARI
ADVOGADO
: MG00148388 - LEONARDO AUGUSTO CABRAL TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00109662 - LUCAS DE OLIVEIRA DIAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto DENEGO a segurança. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registrese. Intimem-se.
Numeração única: 1808-06.2014.4.01.3809
1808-06.2014.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: EDUARDO AMERICO LUCIO NAIA E OUTRO
ADVOGADO
: MG00065842 - GERALDO MAGELA LEITE
ADVOGADO
: MG00081804 - SEBASTIAO AUGUSTO BRAGA DE SOUZA
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo EXTINTO o processo. com resolução de mérito (CPC. art. 269. 11). Sem custas.
Fixo os honorários sucumbênciais em R$ 500.00 (quinhentos reais). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

: SILVA & PINTO SERVICOS LTDA
: MG00075179 - FLAVIO CORREA REIS
: MG00120470 - GABRIEL DA SILVA CARVALHO FERNANDES MENDES
: MG00047822 - JOAO CARLOS DE PAIVA
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Recebo a apelação de f. 114/137 nos efeitos devolutivo e suspensivo. Contrarrazões já
apresentadas (f. 143/150).
2 - Remetam-se os autos ao TRF - 1ª Região sem baixa na distribuição
Numeração única: 3285-35.2012.4.01.3809
3285-35.2012.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:

FILOMENA HOSANA DOS SANTOS OLIVEIRA
MG00138528 - IVANA MARIA PEREIRA GOBBI
MG00116562 - KAREN CONTIERO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MG00101854 - OSVALDO CAITANO DE MORAES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Intime-se o autor para, no prazo de dez dias, requerer o que entender de direito. 2 - Nada
sendo requerido no prazo supra, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Numeração única: 2722-07.2013.4.01.3809
2722-07.2013.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
IMPDO

:
:
:
:

JOSE ANTONIO DA SILVA
MG00086261 - JULIANO JOAQUIM CAMBRAIA CAPRONI
UNIAO FEDERAL
PRESIDENTE DA COMISSAO DE VISTORIA E CHEFE DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM VARGINHA/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Recebo a apelação de f. 88/95 nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2 - Intimem-se os
recorridos sobre a sentença e para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 dias. 3 Transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, vista ao MPF. 4 - Após, remetam-se
os autos ao TRF - 1ª Região sem baixa na distribuição.
Numeração única: 4614-14.2014.4.01.3809
4614-14.2014.4.01.3809 CARTA PRECATÓRIA / PENAL
REQTE.
REQDO.
ADVOGADO
J. DPCTE

:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DJALMA GERALDO DE CARVALHO
MG00074071 - JOSE OTAVIO FERREIRA AMARAL
JUIZO DA 1A VARA FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE/MG

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Designo audiência para inquirição da testemunha de defesa Régis Maciel Ferreira Júnior
para o dia 23 / 09 / 2014 às 15 h 10 min. 2 - Providencie o cadastramento do advogado do
requerido. 3 - Intimem-se o requerido e a testemunha.
4 - Intime-se o MPF. 5 - Comunique-se ao Juízo deprecante. 6 - Publique-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502395
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Numeração única: 1611-85.2013.4.01.3809
1611-85.2013.4.01.3809 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Numeração única: 3558-43.2014.4.01.3809
3558-43.2014.4.01.3809 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP
ADVOGADO
: MG00098325 - ANA PAULA FRANCO DE PAIVA
ADVOGADO
: MG00143717 - BRUNO MARTINS DE REZENDE
ADVOGADO
: MG00142513 - LAILA FREITAS GANDINI
ADVOGADO
: MG00113703 - LUIZ AUGUSTO DE MORAES SILVA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG

EMBTE
ADVOGADO
EMBDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto INDEFIRO a petição inicial. Sem custas e honorários advocaticios de sucumbência. Junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução fiscal e providencie o
desapensamento dos autos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos - embargos à execução - com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 3659-22.2010.4.01.3809
3659-22.2010.4.01.3809 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto DENEGO a segurança. Condeno o impetrante ao pagamento das custas
processuais. Sem honorários advocatícios de sucumbência. Eventual recurso acaso interposto
pelo impetrante somente será recebido se comprovado o pagamento integral das custas, na
forma da Lei 9.289/1996 (f. 17, 83 e 87). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com
baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Desnecessária a intimação do MPF
(f. 288).
Numeração única: 3101-79.2012.4.01.3809
3101-79.2012.4.01.3809 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MG00094060 - JULIANO VITOR DE MIRANDA
ADVOGADO
: MG00064029 - MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL
ADVOGADO
: MG00115084 - RICARDO MORAIS PEREIRA
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

EXQTE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
EXCDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
MG00078016 - HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
MG00143539 - ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
MG00079186 - RENATO AURELIO FONSECA
JULIENE MAMBELI BALIEIRO FIGUEIREDO
MG00067656 - ROBERTA MENEZES FIGUEIREDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Citado. o executado pagou a dívida (f. 67). Ante o exposto julgo EXTINTO o processo (CPC,
art. 794. I). Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Transitada em julgado,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 3268-62.2013.4.01.3809
3268-62.2013.4.01.3809 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo EXTINTOS os embargos à execução liscal, com resolução de mérito.
Subsistente a dívida (CPC, art. 269. V). A execução liscal permanecerá suspensa enquanto
ativo o parcelamento. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Traslade cópia
da presente sentença para os autos da execução liscal.. Providencie o
desapensamento dos autos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos (embargos) com
baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 2751-28.2011.4.01.3809
2751-28.2011.4.01.3809 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: JOAO BATISTA DOMINGUES
ADVOGADO
: MG00075696 - ANTONIO MARZOLA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00121679 - KELYSSON ESTEFANIO VILELA
REU
: RECEITA FEDERAL

EMBTE
ADVOGADO
EMBDO

: VALERIA PIRES DE MORAIS RIBEIRO
: MG00105282 - MARCEL TAVARES DE SOUZA
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto INDEFIRO a petição inicial. Sem custas e honorários advocaticios de sucumbência. Junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução fiscal e providencie o
desapensamento dos autos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos - embargos à execução - com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com relação ao pedido de
condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais (f. 102-v). Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Regularizado o cadastro do perito no Sistema AJG, providencie o
pagamento dos honorários devidos (f. 66, 92/100 e 107). Transitada em julgado, arquivem-se
os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Numeração única: 3909-16.2014.4.01.3809
3909-16.2014.4.01.3809 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: ADEMIR GENEROSO RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00142609 - ERIC ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00142966 - IGOR BEN-HUR REIS E SOUZA
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2564-49.2013.4.01.3809
2564-49.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto INDEFIRO a petição inicial. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução fiscal n.
2005.38.09.001581-9. Transitada em julgado, arquivem-se os autos - embargos à execução com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502396

: CLAUDIO JOSE CARDOSO
: MG00105282 - MARCEL TAVARES DE SOUZA
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)

: ALEXANDRE LEVINDO DE ANDRADE
: MG00126382 - FRANCISCO SILVA GALO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada nos autos para o dia
27/10/2014, às 14:00 horas, com o médico Dra. Jovana Sério Veiga Lima, na Rua Colômbia, n°
172, Bairro Vila Pinto, Varginha.
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ADVOGADO
: MG00112345 - DANIELLE SILVEIRA MERI
ADVOGADO
: MG00092484 - FLAVIA MESQUITA E SILVA
ADVOGADO
: MG00096283 - RAQUEL MONTEIRO CALANZANI DE MATTOS
ADVOGADO
: MG00065284 - VANDERLUCIA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intimem-se.
Numeração única: 6057-73.2009.4.01.3809
2009.38.09.700629-4 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO BATISTA SANTANA
ADVOGADO
: MG00110030 - ESTEVAM MORAES BRAGA
ADVOGADO
: MG00132219 - MAURICIO GOMES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intimem-se.
Numeração única: 2297-48.2011.4.01.3809
2297-48.2011.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DAS DORES DE PAULA ARANTES
ADVOGADO
: MG00034968 - ANTÔNIO CHALFUN
ADVOGADO
: MG00081424 - GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN
ADVOGADO
: MG00104519 - POLLYANNA SALES ELIAS
ADVOGADO
: MG00146267 - THAIS VILLELA TEIXEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intimem-se.
Numeração única: 545-70.2013.4.01.3809
545-70.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAILDA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00116842 - ELIANE DE SOUZA HAYABUSA
ADVOGADO
: MG00091276 - JEAN NOBUYUKI HAYABUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Recebo o recurso inominado de f. 164/173 no efeito devolutivo. 2 - Intime-se o INSS para
apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 3 - Após, remetam-se os autos à Turma
Recursal sem baixa na distribuição.
Numeração única: 3086-76.2013.4.01.3809
3086-76.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LILIANE APARECIDA VASCO E OUTROS
ADVOGADO
: MG00119643 - HERIKA BONDI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Deverá a autora, sob pena de caracterização da carência de ação por falta de interesse
processual e consequente extinção e arquivamento do presente processo, quando intimada na
via administrativa, indicar e apresentar testemunhas que tenham conhecimento dos fatos alegados. 3 - Findo o prazo supra, e independente de nova intimação, terá o INSS prazo adicional
de 30 dias para apresentação de contestação (na eventualidade de não ser concedido o
benefício na via administrativa) e/ou proposta de acordo. Deverá o INSS, na contestação, no
caso de indeferimento do pedido na via administrativa, indicar os fatos que motivarem referida
decisão. 4 - Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 2432-89.2013.4.01.3809
2432-89.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
: ANTONIO GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00127867 - ANDERSON MACOHIN SIEGEL
ADVOGADO
: MG00136189 - BRISA MARIA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1401-34.2013.4.01.3809
1401-34.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CREUSA APARECIDA EZEQUIEL GOMES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
( . . . ) Ante o exposto REJEITO os embargos de declaração. 2 - Por outro lado, comprovado
o pagamento de benefício inacumulável na via administrativa por todo o período do crédito
apurado no presente processo, e coincidentes os valores dos proventos, impõe-se a compensação dos mesmos valores, pelo que não há crédito remanescente em favor do autor.
REVOGO, portanto, o despacho pelo qual homologados os cálculos elaborados pelo Juízo (f.
86).
3 - Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição.
Intimem-se.
Numeração única: 508-77.2012.4.01.3809
508-77.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: MG00126382 - FRANCISCO SILVA GALO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Trata-se de embargos de declaração via dos quais sustenta o embargante que a sentença
proferida nestes autos contém vício. Não há, na sentença, quaisquer dos vícios referidos no
CPC, art. 535, I e II. O recurso tem por objeto suposto error in judicando e/ou error in
procedendo, para o que não se presta a via eleita. Ante o exposto REJEITO os embargos de
declaração. 2 - Providencie o desapensamento e o arquivamento do processo n.
2008.38.09.700678-0.
3 - Intimem-se. Cumrpra-se.
Numeração única: 656-54.2013.4.01.3809
656-54.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SILVANA ALVES RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00133423 - RANGEL GONCALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de embargos de declaração via dos quais sustenta o embargante que a sentença
proferida nestes autos contém vício. Não há, na sentença, quaisquer dos vícios referidos no
CPC, art. 535, I e II. O recurso tem por objeto suposto error in judicando e/ou error in
procedendo, para o que não se presta a via eleita. Ante o exposto REJEITO os embargos de
declaração. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
Dir. Secret.
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 876-57.2010.4.01.3809
2010.38.09.700156-2 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ANTONIETA XAVIER DANTAS ARANTES
ADVOGADO
: MG00139077 - DANIELE CRABI PERAZOLI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502397

2397

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referente ao período compreendido entre a DIB e a DCB (R$ 15.030,31, atualizado até agosto/2014). 2 - Intimem-se
sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 2571-41.2013.4.01.3809
2571-41.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCILIA BRESSANI RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00107897 - JULIANA DONDERI
ADVOGADO
: MG00116940 - MARIA CAROLINA ALMEIDA SACHETTI
ADVOGADO
: MG00112727 - ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA PINTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referente ao período compreendido entre a DIB e a DCB (R$ 15.030,31, atualizado até agosto/2014). 2 - Intimem-se
sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 73-35.2014.4.01.3809
73-35.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DAS DORES LEOPOLDO
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referente ao período compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 18.729,95, atualizado até agosto/2014). 2 - Intimem-se
sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 829-78.2013.4.01.3809
829-78.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EURIDES RITA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referente ao período compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 2.222,62, atualizado até agosto/2014). 2 - Intimem-se sobre
a sentença e sobre o presente despacho.
Juiz Titular
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
Dir. Secret.
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 850-69.2013.4.01.3804
850-69.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZA DE FATIMA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: MG00105601 - LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade com início de vigência (DIB) em
07/11/2012, renda mensal inicial e renda mensal atual (RMI e RMA) equivalentes a um salário
mínimo, e início de pagamento (DIP) em 01/08/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora. 2 - Recebo o
recurso inominado de f. 73/81 no efeito devolutivo. 3 - Intime-se o INSS para apresentar
contrarrazões no prazo de 10 dias. 4 - Após, remetam-se os autos à Turma Recursal sem baixa
na distribuição.
Numeração única: 888-03.2012.4.01.3809
888-03.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS ROBERTO FLAUSINO
ADVOGADO
: MG00090193 - ANDRESSA BERNARDES ANTUNES
ADVOGADO
: MG00042000 - JOSE MARTINS SOBRINHO
ADVOGADO
: MG00049480 - ROSANGELA DE FÁTIMA MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora. 2 - Recebo o
recurso inominado de f. 143/155 no efeito devolutivo. 3 - Intime-se o INSS para apresentar
contrarrazões no prazo de 10 dias. 4 - Após, remetam-se os autos à Turma Recursal sem baixa
na distribuição
Numeração única: 3447-30.2012.4.01.3809
3447-30.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: HILDA MACHADO
ADVOGADO
: MG00107629 - LUCIANO BATISTA DA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Recebo o recurso inominado de f. 129/136 no efeito devolutivo. 2 - Intime-se o INSS para
apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 3 - Após, remetam-se os autos à Turma
Recursal sem baixa na distribuição.
Numeração única: 4724-13.2014.4.01.3809
4724-13.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO DE PAULA SANTOS
ADVOGADO
: MG00109496 - DIEGO CAZELATO SOUZA
ADVOGADO
: MG00123926 - THIAGO TONELLI BARONI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Deverá o autor, sob pena de caracterização da carência de ação por falta de interesse processual e consequente extinção e arquivamento do presente processo, quando intimado na via
administrativa, indicar e apresentar testemunhas que tenham conhecimento dos fatos alegados.
4 - Findo o prazo supra, e independente de nova intimação, terá o INSS prazo adicional de 30
dias para apresentação de contestação (na eventualidade de não ser concedido o benefício na
via administrativa) e/ou proposta de acordo. Deverá o INSS, na contestação, no caso de
indeferimento do pedido na via administrativa, indicar os fatos que motivarem referida decisão.
5 - Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Cite-se o INSS. Intimem-se.
Numeração única: 850-69.2013.4.01.3804
850-69.2013.4.01.3804 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZA DE FATIMA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: MG00105601 - LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora. 2 - Recebo o
recurso inominado do INSS de f. 206/209 no efeito devolutivo. 3 - Intime-se a recorrida sobre
a sentença, o despacho de f. 205 e para apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 4 Após, remetam-se os autos à Turma Recursal sem baixa na distribuição.
Numeração única: 3426-54.2012.4.01.3809
3426-54.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS EDUARDO GOMES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502398
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mínimo, e início de pagamento (DIP) em 01/09/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP e RMI fixadas acima, independente do trânsito em julgado da
presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das
parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS
para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos.
Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 829-78.2013.4.01.3809
829-78.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EURIDES RITA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade com início de vigência (DIB) em
30/05/2014, renda mensal inicial e renda mensal atual (RMI e RMA) equivalentes a um salário
mínimo, e início de pagamento (DIP) em 01/09/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP e RMI fixadas acima, independente do trânsito em julgado da
presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das
parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência.
Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário
intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para
elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Juiz Titular
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
Dir. Secret.
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 460-50.2014.4.01.3809
460-50.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA REGINA NAVES CAMARGO
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 10:20 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 462-20.2014.4.01.3809
462-20.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO PAULO VITORIANO
ADVOGADO
: MG00058913 - ANTONIO MOSELI NETO
ADVOGADO
: MG00119582 - EVERTON PEREIRA DA SILVA

período. Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP e RMI fixadas acima, independente do trânsito em julgado da
presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das
parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 3426-54.2012.4.01.3809
3426-54.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS EDUARDO GOMES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença com início de vigência (DIB) na data da perícia
judicial, 23/02/2013 (f. 139/140) e cessação (DCB) em 28/08/2014. Sem implantação do benefício em razão da fixação da data de cessação em data próxima.
Condeno ainda o INSS a pagar ao autor os proventos relativos ao período compreendido entre
a DIB e a DCB, corrigidos de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os
valores eventualmente pagos na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de
liminar, e relativos ao mesmo período. Condeno também o INSS a ressarcir, à Justiça Federal,
o valor dos honorários periciais (Resolução CJF 558/2007, art. 6º). Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS
para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos.
Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 2571-41.2013.4.01.3809
2571-41.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCILIA BRESSANI RODRIGUES
ADVOGADO
: MG00107897 - JULIANA DONDERI
ADVOGADO
: MG00116940 - MARIA CAROLINA ALMEIDA SACHETTI
ADVOGADO
: MG00112727 - ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA PINTO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade com início de vigência (DIB) em
25/07/2013, renda mensal inicial e renda mensal atual (RMI e RMA) equivalentes a um salário
mínimo, e início de pagamento (DIP) em 01/09/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP e RMI fixadas acima, independente do trânsito em julgado da
presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das
parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS
para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos.
Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 73-35.2014.4.01.3809
73-35.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DAS DORES LEOPOLDO
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade com início de vigência (DIB) em
19/09/2012, renda mensal inicial e renda mensal atual (RMI e RMA) equivalentes a um salário
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502399
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Numeração única: 2660-64.2013.4.01.3809
2660-64.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IZABEL COSTA BRAZ
ADVOGADO
: MG00132355 - TAINA ESTEFANI CARVALHO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO
: MG00094665 - LUIZ CARLOS MOSELI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 10:00 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 2112-05.2014.4.01.3809
2112-05.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO MOREIRA
ADVOGADO
: MG00119001 - DANILO SILVA
ADVOGADO
: MG00147962 - LUCAS FORESTI SALGADO DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 10:10 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 793-02.2014.4.01.3809
793-02.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CARLOS LEMES
ADVOGADO
: MG00084868 - JOEL SANTOS DE JESUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 09:50 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 1659-44.2013.4.01.3809
1659-44.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00115762 - MATHEUS PIMENTA SANTIAGO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 09:40 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 3471-24.2013.4.01.3809
3471-24.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NAILDA DE FREITAS ROCHA
ADVOGADO
: MG00100372 - LUCCIANO AMARAL SIQUEIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: MG00078826 - MARCOS ULISSES SILVA GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00100544 - NEYMILSON CARLOS JARDIM
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 09:30 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 3071-10.2013.4.01.3809
3071-10.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00125401 - JORGE ANTONIO NONATO DE LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 09:20 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502400

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 09:10 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 1743-11.2014.4.01.3809
1743-11.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANGELINA AULETTA GOMES
ADVOGADO
: MG00107629 - LUCIANO BATISTA DA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 09:00 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 345-29.2014.4.01.3809
345-29.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DEOMIR RODRIGUES DE OLINDA
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 08:50 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 455-28.2014.4.01.3809
455-28.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DULCEMAR DO CARMO TEODOZIO
ADVOGADO
: MG00112345 - DANIELLE SILVEIRA MERI
ADVOGADO
: MG00092484 - FLAVIA MESQUITA E SILVA
ADVOGADO
: MG00065284 - VANDERLUCIA DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 08:40 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 1875-68.2014.4.01.3809
1875-68.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00092484 - FLAVIA MESQUITA E SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 08:30 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 1922-42.2014.4.01.3809
1922-42.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DEMAURO MODESTO
ADVOGADO
: MG00058913 - ANTONIO MOSELI NETO
ADVOGADO
: MG00119582 - EVERTON PEREIRA DA SILVA
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ADVOGADO
REU

: MG00094665 - LUIZ CARLOS MOSELI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1384-95.2013.4.01.3809
1384-95.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIS ROBERTO JUVENTINO
ADVOGADO
: MG00119001 - DANILO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
5º) Ato contínuo, intimem-se as partes para manifestação sobre o laudo pericial e demais
documentos juntados, e para apresentação de alegações finais, no prazo de dez dias. 6º) Após,
conclusos.
Numeração única: 2179-04.2013.4.01.3809
2179-04.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELCIO NOGUEIRA TAVARES
ADVOGADO
: MG00058913 - ANTONIO MOSELI NETO
ADVOGADO
: MG00119582 - EVERTON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00094665 - LUIZ CARLOS MOSELI
ADVOGADO
: MG00121203 - MARCIO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1º) Trata-se de ação pela qual o autor postula a condenação do INSS a lhe conceder ou
restabelecer benefício de auxílio-acidente. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 2º)
Providencie designação de perícia médica para averiguar a existência da alegada incapacidade
para o trabalho e/ou para a vida independente. A perícia será realizada por médico credenciado
no Juízo. Fixo os honorários periciais em R$ 176,00 (Resolução CJF 558/2007).
3º) Deverão as partes, caso formulem quesitos diversos, apresentá-los por escrito diretamente
ao perito, no momento da realização do exame. Somente serão admitidos quesitos relacionados à lesão e à redução da capacidade para o trabalho.
Serão submetidos ao perito médico os seguintes quesitos:
1Qual a profissão e grau de instrução/escolaridade declaradas pelo autor. 2- O autor
é portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante),
aids, contaminação por radiação, hepatopatia grave. 2.1- Quais das patologias referidas no
item anterior acometem o autor. 2.2- Desde quando o autor está acometido por essas patologias (mesmo que aproximadamente). 3- O autor é portador de outra doença ou lesão. 3.1Identificar a doença ou lesão. 3.2- Qual a data (mesmo que aproximada) de início da doença
ou lesão. 4- Em período pretérito as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo autor (se possível informar). 4.1- Em que período (mesmo que aproximado) as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5- Atualmente a doença ou lesão acarreta incapacidade para
o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5.1- A incapacidade laborativa decorrente das
doenças ou lesões é temporária ou definitiva. 5.2- Se temporária a incapacidade decorrente
das doenças ou lesões, quando (em que data provável) o autor poderá retomar as atividades
laborativas habitualmente exercidas. 5.3- Se definitiva a incapacidade, e considerando a idade
e o grau de instrução/escolaridade do autor, o mesmo é passível de reabilitação para o
exercício de outra profissão. 6- A incapacidade decorre de progressão ou agravamento da
doença ou lesão (somente se as datas de início da doença/lesão e da incapacidade não forem
coincidentes,). 7- O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa em razão das
doenças ou lesões. 8- A doença ou lesão incapacitante foi causada por acidente de trabalho.
8.1- A patologia incapacitante foi causada ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar
a determinada atividade. 8.2- A doença ou lesão incapacitante foi causada ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. 8.3- A doença ou lesão
incapacitante é degenerativa. 8.4- A doença ou lesão incapacitante é inerente a determinado
grupo etário.8.5- A doença ou lesão incapacitante é considerada endêmica na região habitada

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 08:20 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 2233-33.2014.4.01.3809
2233-33.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NAIR DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: MG00103623 - DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
REDESIGNO a perícia médica para o dia 30/10/2014, às 08:00 horas, com o médico Dr. Luis
Carlos Azevedo, que será realizada à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 222, 1º Andar,
Sala 4, Bairro Jardim Petrópolis, Varginha/MG.
Numeração única: 195-87.2010.4.01.3809
2010.38.09.700062-9 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OLINDALVA OZIAS SILVA
ADVOGADO
: MG00064398 - CONCEICAO APARECIDA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorizado pela Portaria VGA-SECVA2 n. 01/2014, abro vista para as partes pelo
prazo de dez dias sobre retorno dos autos da Turma Recursal. Iniciando-se pela parte autora.
Numeração única: 1031-60.2010.4.01.3809
2010.38.09.700181-2 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDVIRGES GONCALA MACIEL DA SILVA
ADVOGADO
: MG00088229 - GEANI APARECIDA FERREIRA VALIM
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorizado pela Portaria VGA-SECVA2 n. 01/2014, abro vista para as partes pelo
prazo de dez dias sobre retorno dos autos da Turma Recursal. Iniciando-se pela parte autora.
Numeração única: 357-43.2014.4.01.3809
357-43.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARLENE AMADOR DA SILVA
ADVOGADO
: MG00024790 - VILFRIDO SIQUEIRA DA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorizado pela Portaria VGA-SECVA2 n. 01/2014, abro vista dos autos para a parte
autora pelo prazo de dez dias sobre o ofício do INSS de f. 53, que comprova a implantação do
benefício.
Numeração única: 2758-49.2013.4.01.3809
2758-49.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RICARDO DONIZETI CHAGAS
ADVOGADO
: MG00061992 - JAMIL KILO
ADVOGADO
: MG00066941 - LUCIENE DE CARVALHO FIGUEIREDO KILO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Conforme autorizado pela Portaria VGA-SECVA2 n. 01/2014, abro vista dos autos para a parte
autora pelo prazo de dez dias para manifestar-se acerca da proposta de acordo do INSS de f.
218/222.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502401
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viável. 9.3- A incapacidade laborativa decorrente da deficiência física é temporária ou definitiva. 9.4- Se temporária a incapacidade decorrente da deficiência física, quando (em que
data provável) o autor poderá retomar as atividades laborativas habitualmente exercidas. 10A deficiência física, a doença ou a lesão, acarretam incapacidade para a prática dos
atos cotidianos (de higiene, vestir-se, usar o banheiro, alimentar-se, caminhar, estudar, outros).
10.1-Quais atos cotidianos, a título de exemplo, o autor está incapacitado de praticar. 10.2- A
incapacidade para prática de atos cotidianos é temporária ou definitiva. 10.3- Se temporária a
incapacidade, quando (em que data provável) o autor poderá retomar a prática dos atos
cotidianos. 11- Prestar outros esclarecimentos técnicos importantes.
4º) Designada a perícia, intimem-se as partes sobre os itens 1º, 2º e 3º supra, e sobre a data,
local e horário da perícia.
A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e publicação, se tiver advogado
constituído). Cientifique o autor, quando da intimação, de que o mesmo deverá apresentar,
diretamente ao perito médico, os laudos, atestados, receituários e outros documentos médicos
de que dispuser. 5º) Juntado o laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
NOTA DE SECRETARIA : Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada
nos autos para o dia 05/11/2014, às 10:20 horas, com o médico Dr. Lucas Marques Cincoetti,
na Rua Plínio Salgado, nº 396, Bairro Bom
Pastor, Varginha.
Numeração única: 4532-80.2014.4.01.3809
4532-80.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES DA CRUZ FONSECA
ADVOGADO
: MG00109496 - DIEGO CAZELATO SOUZA
ADVOGADO
: MG00123926 - THIAGO TONELLI BARONI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1º) Trata-se de ação pela qual o autor postula a condenação do INSS a lhe conceder ou
restabelecer benefício de auxílio-acidente. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 2º)
Providencie designação de perícia médica para averiguar a existência da alegada incapacidade
para o trabalho e/ou para a vida independente. A perícia será realizada por médico credenciado
no Juízo. Fixo os honorários periciais em R$ 176,00 (Resolução CJF 558/2007).
3º) Deverão as partes, caso formulem quesitos diversos, apresentá-los por escrito diretamente
ao perito, no momento da realização do exame. Somente serão admitidos quesitos relacionados à lesão e à redução da capacidade para o trabalho.
Serão submetidos ao perito médico os seguintes quesitos:
1 - Qual a profissão e grau de instrução/escolaridade declaradas pelo autor. 2- O autor é
portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante),
aids, contaminação por radiação, hepatopatia grave. 2.1- Quais das patologias referidas no
item anterior acometem o autor. 2.2- Desde quando o autor está acometido por essas patologias (mesmo que aproximadamente). 3- O autor é portador de outra doença ou lesão. 3.1Identificar a doença ou lesão. 3.2- Qual a data (mesmo que aproximada) de início da doença
ou lesão. 4- Em período pretérito as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo autor (se possível informar). 4.1- Em que período (mesmo que aproximado) as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5- Atualmente a doença ou lesão acarreta incapacidade para
o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5.1- A incapacidade laborativa decorrente das
doenças ou lesões é temporária ou definitiva. 5.2- Se temporária a incapacidade decorrente
das doenças ou lesões, quando (em que data provável) o autor poderá retomar as atividades
laborativas habitualmente exercidas. 5.3- Se definitiva a incapacidade, e considerando a idade
e o grau de instrução/escolaridade do autor, o mesmo é passível de reabilitação para o
exercício de outra profissão. 6- A incapacidade decorre de progressão ou agravamento da
doença ou lesão (somente se as datas de início da doença/lesão e da incapacidade não forem
coincidentes,). 7- O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa em razão das
doenças ou lesões. 8- A doença ou lesão incapacitante foi causada por acidente de trabalho.
8.1- A patologia incapacitante foi causada ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar
a determinada atividade. 8.2- A doença ou lesão incapacitante foi causada ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. 8.3- A doença ou lesão
incapacitante é degenerativa. 8.4- A doença ou lesão incapacitante é inerente a determinado
grupo etário.8.5- A doença ou lesão incapacitante é considerada endêmica na região habitada
pelo autor. 9- O autor é portador de deficiência física. 9.1- Qual deficiência física acomete o
autor. 9.2- A deficiência física incapacita o autor para o exercício de trabalho economicamente
viável. 9.3- A incapacidade laborativa decorrente da deficiência física é temporária ou definitiva. 9.4- Se temporária a incapacidade decorrente da deficiência física, quando (em que

pelo autor. 9- O autor é portador de deficiência física. 9.1- Qual deficiência física acomete o
autor. 9.2- A deficiência física incapacita o autor para o exercício de trabalho economicamente
viável. 9.3- A incapacidade laborativa decorrente da deficiência física é temporária ou definitiva. 9.4- Se temporária a incapacidade decorrente da deficiência física, quando (em que
data provável) o autor poderá retomar as atividades laborativas habitualmente exercidas. 10-A
deficiência física, a doença ou a lesão, acarretam incapacidade para a prática dos atos cotidianos (de higiene, vestir-se, usar o banheiro, alimentar-se, caminhar, estudar, outros). 10.1Quais atos cotidianos, a título de exemplo, o autor está incapacitado de praticar. 10.2- A
incapacidade para prática de atos cotidianos é temporária ou definitiva. 10.3- Se temporária a
incapacidade, quando (em que data provável) o autor poderá retomar a prática dos atos
cotidianos. 11- Prestar outros esclarecimentos técnicos importantes.
4º) Designada a perícia, intimem-se as partes sobre os itens 1º, 2º e 3º supra, e sobre a data,
local e horário da perícia. A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e
publicação, se tiver advogado constituído). Cientifique o autor, quando da intimação, de que o
mesmo deverá apresentar, diretamente ao perito médico, os laudos, atestados, receituários e
outros documentos médicos de que dispuser. 5º) Juntado o laudo, requisite-se o pagamento
dos honorários periciais.
NOTA DE SECRETARIA : Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada
nos autos para o dia 05/11/2014, às 09:40 horas, com o médico Dr. Lucas Marques Cincoetti,
na Rua Plínio Salgado, nº 396, Bairro Bom
Pastor, Varginha.
Numeração única: 4549-19.2014.4.01.3809
4549-19.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELAINE CRISTINA NOGUEIRA
ADVOGADO
: MG00075224 - DANIEL MURAD RAMOS
ADVOGADO
: MG00100850 - LUIZA MURAD RAMOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1º) Trata-se de ação pela qual o autor postula a condenação do INSS a lhe conceder ou
restabelecer benefício de auxílio-acidente. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 2º)
Providencie designação de perícia médica para averiguar a existência da alegada incapacidade
para o trabalho e/ou para a vida independente. A perícia será realizada por médico credenciado
no Juízo. Fixo os honorários periciais em R$ 176,00 (Resolução CJF 558/2007).
3º) Deverão as partes, caso formulem quesitos diversos, apresentá-los por escrito diretamente
ao perito, no momento da realização do exame. Somente serão admitidos quesitos relacionados à lesão e à redução da capacidade para o trabalho.
Serão submetidos ao perito médico os seguintes quesitos:
1 - Qual a profissão e grau de instrução/escolaridade declaradas pelo autor. 2- O autor é
portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante),
aids, contaminação por radiação, hepatopatia grave. 2.1- Quais das patologias referidas no
item anterior acometem o autor. 2.2- Desde quando o autor está acometido por essas patologias (mesmo que aproximadamente). 3- O autor é portador de outra doença ou lesão. 3.1Identificar a doença ou lesão. 3.2- Qual a data (mesmo que aproximada) de início da doença
ou lesão. 4- Em período pretérito as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo autor (se possível informar). 4.1- Em que período (mesmo que aproximado) as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5- Atualmente a doença ou lesão acarreta incapacidade para
o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5.1- A incapacidade laborativa decorrente das
doenças ou lesões é temporária ou definitiva. 5.2- Se temporária a incapacidade decorrente
das doenças ou lesões, quando (em que data provável) o autor poderá retomar as atividades
laborativas habitualmente exercidas. 5.3- Se definitiva a incapacidade, e considerando a idade
e o grau de instrução/escolaridade do autor, o mesmo é passível de reabilitação para o
exercício de outra profissão. 6- A incapacidade decorre de progressão ou agravamento da
doença ou lesão (somente se as datas de início da doença/lesão e da incapacidade não forem
coincidentes,). 7- O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa em razão das
doenças ou lesões. 8- A doença ou lesão incapacitante foi causada por acidente de trabalho.
8.1- A patologia incapacitante foi causada ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar
a determinada atividade. 8.2- A doença ou lesão incapacitante foi causada ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. 8.3- A doença ou lesão
incapacitante é degenerativa. 8.4- A doença ou lesão incapacitante é inerente a determinado
grupo etário.8.5- A doença ou lesão incapacitante é considerada endêmica na região habitada
pelo autor. 9- O autor é portador de deficiência física. 9.1- Qual deficiência física acomete o
autor. 9.2- A deficiência física incapacita o autor para o exercício de trabalho economicamente
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502402
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data provável) o autor poderá retomar as atividades laborativas habitualmente exercidas. 10-A
deficiência física, a doença ou a lesão, acarretam incapacidade para a prática dos atos cotidianos (de higiene, vestir-se, usar o banheiro, alimentar-se, caminhar, estudar, outros). 10.1Quais atos cotidianos, a título de exemplo, o autor está incapacitado de praticar. 10.2- A
incapacidade para prática de atos cotidianos é temporária ou definitiva. 10.3- Se temporária a
incapacidade, quando (em que data provável) o autor poderá retomar a prática dos atos
cotidianos. 11- Prestar outros esclarecimentos técnicos importantes.
4º) Designada a perícia, intimem-se as partes sobre os itens 1º, 2º e 3º supra, e sobre a data,
local e horário da perícia.
A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e publicação, se tiver advogado
constituído). Cientifique o autor, quando da intimação, de que o mesmo deverá apresentar,
diretamente ao perito médico, os laudos, atestados, receituários e outros documentos médicos
de que dispuser. 5º) Juntado o laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
NOTA DE SECRETARIA : Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada
nos autos para o dia 05/11/2014, às 09:00 horas, com o médico Dr. Lucas Marques Cincoetti,
na Rua Plínio Salgado, nº 396, Bairro Bom
Pastor, Varginha.
Numeração única: 4713-81.2014.4.01.3809
4713-81.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA DE ASSIS SILVA
ADVOGADO
: MG00064398 - CONCEICAO APARECIDA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1º) Trata-se de ação pela qual o autor postula a condenação do INSS a lhe conceder ou
restabelecer benefício de auxílio-acidente. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 2º)
Providencie designação de perícia médica para averiguar a existência da alegada incapacidade
para o trabalho e/ou para a vida independente. A perícia será realizada por médico credenciado
no Juízo. Fixo os honorários periciais em R$ 176,00 (Resolução CJF 558/2007).
3º) Deverão as partes, caso formulem quesitos diversos, apresentá-los por escrito diretamente
ao perito, no momento da realização do exame. Somente serão admitidos quesitos relacionados à lesão e à redução da capacidade para o trabalho.
Serão submetidos ao perito médico os seguintes quesitos:
1 - Qual a profissão e grau de instrução/escolaridade declaradas pelo autor. 2- O autor é
portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante),
aids, contaminação por radiação, hepatopatia grave. 2.1- Quais das patologias referidas no
item anterior acometem o autor. 2.2- Desde quando o autor está acometido por essas patologias (mesmo que aproximadamente). 3- O autor é portador de outra doença ou lesão. 3.1Identificar a doença ou lesão. 3.2- Qual a data (mesmo que aproximada) de início da doença
ou lesão. 4- Em período pretérito as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo autor (se possível informar). 4.1- Em que período (mesmo que aproximado) as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5- Atualmente a doença ou lesão acarreta incapacidade para
o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5.1- A incapacidade laborativa decorrente das
doenças ou lesões é temporária ou definitiva. 5.2- Se temporária a incapacidade decorrente
das doenças ou lesões, quando (em que data provável) o autor poderá retomar as atividades
laborativas habitualmente exercidas. 5.3- Se definitiva a incapacidade, e considerando a idade
e o grau de instrução/escolaridade do autor, o mesmo é passível de reabilitação para o
exercício de outra profissão. 6- A incapacidade decorre de progressão ou agravamento da
doença ou lesão (somente se as datas de início da doença/lesão e da incapacidade não forem
coincidentes,). 7- O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa em razão das
doenças ou lesões. 8- A doença ou lesão incapacitante foi causada por acidente de trabalho.
8.1- A patologia incapacitante foi causada ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar
a determinada atividade. 8.2- A doença ou lesão incapacitante foi causada ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. 8.3- A doença ou lesão
incapacitante é degenerativa. 8.4- A doença ou lesão incapacitante é inerente a determinado
grupo etário.8.5- A doença ou lesão incapacitante é considerada endêmica na região habitada
pelo autor. 9- O autor é portador de deficiência física. 9.1- Qual deficiência física acomete o
autor. 9.2- A deficiência física incapacita o autor para o exercício de trabalho economicamente
viável. 9.3- A incapacidade laborativa decorrente da deficiência física é temporária ou definitiva. 9.4- Se temporária a incapacidade decorrente da deficiência física, quando (em que
data provável) o autor poderá retomar as atividades laborativas habitualmente exercidas. 10-A
deficiência física, a doença ou a lesão, acarretam incapacidade para a prática dos atos cotidianos (de higiene, vestir-se, usar o banheiro, alimentar-se, caminhar, estudar, outros). 10.1Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502403

Quais atos cotidianos, a título de exemplo, o autor está incapacitado de praticar. 10.2- A
incapacidade para prática de atos cotidianos é temporária ou definitiva. 10.3- Se temporária a
incapacidade, quando (em que data provável) o autor poderá retomar a prática dos atos
cotidianos. 11- Prestar outros esclarecimentos técnicos importantes.
4º) Designada a perícia, intimem-se as partes sobre os itens 1º, 2º e 3º supra, e sobre a data,
local e horário da perícia.
A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e publicação, se tiver advogado
constituído). Cientifique o autor, quando da intimação, de que o mesmo deverá apresentar,
diretamente ao perito médico, os laudos, atestados, receituários e outros documentos médicos
de que dispuser. 5º) Juntado o laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
NOTA DE SECRETARIA : Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada
nos autos para o dia 05/11/2014, às 10:00 horas, com o médico Dr. Lucas Marques Cincoetti,
na Rua Plínio Salgado, nº 396, Bairro Bom
Pastor, Varginha.
Numeração única: 2979-95.2014.4.01.3809
2979-95.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIAS JOAQUIM BALBONI
ADVOGADO
: MG00050498 - FABIO CARDOSO LOUZADA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1º) Trata-se de ação pela qual o autor postula a condenação do INSS a lhe conceder ou
restabelecer benefício de auxílio-acidente. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 2º)
Providencie designação de perícia médica para averiguar a existência da alegada incapacidade
para o trabalho e/ou para a vida independente. A perícia será realizada por médico credenciado
no Juízo. Fixo os honorários periciais em R$ 176,00 (Resolução CJF 558/2007).
3º) Deverão as partes, caso formulem quesitos diversos, apresentá-los por escrito diretamente
ao perito, no momento da realização do exame. Somente serão admitidos quesitos relacionados à lesão e à redução da capacidade para o trabalho.
Serão submetidos ao perito médico os seguintes quesitos:
1 - Qual a profissão e grau de instrução/escolaridade declaradas pelo autor. 2- O autor é
portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante),
aids, contaminação por radiação, hepatopatia grave. 2.1- Quais das patologias referidas no
item anterior acometem o autor. 2.2- Desde quando o autor está acometido por essas patologias (mesmo que aproximadamente). 3- O autor é portador de outra doença ou lesão. 3.1Identificar a doença ou lesão. 3.2- Qual a data (mesmo que aproximada) de início da doença
ou lesão. 4- Em período pretérito as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo autor (se possível informar). 4.1- Em que período (mesmo que aproximado) as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5- Atualmente a doença ou lesão acarreta incapacidade para
o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5.1- A incapacidade laborativa decorrente das
doenças ou lesões é temporária ou definitiva. 5.2- Se temporária a incapacidade decorrente
das doenças ou lesões, quando (em que data provável) o autor poderá retomar as atividades
laborativas habitualmente exercidas. 5.3- Se definitiva a incapacidade, e considerando a idade
e o grau de instrução/escolaridade do autor, o mesmo é passível de reabilitação para o
exercício de outra profissão. 6- A incapacidade decorre de progressão ou agravamento da
doença ou lesão (somente se as datas de início da doença/lesão e da incapacidade não forem
coincidentes,). 7- O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa em razão das
doenças ou lesões. 8- A doença ou lesão incapacitante foi causada por acidente de trabalho.
8.1- A patologia incapacitante foi causada ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar
a determinada atividade. 8.2- A doença ou lesão incapacitante foi causada ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. 8.3- A doença ou lesão
incapacitante é degenerativa. 8.4- A doença ou lesão incapacitante é inerente a determinado
grupo etário.8.5- A doença ou lesão incapacitante é considerada endêmica na região habitada
pelo autor. 9- O autor é portador de deficiência física. 9.1- Qual deficiência física acomete o
autor. 9.2- A deficiência física incapacita o autor para o exercício de trabalho economicamente
viável. 9.3- A incapacidade laborativa decorrente da deficiência física é temporária ou definitiva. 9.4- Se temporária a incapacidade decorrente da deficiência física, quando (em que
data provável) o autor poderá retomar as atividades laborativas habitualmente exercidas. 10-A
deficiência física, a doença ou a lesão, acarretam incapacidade para a prática dos atos cotidianos (de higiene, vestir-se, usar o banheiro, alimentar-se, caminhar, estudar, outros). 10.1Quais atos cotidianos, a título de exemplo, o autor está incapacitado de praticar. 10.2- A
incapacidade para prática de atos cotidianos é temporária ou definitiva. 10.3- Se temporária a
incapacidade, quando (em que data provável) o autor poderá retomar a prática dos atos
cotidianos. 11- Prestar outros esclarecimentos técnicos importantes.
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4º) Designada a perícia, intimem-se as partes sobre os itens 1º, 2º e 3º supra, e sobre a data,
local e horário da perícia.
A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e publicação, se tiver advogado
constituído). Cientifique o autor, quando da intimação, de que o mesmo deverá apresentar,
diretamente ao perito médico, os laudos, atestados, receituários e outros documentos médicos
de que dispuser. 5º) Juntado o laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
NOTA DE SECRETARIA : Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada
nos autos para o dia 01/10/2014, às 09:00 horas, com o médico Dr. Lucas Marques Cincoetti,
na Rua Plínio Salgado, nº 396, Bairro Bom
Pastor, Varginha.
Numeração única: 3878-93.2014.4.01.3809
3878-93.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA HELENA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00107629 - LUCIANO BATISTA DA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1º) Trata-se de ação pela qual o autor postula a condenação do INSS a lhe conceder ou
restabelecer benefício de auxílio-acidente. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 2º)
Providencie designação de perícia médica para averiguar a existência da alegada incapacidade
para o trabalho e/ou para a vida independente. A perícia será realizada por médico credenciado
no Juízo. Fixo os honorários periciais em R$ 176,00 (Resolução CJF 558/2007).
3º) Deverão as partes, caso formulem quesitos diversos, apresentá-los por escrito diretamente
ao perito, no momento da realização do exame. Somente serão admitidos quesitos relacionados à lesão e à redução da capacidade para o trabalho.
Serão submetidos ao perito médico os seguintes quesitos:
1 - Qual a profissão e grau de instrução/escolaridade declaradas pelo autor. 2- O autor é
portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante),
aids, contaminação por radiação, hepatopatia grave. 2.1- Quais das patologias referidas no
item anterior acometem o autor. 2.2- Desde quando o autor está acometido por essas patologias (mesmo que aproximadamente). 3- O autor é portador de outra doença ou lesão. 3.1Identificar a doença ou lesão. 3.2- Qual a data (mesmo que aproximada) de início da doença
ou lesão. 4- Em período pretérito as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo autor (se possível informar). 4.1- Em que período (mesmo que aproximado) as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5- Atualmente a doença ou lesão acarreta incapacidade para
o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5.1- A incapacidade laborativa decorrente das
doenças ou lesões é temporária ou definitiva. 5.2- Se temporária a incapacidade decorrente
das doenças ou lesões, quando (em que data provável) o autor poderá retomar as atividades
laborativas habitualmente exercidas. 5.3- Se definitiva a incapacidade, e considerando a idade
e o grau de instrução/escolaridade do autor, o mesmo é passível de reabilitação para o
exercício de outra profissão. 6- A incapacidade decorre de progressão ou agravamento da
doença ou lesão (somente se as datas de início da doença/lesão e da incapacidade não forem
coincidentes,). 7- O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa em razão das
doenças ou lesões. 8- A doença ou lesão incapacitante foi causada por acidente de trabalho.
8.1- A patologia incapacitante foi causada ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar
a determinada atividade. 8.2- A doença ou lesão incapacitante foi causada ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. 8.3- A doença ou lesão
incapacitante é degenerativa. 8.4- A doença ou lesão incapacitante é inerente a determinado
grupo etário.8.5- A doença ou lesão incapacitante é considerada endêmica na região habitada
pelo autor. 9- O autor é portador de deficiência física. 9.1- Qual deficiência física acomete o
autor. 9.2- A deficiência física incapacita o autor para o exercício de trabalho economicamente
viável. 9.3- A incapacidade laborativa decorrente da deficiência física é temporária ou definitiva. 9.4- Se temporária a incapacidade decorrente da deficiência física, quando (em que
data provável) o autor poderá retomar as atividades laborativas habitualmente exercidas. 10-A
deficiência física, a doença ou a lesão, acarretam incapacidade para a prática dos atos cotidianos (de higiene, vestir-se, usar o banheiro, alimentar-se, caminhar, estudar, outros). 10.1Quais atos cotidianos, a título de exemplo, o autor está incapacitado de praticar. 10.2- A
incapacidade para prática de atos cotidianos é temporária ou definitiva. 10.3- Se temporária a
incapacidade, quando (em que data provável) o autor poderá retomar a prática dos atos
cotidianos. 11- Prestar outros esclarecimentos técnicos importantes.
4º) Designada a perícia, intimem-se as partes sobre os itens 1º, 2º e 3º supra, e sobre a data,
local e horário da perícia.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502404

A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e publicação, se tiver advogado
constituído). Cientifique o autor, quando da intimação, de que o mesmo deverá apresentar,
diretamente ao perito médico, os laudos, atestados, receituários e outros documentos médicos
de que dispuser. 5º) Juntado o laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
NOTA DE SECRETARIA : Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada
nos autos para o dia 29/09/2014, às 14:00 horas, com o médico Dra. Jovana Sério Veiga Lima,
na Rua Colômbia, n° 172, Bairro Vila Pinto, Varginha.
Numeração única: 343-59.2014.4.01.3809
343-59.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: WALDO BATISTA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: MG00149098 - ADALBERTO TEODORO MARTINS
ADVOGADO
: MG00136881 - VALERIA MARIA PEREIRA MOREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1º) Trata-se de ação pela qual o autor postula a condenação do INSS a lhe conceder ou
restabelecer benefício de auxílio-acidente. . 2º) Providencie designação de perícia médica para
averiguar a existência da alegada incapacidade para o trabalho e/ou para a vida independente.
A perícia será realizada por médico credenciado no Juízo. Fixo os honorários periciais em R$
176,00 (Resolução CJF 558/2007).
3º) Deverão as partes, caso formulem quesitos diversos, apresentá-los por escrito diretamente
ao perito, no momento da realização do exame. Somente serão admitidos quesitos relacionados à lesão e à redução da capacidade para o trabalho.
Serão submetidos ao perito médico os seguintes quesitos:
1 - Qual a profissão e grau de instrução/escolaridade declaradas pelo autor. 2- O autor é
portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante),
aids, contaminação por radiação, hepatopatia grave. 2.1- Quais das patologias referidas no
item anterior acometem o autor. 2.2- Desde quando o autor está acometido por essas patologias (mesmo que aproximadamente). 3- O autor é portador de outra doença ou lesão. 3.1Identificar a doença ou lesão. 3.2- Qual a data (mesmo que aproximada) de início da doença
ou lesão. 4- Em período pretérito as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo autor (se possível informar). 4.1- Em que período (mesmo que aproximado) as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5- Atualmente a doença ou lesão acarreta incapacidade para
o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5.1- A incapacidade laborativa decorrente das
doenças ou lesões é temporária ou definitiva. 5.2- Se temporária a incapacidade decorrente
das doenças ou lesões, quando (em que data provável) o autor poderá retomar as atividades
laborativas habitualmente exercidas. 5.3- Se definitiva a incapacidade, e considerando a idade
e o grau de instrução/escolaridade do autor, o mesmo é passível de reabilitação para o
exercício de outra profissão. 6- A incapacidade decorre de progressão ou agravamento da
doença ou lesão (somente se as datas de início da doença/lesão e da incapacidade não forem
coincidentes,). 7- O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa em razão das
doenças ou lesões. 8- A doença ou lesão incapacitante foi causada por acidente de trabalho.
8.1- A patologia incapacitante foi causada ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar
a determinada atividade. 8.2- A doença ou lesão incapacitante foi causada ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. 8.3- A doença ou lesão
incapacitante é degenerativa. 8.4- A doença ou lesão incapacitante é inerente a determinado
grupo etário.8.5- A doença ou lesão incapacitante é considerada endêmica na região habitada
pelo autor. 9- O autor é portador de deficiência física. 9.1- Qual deficiência física acomete o
autor. 9.2- A deficiência física incapacita o autor para o exercício de trabalho economicamente
viável. 9.3- A incapacidade laborativa decorrente da deficiência física é temporária ou definitiva. 9.4- Se temporária a incapacidade decorrente da deficiência física, quando (em que
data provável) o autor poderá retomar as atividades laborativas habitualmente exercidas. 10-A
deficiência física, a doença ou a lesão, acarretam incapacidade para a prática dos atos cotidianos (de higiene, vestir-se, usar o banheiro, alimentar-se, caminhar, estudar, outros). 10.1Quais atos cotidianos, a título de exemplo, o autor está incapacitado de praticar. 10.2- A
incapacidade para prática de atos cotidianos é temporária ou definitiva. 10.3- Se temporária a
incapacidade, quando (em que data provável) o autor poderá retomar a prática dos atos
cotidianos. 11- Prestar outros esclarecimentos técnicos importantes.
4º) Designada a perícia, intimem-se as partes sobre os itens 1º, 2º e 3º supra, e sobre a data,
local e horário da perícia.
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A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e publicação, se tiver advogado
constituído). Cientifique o autor, quando da intimação, de que o mesmo deverá apresentar,
diretamente ao perito médico, os laudos, atestados, receituários e outros documentos médicos
de que dispuser. 5º) Juntado o laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
NOTA DE SECRETARIA : Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada
nos autos para o dia 01/10/2014, às 09:40 horas, com o médico Dr. Lucas Marques Cincoetti,
na Rua Plínio Salgado, nº 396, Bairro Bom
Pastor, Varginha.
Numeração única: 806-98.2014.4.01.3809
806-98.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA EUGENIO
ADVOGADO
: MG00050498 - FABIO CARDOSO LOUZADA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1º) Trata-se de ação pela qual a autora postula a condenação do INSS a lhe conceder ou
restabelecer benefício previdenciário ou assistencial. O ponto controvertido limita-se à questão
relativa à alegada incapacidade para o trabalho e/ou para a vida independente. Determino a
realização de perícia médica para esclarecimento da questão.
A perícia será realizada por médico credenciado no Juízo. Fixo os honorários periciais em R$
176,00 (Resolução CJF 558/2007).
Serão submetidos ao perito médico os seguintes quesitos:
1 - Qual a profissão e grau de instrução/escolaridade declaradas pelo autor. 2- O autor é
portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante),
aids, contaminação por radiação, hepatopatia grave. 2.1- Quais das patologias referidas no
item anterior acometem o autor. 2.2- Desde quando o autor está acometido por essas patologias (mesmo que aproximadamente). 3- O autor é portador de outra doença ou lesão. 3.1Identificar a doença ou lesão. 3.2- Qual a data (mesmo que aproximada) de início da doença
ou lesão. 4- Em período pretérito as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo autor (se possível informar). 4.1- Em que período (mesmo que aproximado) as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5- Atualmente a doença ou lesão acarreta incapacidade para
o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5.1- A incapacidade laborativa decorrente das
doenças ou lesões é temporária ou definitiva. 5.2- Se temporária a incapacidade decorrente
das doenças ou lesões, quando (em que data provável) o autor poderá retomar as atividades
laborativas habitualmente exercidas. 5.3- Se definitiva a incapacidade, e considerando a idade
e o grau de instrução/escolaridade do autor, o mesmo é passível de reabilitação para o
exercício de outra profissão. 6- A incapacidade decorre de progressão ou agravamento da
doença ou lesão (somente se as datas de início da doença/lesão e da incapacidade não forem
coincidentes,). 7- O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa em razão das
doenças ou lesões. 8- A doença ou lesão incapacitante foi causada por acidente de trabalho.
8.1- A patologia incapacitante foi causada ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar
a determinada atividade. 8.2- A doença ou lesão incapacitante foi causada ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. 8.3- A doença ou lesão
incapacitante é degenerativa. 8.4- A doença ou lesão incapacitante é inerente a determinado
grupo etário.8.5- A doença ou lesão incapacitante é considerada endêmica na região habitada
pelo autor. 9- O autor é portador de deficiência física. 9.1- Qual deficiência física acomete o
autor. 9.2- A deficiência física incapacita o autor para o exercício de trabalho economicamente
viável. 9.3- A incapacidade laborativa decorrente da deficiência física é temporária ou definitiva. 9.4- Se temporária a incapacidade decorrente da deficiência física, quando (em que
data provável) o autor poderá retomar as atividades laborativas habitualmente exercidas. 10-A
deficiência física, a doença ou a lesão, acarretam incapacidade para a prática dos atos cotidianos (de higiene, vestir-se, usar o banheiro, alimentar-se, caminhar, estudar, outros). 10.1Quais atos cotidianos, a título de exemplo, o autor está incapacitado de praticar. 10.2- A
incapacidade para prática de atos cotidianos é temporária ou definitiva. 10.3- Se temporária a
incapacidade, quando (em que data provável) o autor poderá retomar a prática dos atos
cotidianos. 11- Prestar outros esclarecimentos técnicos importantes.
2º) Deverão as partes, caso formulem quesitos diversos, apresentá-los por escrito diretamente
ao perito, no momento da realização do exame. Somente serão admitidos quesitos relacionados à doença e/ou lesão e à incapacidade para o trabalho e/ou para a vida independente.
Deverá o INSS, no prazo de dez dias da intimação sobre o presente, apresentar os extratos
(INFBEN) relativos aos benefícios concedidos e/ou negados na via administrativa, bem assim
as cópias dos laudos das perícias a que submeteu o autor naquela via. Deverão ainda as
partes, caso queiram produzir outras provas, especificá-las e justificar a sua necessidade

A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e publicação, se tiver advogado
constituído). Cientifique o autor, quando da intimação, de que o mesmo deverá apresentar,
diretamente ao perito médico, os laudos, atestados, receituários e outros documentos médicos
de que dispuser. 5º) Juntado o laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
NOTA DE SECRETARIA : Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada
nos autos para o dia 08/10/2014, às 16:00 horas, com o médico Dra. Jovana Sério Veiga Lima,
na Rua Colômbia, n° 172, Bairro Vila Pinto, Varginha.
Numeração única: 3781-93.2014.4.01.3809
3781-93.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZ DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00084322 - CLEBER DE OLIVERA RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00087474 - LIDIANE DE CARVALHO ALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1º) Trata-se de ação pela qual o autor postula a condenação do INSS a lhe conceder ou
restabelecer benefício de auxílio-acidente. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 2º)
Providencie designação de perícia médica para averiguar a existência da alegada incapacidade
para o trabalho e/ou para a vida independente. A perícia será realizada por médico credenciado
no Juízo. Fixo os honorários periciais em R$ 176,00 (Resolução CJF 558/2007).
3º) Deverão as partes, caso formulem quesitos diversos, apresentá-los por escrito diretamente
ao perito, no momento da realização do exame. Somente serão admitidos quesitos relacionados à lesão e à redução da capacidade para o trabalho.
Serão submetidos ao perito médico os seguintes quesitos:
1 - Qual a profissão e grau de instrução/escolaridade declaradas pelo autor. 2- O autor é
portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante),
aids, contaminação por radiação, hepatopatia grave. 2.1- Quais das patologias referidas no
item anterior acometem o autor. 2.2- Desde quando o autor está acometido por essas patologias (mesmo que aproximadamente). 3- O autor é portador de outra doença ou lesão. 3.1Identificar a doença ou lesão. 3.2- Qual a data (mesmo que aproximada) de início da doença
ou lesão. 4- Em período pretérito as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo autor (se possível informar). 4.1- Em que período (mesmo que aproximado) as doenças ou lesões acarretaram incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5- Atualmente a doença ou lesão acarreta incapacidade para
o trabalho habitualmente exercido pelo autor. 5.1- A incapacidade laborativa decorrente das
doenças ou lesões é temporária ou definitiva. 5.2- Se temporária a incapacidade decorrente
das doenças ou lesões, quando (em que data provável) o autor poderá retomar as atividades
laborativas habitualmente exercidas. 5.3- Se definitiva a incapacidade, e considerando a idade
e o grau de instrução/escolaridade do autor, o mesmo é passível de reabilitação para o
exercício de outra profissão. 6- A incapacidade decorre de progressão ou agravamento da
doença ou lesão (somente se as datas de início da doença/lesão e da incapacidade não forem
coincidentes,). 7- O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa em razão das
doenças ou lesões. 8- A doença ou lesão incapacitante foi causada por acidente de trabalho.
8.1- A patologia incapacitante foi causada ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar
a determinada atividade. 8.2- A doença ou lesão incapacitante foi causada ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. 8.3- A doença ou lesão
incapacitante é degenerativa. 8.4- A doença ou lesão incapacitante é inerente a determinado
grupo etário.8.5- A doença ou lesão incapacitante é considerada endêmica na região habitada
pelo autor. 9- O autor é portador de deficiência física. 9.1- Qual deficiência física acomete o
autor. 9.2- A deficiência física incapacita o autor para o exercício de trabalho economicamente
viável. 9.3- A incapacidade laborativa decorrente da deficiência física é temporária ou definitiva. 9.4- Se temporária a incapacidade decorrente da deficiência física, quando (em que
data provável) o autor poderá retomar as atividades laborativas habitualmente exercidas. 10-A
deficiência física, a doença ou a lesão, acarretam incapacidade para a prática dos atos cotidianos (de higiene, vestir-se, usar o banheiro, alimentar-se, caminhar, estudar, outros). 10.1Quais atos cotidianos, a título de exemplo, o autor está incapacitado de praticar. 10.2- A
incapacidade para prática de atos cotidianos é temporária ou definitiva. 10.3- Se temporária a
incapacidade, quando (em que data provável) o autor poderá retomar a prática dos atos
cotidianos. 11- Prestar outros esclarecimentos técnicos importantes.
4º) Designada a perícia, intimem-se as partes sobre os itens 1º, 2º e 3º supra, e sobre a data,
local e horário da perícia.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502405
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Numeração única: 659-09.2013.4.01.3809
659-09.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

também no prazo de dez dias da intimação sobre o presente despacho. 3º) Designada a
perícia, intimem-se as partes sobre os itens 1º e 2º supra, e sobre a data, local e horário da
perícia. A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e publicação, se tiver
advogado constituído). Cientifique o autor, quando da intimação, de que o mesmo deverá
apresentar, diretamente ao perito médico, os laudos, atestados, receituários e outros documentos médicos de que dispuser. 4º) Juntado o laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
NOTA DE SECRETARIA : Pelo presente, faço o agendamento da perícia médica determinada
nos autos para o dia 05/11/2014, às 09:20 horas, com o médico Dr. Lucas Marques Cincoetti,
na Rua Plínio Salgado, nº 396, Bairro Bom
Pastor, Varginha.
Numeração única: 2181-71.2013.4.01.3809
2181-71.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSELY DIONISIO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00083775 - SUELI DE FATIMA SILVA GOMES
ADVOGADO
: MG00077874 - WALDIR GOMES ROSA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
RETIFICO o erro material constante da sentença (f. 242/244), na forma do art. 463, I, do CPC.
Os efeitos financeiros decorrentes da conversão do benefício em aposentadoria especial serão
retroativos à data da concessão do benefício anterior, 05/02/2013 (f. 129 e 243), ao invés de
05/12/2013. Assim, o INSS deverá pagar ao autor as diferenças referentes ao período de
05/02/013 a 31/07/2014 (ao invés de 05/12/2013 a 31/07/2014). Providencie a elaboração de
cálculo com base nos parâmetros da sentença, observando a retificação supra. Se necessário
intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para
elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos.
Numeração única: 2181-71.2013.4.01.3809
2181-71.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSELY DIONISIO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00083775 - SUELI DE FATIMA SILVA GOMES
ADVOGADO
: MG00077874 - WALDIR GOMES ROSA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre 05/02/2013 e 31/07/2014 (R$ 17.085,17, atualizados até agosto/2014). 2 Intimem-se sobre a sentença, sobre o despacho de f. 247 e sobre o presente despacho.
Numeração única: 1928-83.2013.4.01.3809
1928-83.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANGELA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00056426 - CLAUDIA ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
RETIFICO o erro material constante da sentença (f. 301/302), na forma do art. 463, I, do CPC,
para estabelecer que a DIB deverá ser fixada na data da perícia médica, 15/06/2011 (ao invés
de 15/11/2011). Providencie a elaboração de cálculo com base nos parâmetros da sentença,
observando a retificação supra. Se necessário intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias,
fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos,
conclusos.
Numeração única: 1928-83.2013.4.01.3809
1928-83.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANGELA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00056426 - CLAUDIA ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DCB (R$ 19.482,89, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença, sobre o despacho de f. 305 e sobre o presente despacho
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502406

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

JESUS CANDIDO TAVARES
MG00090193 - ANDRESSA BERNARDES ANTUNES
MG00042000 - JOSE MARTINS SOBRINHO
MG00088050 - MAILSO PAIVA MARTINS
MG00049480 - ROSANGELA DE FÁTIMA MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
RETIFICO o erro material constante da sentença (f. 122/124), na forma do art. 463, I, do CPC,
para estabelecer que a DIB deverá ser fixada em 25/08/2011 (f. 44 e 123), ao invés de
23/08/2011. Elaborados os cálculos (f. 124), conclusos.
Numeração única: 659-09.2013.4.01.3809
659-09.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:
:

JESUS CANDIDO TAVARES
MG00090193 - ANDRESSA BERNARDES ANTUNES
MG00042000 - JOSE MARTINS SOBRINHO
MG00088050 - MAILSO PAIVA MARTINS
MG00049480 - ROSANGELA DE FÁTIMA MARTINS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 57.037,14, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença, sobre o despacho de f. 127 e sobre o presente despacho.
Numeração única: 812-42.2013.4.01.3809
812-42.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOSE VALDENIS COSTA
: MG00126382 - FRANCISCO SILVA GALO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referente ao período compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 8.439,26, atualizado até agosto/2014). 2 - Intimem-se sobre
a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 3448-15.2012.4.01.3809
3448-15.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: WALDO FERNANDES DE SOUZA
: MG00084868 - JOEL SANTOS DE JESUS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DCB (R$ 44.687,58, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 3515-77.2012.4.01.3809
3515-77.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: VARLEI CESAR DOMINGUETI
: MG00126382 - FRANCISCO SILVA GALO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 8.356,80, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimem-se
sobre a sentença e sobre o presente despacho.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 19.387,73, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 1516-55.2013.4.01.3809
1516-55.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00110495 - MATHEUS ARAUJO OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 13.257,67, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 1922-76.2013.4.01.3809
1922-76.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CELINA DE FATIMA MAXIMO FELICIANO
ADVOGADO
: MG00126382 - FRANCISCO SILVA GALO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DCB (R$ 9.401,22, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimem-se
sobre a sentença, sobre o despacho de f. 305 e sobre o presente despacho.
Numeração única: 1746-63.2014.4.01.3809
1746-63.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CONCEICAO APARECIDA PETRUCCI DA SILVA
ADVOGADO
: MG00107629 - LUCIANO BATISTA DA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 24.512,74, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Juiz Titular
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
Dir. Secret.
: WOLNEY LUÍS DE OLIVEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MAURO REZENDE DE AZEVEDO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1746-63.2014.4.01.3809
1746-63.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CONCEICAO APARECIDA PETRUCCI DA SILVA
ADVOGADO
: MG00107629 - LUCIANO BATISTA DA CRUZ
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade com início de vigência (DIB) em
30/01/2012, renda mensal inicial e renda mensal atual (RMI e RMA) equivalentes a um salário
mínimo, e início de pagamento (DIP) em 01/09/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP e RMI fixadas acima, independente do trânsito em julgado da
presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das
parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de pre-

Numeração única: 1848-22.2013.4.01.3809
1848-22.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ISABEL CRISTINA TOMAZ
ADVOGADO
: MG00117813 - MIRIAM DE FREITAS ALEXANDRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DCB (R$ 10.033,13, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 2999-57.2012.4.01.3809
2999-57.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUDITH CANDIDA GOMES
ADVOGADO
: MG00143135 - FREDERICO ALEXANDRE SILVA DE MORAES
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 48.721,22, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 3428-24.2012.4.01.3809
3428-24.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PEDRO PAULO PEREIRA FILHO
ADVOGADO
: MG00133989 - ANA PAULA CARVALHO DE ABREU
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DCB (R$ 13.045,56, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 74-20.2014.4.01.3809
74-20.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DOS REIS
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 20.430,68, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimemse sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 1881-75.2014.4.01.3809
1881-75.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AVELINO FERNANDES DE FARIA
ADVOGADO
: MG00093391 - ATTILIO MARIANO SAWAZACHI DE AVILA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Secretaria do Juízo, referentes ao período
compreendido entre a DIB e a DIP (R$ 11.167,80, atualizados até agosto/2014). 2 - Intimem-se
sobre a sentença e sobre o presente despacho.
Numeração única: 2659-79.2013.4.01.3809
2659-79.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA MARLENE ALVES
ADVOGADO
: MG00132355 - TAINA ESTEFANI CARVALHO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502407
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acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP e RMI fixadas acima, independente do trânsito em julgado da
presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das
parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS
para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos.
Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 1928-83.2013.4.01.3809
1928-83.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANGELA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00056426 - CLAUDIA ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença com início de vigência (DIB) na data da perícia
judicial, 15/11/2011 (f. 166/169), e cessação (DCB) em 15/05/2012. Sem implantação do benefício, diante da fixação da cessação em data pretérita. Condeno o INSS a pagar ao autor os
proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DCB, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência.
Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário
intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para
elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 1881-75.2014.4.01.3809
1881-75.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AVELINO FERNANDES DE FARIA
ADVOGADO
: MG00093391 - ATTILIO MARIANO SAWAZACHI DE AVILA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade com início de vigência (DIB) em
20/06/2013, renda mensal inicial e renda mensal atual (RMI e RMA) equivalentes a um salário
mínimo, e início de pagamento (DIP) em 01/09/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP e RMI fixadas acima, independente do trânsito em julgado da
presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das
parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS
para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos.
Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 659-09.2013.4.01.3809
659-09.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JESUS CANDIDO TAVARES
ADVOGADO
: MG00090193 - ANDRESSA BERNARDES ANTUNES
ADVOGADO
: MG00042000 - JOSE MARTINS SOBRINHO
ADVOGADO
: MG00088050 - MAILSO PAIVA MARTINS
ADVOGADO
: MG00049480 - ROSANGELA DE FÁTIMA MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

catório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS
para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos.
Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 1922-76.2013.4.01.3809
1922-76.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CELINA DE FATIMA MAXIMO FELICIANO
ADVOGADO
: MG00126382 - FRANCISCO SILVA GALO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença com início de vigência (DIB) na data do requerimento administrativo, 29/05/2013 (f. 37) e cessação (DCB) em 08/05/2014. Sem implantação do benefício, diante da fixação da cessação em data pretérita. Condeno o INSS a
pagar ao autor os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a
DCB, corrigidos de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores
eventualmente pagos na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e
relativos ao mesmo período. Condeno também o INSS a ressarcir, à Justiça Federal, o valor
dos honorários periciais (Resolução CJF 558/2007, art. 6º). Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência.
Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário
intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para
elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 1516-55.2013.4.01.3809
1516-55.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00110495 - MATHEUS ARAUJO OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença com início de vigência (DIB) na data do requerimento administrativo, 22/04/2013 (f. 16), início de pagamento (DIP) em 01/09/2014 e
cessação (DCB) em 10/10/2014. Autorizado desde já o INSS a suspender o benefício a partir
do dia seguinte à DCB. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor os proventos em atraso,
relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de acordo com o manual de
cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos na via administrativa,
voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo período. Condeno também o INSS a ressarcir, à Justiça Federal, o valor dos honorários periciais (Resolução CJF
558/2007, art. 6º). Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da
intimação da presente, observando DIB, DIP fixadas acima, independente do trânsito em
julgado da presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento
das parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de
precatório ou RPV. Defiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor. Sem custas e
honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos
parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, fornecer
os elementos e informações para elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos.
Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 2659-79.2013.4.01.3809
2659-79.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA MARLENE ALVES
ADVOGADO
: MG00132355 - TAINA ESTEFANI CARVALHO SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade com início de vigência (DIB) em
02/08/2012, renda mensal inicial e renda mensal atual (RMI e RMA) equivalentes a um salário
mínimo, e início de pagamento (DIP) em 01/09/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502408
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez com início de vigência (DIB) em
23/08/2011 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença, f. 44), e início de pagamento (DIP) em
01/08/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor os proventos em atraso, relativos ao
período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de acordo com o manual de cálculos da
Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Serão
compensados, na execução, os valores eventualmente pagos na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo período. Condeno também o
INSS a ressarcir, à Justiça Federal, o valor dos honorários periciais (Resolução CJF 558/2007,
art. 6º). Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP fixadas acima, independente do trânsito em julgado da presente
(Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das parcelas
anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou
RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS para, no prazo
de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos. Elaborados os
cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 74-20.2014.4.01.3809
74-20.2014.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DOS REIS
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade com início de vigência (DIB) em
20/07/2012, renda mensal inicial e renda mensal atual (RMI e RMA) equivalentes a um salário
mínimo, e início de pagamento (DIP) em 01/09/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP e RMI fixadas acima, independente do trânsito em julgado da
presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das
parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS
para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos.
Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 3428-24.2012.4.01.3809
3428-24.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PEDRO PAULO PEREIRA FILHO
ADVOGADO
: MG00133989 - ANA PAULA CARVALHO DE ABREU
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença com início de vigência (DIB) na data da perícia
judicial, 28/06/2013 (f. 156/157) e cessação (DCB) em 28/06/2014. Sem implantação do benefício, diante da fixação da cessação em data pretérita. Condeno o INSS a pagar ao autor os
proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Condeno também o INSS a restituir, à Justiça Federal, o valor dos honorários periciais
(Resolução CJF 558/2007, art. 6º). Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência.
Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário
intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para
elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502409

Numeração única: 2999-57.2012.4.01.3809
2999-57.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JUDITH CANDIDA GOMES
ADVOGADO
: MG00143135 - FREDERICO ALEXANDRE SILVA DE MORAES
ADVOGADO
: MG00104967 - MARITA AMORELLI ANDRADE
ADVOGADO
: MG00112798 - RENATO STECCA CARCIOFI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade com início de vigência (DIB) em
23/04/2009, renda mensal inicial e renda mensal atual (RMI e RMA) equivalentes a um salário
mínimo, e início de pagamento (DIP) em 01/09/2014. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos
na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo
período. Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da
presente, observando DIB, DIP e RMI fixadas acima, independente do trânsito em julgado da
presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das
parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS
para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos.
Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 1848-22.2013.4.01.3809
1848-22.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ISABEL CRISTINA TOMAZ
ADVOGADO
: MG00117813 - MIRIAM DE FREITAS ALEXANDRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença com início de vigência (DIB) em 08/05/2013, e
cessação (DCB) em 08/05/2014. Sem implantação do benefício, diante da fixação da cessação
em data pretérita. Condeno o INSS a pagar ao autor os proventos em atraso, relativos ao
período compreendido entre a DIB e a DCB, corrigidos de acordo com o manual de cálculos da
Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Serão
compensados, na execução, os valores eventualmente pagos na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo período. Condeno também o
INSS a ressarcir, à Justiça Federal, o valor dos honorários periciais (Resolução CJF 558/2007,
art. 6º). Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de
cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS para, no
prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 3515-77.2012.4.01.3809
3515-77.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VARLEI CESAR DOMINGUETI
ADVOGADO
: MG00126382 - FRANCISCO SILVA GALO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença com renda mensal inicial (RMI) equivalente a um
salário mínimo, início de vigência (DIB) na data da perícia judicial, 11/10/2013, início de
pagamento (DIP) em 01/09/2014 e cessação (DCB) em 11/10/2014. Autorizado desde já o
INSS a suspender o benefício a partir do dia seguinte à DCB. Condeno ainda o INSS a pagar
ao autor os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DIP,
corrigidos de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores
eventualmente pagos na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e
relativos ao mesmo período.Condeno também o INSS a ressarcir, à Justiça Federal, o valor dos
honorários periciais (Resolução CJF 558/2007, art. 6º). Determino ao INSS que implante o
benefício no prazo de 15 dias da intimação da presente, observando DIB, DIP fixadas acima,
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independente do trânsito em julgado da presente (Lei 9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC,
art. 461, § 4º). O pagamento das parcelas anteriores à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado
da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se
necessário intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações
para elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos.
Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 3448-15.2012.4.01.3809
3448-15.2012.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante ao exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a
converter a aposentadoria por tempo de contribuição de que é titular o autor em aposentadoria
especial, com renda mensal inicial de R$ 1.556,24 (equivalente ao salário-de-benefício, f. 134),
e com efeitos financeiros retroativos a em 05/12/2013 (data do requerimento administrativo e
de início do benefício - DER/DIB). Determino ao INSS que providencie a conversão na via
administrativa a partir de 01/08/2014, independente do trânsito em julgado da presente (Lei
9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor
as diferenças relativas ao período compreendido entre 05/12/2013 e 31/07/2014. Referidos
valores serão corrigidos de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os
valores eventualmente pagos na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de
liminar, e relativos ao mesmo período. O pagamento das parcelas atrasadas dar-se-á após o
trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem custas e honorários
advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros
fixados acima (apuração das diferenças referentes ao período de 05/12/2013 a 31/07/2014). Se
necessário intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações
para elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.

: WALDO FERNANDES DE SOUZA
: MG00084868 - JOEL SANTOS DE JESUS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença com início de vigência (DIB) na data indicada pelo
perito, 23/08/2012 (f. 104/105), e cessação (DCB) em 23/08/2014. Sem implantação do benefício em razão da fixação da cessação em data próxima. Condeno ainda o INSS a pagar ao
autor os proventos em atraso, relativos ao período compreendido entre a DIB e a DCB,
corrigidos de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores
eventualmente pagos na via administrativa, voluntariamente ou em cumprimento de liminar, e
relativos ao mesmo período. Condeno também o INSS a restituir, à Justiça Federal, o valor dos
honorários periciais (Resolução CJF 558/2007, art. 6º). Sem custas e honorários advocatícios
de sucumbência.
Providencie elaboração de cálculo com base nos parâmetros fixados acima. Se necessário
intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, fornecer os elementos e informações para
elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos, conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 812-42.2013.4.01.3809
812-42.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VIÇOSA
VARA ÚNICA FEDERAL

: JOSE VALDENIS COSTA
: MG00126382 - FRANCISCO SILVA GALO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença com início de vigência (DIB) na data da perícia
médica, 13/09/2013 (f. 70/71), início de pagamento (DIP) em 01/08/2014 e cessação (DCB) em
13/09/2014. Autorizado desde já o INSS a suspender o benefício a partir do dia seguinte à
DCB. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor os proventos em atraso, relativos ao período
compreendido entre a DIB e a DIP, corrigidos de acordo com o manual de cálculos da Justiça
Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Serão compensados, na execução, os valores eventualmente pagos na via administrativa, voluntariamente
ou em cumprimento de liminar, e relativos ao mesmo período. Condeno também o INSS a
ressarcir, à Justiça Federal, o valor dos honorários periciais (Resolução CJF 558/2007, art. 6º).
Determino ao INSS que implante o benefício no prazo de 15 dias da intimação da presente,
observando DIB, DIP fixadas acima, independente do trânsito em julgado da presente (Lei
9.099/95, art. 43 c/c art. 52, V, c/c CPC, art. 461, § 4º). O pagamento das parcelas anteriores
à DIP dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou RPV. Sem
custas e honorários advocatícios de sucumbência. Providencie elaboração de cálculo com base
nos parâmetros fixados acima. Se necessário intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias,
fornecer os elementos e informações para elaboração dos cálculos. Elaborados os cálculos,
conclusos. Publique-se. Registre-se.
Numeração única: 2181-71.2013.4.01.3809
2181-71.2013.4.01.3809 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA
: DR. RAFAEL ARAÚJO TORRES
: PAULA FRANCISCO PAES

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2813-21.2014.4.01.3823
2813-21.2014.4.01.3823 PETICAO CRIMINAL
REQTE
: FRANCISCO AFFONSO FERREIRA
ADVOGADO
: MG0077656B - MARINES ALCHIERI
ADVOGADO
: MG00109325 - SERGIO CORTES DE SIQUEIRA
REQDO
: GUILHERME SALES SOARES DE ZEVEDO MELO - PRESIDENTE DO
CNPQ
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Assim, RATIFICO a decisão de rejeição da queixa-crime por falta de justa causa, encampando as razões expostas na decisão de ff. 103-107, que entendeu pela atipicidade das
condutas imputadas ao querelado (falta de elemento subjetivo do tipo), bem como pela renúncia ao direito de queixa, decorrente da quebra indivisibilidade ação penal, verificada pela
não inclusão no pelo passivo de todos aqueles que atuaram na formação da vontade do órgão
colegiado (plurissubjetividade necessária). Nesse cenário, com a ordinarização do feito, a
decisão de rejeição da queixa-crime enseja a interposição de Recurso em Sentido Estrito (CPP,
art. 581, I), conforme manejado pelo querelante. Oportuno destacar que, caso permanecesse
sob o rito da Lei nº 9.099/95, o recurso cabível seria apelação, nos termos do art. 82 da citada
lei. Em observância ao estabelecido pelo art. 588 do CPP, considerando que o recorrente já
apresentou suas razões, intime-se o recorrido para oferecer contrarrazões, no prazo de 02 dias.
Após, voltem-me os autos conclusos, nos termos do art. 589 do CPP. Redistribua-se. Intimemse. Cumpra-se.

: ROSELY DIONISIO PEREIRA
: MG00083775 - SUELI DE FATIMA SILVA GOMES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502410

: MG00077874 - WALDIR GOMES ROSA FILHO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA
: DR. RAFAEL ARAÚJO TORRES
: PAULA FRANCISCO PAES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2796-82.2014.4.01.3823
2796-82.2014.4.01.3823 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00040836 - ADAIR CUPERTINO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00113260 - MARIA LUCIA DIAS NAVAS
EMBDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1) Recebo os presentes Embargos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
apensando-se estes autos aos da Execução, que ficará suspensa até o julgamento dos embargos. 2) Dê-se vista à embargante, para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer os extratos
bancários dos meses de abril e maio relativos à conta bancária de fl. 11...
Numeração única: 1736-74.2014.4.01.3823
1736-74.2014.4.01.3823 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RODRIGO COTRIM SABIONI
ADVOGADO
: MG00100025 - CRISTIANO TANURE ROCHA
ADVOGADO
: MG00125252 - DAVI VALENTIM DE SOUSA LEITE
IMPDO
: PRO-REITOR DE GESTAO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - ELY ROSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, recebo o recurso de apelação de fls.
131/137 apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 520, VII, do CPC. Intime-se a parte
recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Juiz Titular
: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA
Juiz Substit.
: DR. RAFAEL ARAÚJO TORRES
Dir. Secret.
: PAULA FRANCISCO PAES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 374-37.2014.4.01.3823
374-37.2014.4.01.3823 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: NEUZA MARIA VIEIRA LIMA ANDRADE
ADVOGADO
: MG00130141 - PEDRO MOURAO PAIVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DA UNIAO
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...redesigno audiência de instrução de julgamento para o dia 01/10/2014, às 12:20, na sede
desta Subseção Judiciária. Na oportunidade, deverão as partes produzir todas as provas que
entenderem cabíveis, ocasião em que serão ouvidas a parte autora e eventuais testemunhas
acerca das alegações contidas na inicial. As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, ou mediante esta se requerido nos moldes do disposto do art. 407, CPC.
Este requerimento deverá ser apresentado à Secretaria no mínimo 10 (dez) dias antes da data
acima designada. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502411

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA
: DR. RAFAEL ARAÚJO TORRES
: PAULA FRANCISCO PAES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2701-52.2014.4.01.3823
2701-52.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NILTON MOREIRA VIEIRA
ADVOGADO
: MG00142500 - ROBSON LOPES GONCALVES
ADVOGADO
: MG00157475 - ROCHIEL DOMICIANO PIRES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Ante todo o exposto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro
no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil...
Numeração única: 2905-96.2014.4.01.3823
2905-96.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIRIAM ELISABETH CURY RACHID AAD
ADVOGADO
: MG00147561 - NILZA BEZERRA RACHID
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Ante todo o exposto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro
no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil...
Numeração única: 2375-92.2014.4.01.3823
2375-92.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DA SILVA LEONCIO
ADVOGADO
: MG00120407 - RAPHAEL VIEIRA FERREIRA CARNEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito nos
termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil...
Numeração única: 1294-11.2014.4.01.3823
1294-11.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZA LEAL ROSA
ADVOGADO
: MG00065294 - PATRICIA BAIAO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...No mais, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais...
Numeração única: 1049-97.2014.4.01.3823
1049-97.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTE RAIMUNDO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00130276 - MICHEL STEFANI DA SILVA
ADVOGADO
: MG00126213 - REJANE APARECIDA DA SILVA
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Numeração única: 1049-97.2014.4.01.3823
1049-97.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VICENTE RAIMUNDO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00130276 - MICHEL STEFANI DA SILVA
ADVOGADO
: MG00126213 - REJANE APARECIDA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para ciência da sentença bem como apresentar resposta ao recurso
no prazo de 10 dias. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Turma Recursal.

REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...Ante o exposto, julgo procedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 269, inciso
I, do Código de Processo Civil...
Juiz Titular
: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA
Juiz Substit.
: DR. RAFAEL ARAÚJO TORRES
Dir. Secret.
: PAULA FRANCISCO PAES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. UBIRAJARA TEIXEIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3266-16.2014.4.01.3823
3266-16.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VERA LUCIA PASSAROTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00114300 - CHRISTIANE GALDINO PORCINO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para juntar aos autos cópia dos laudos periciais e da sentença/acordo do processo 8959-52.2011.4.01.3801, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
extinção.
Numeração única: 3071-31.2014.4.01.3823
3071-31.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JANIR GONCALVES
ADVOGADO
: MG00072697 - ADELIA DA CUNHA BEDRAN
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para cumprir o ato ordinatório de fls. 24, no prazo de 48hs, sob pena
de extinção.
Numeração única: 2375-92.2014.4.01.3823
2375-92.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DA SILVA LEONCIO
ADVOGADO
: MG00120407 - RAPHAEL VIEIRA FERREIRA CARNEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
PROCUR
: - PROCURADOR INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para ciência da sentença bem como apresentar resposta ao recurso
no prazo de 10 dias. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Turma Recursal.
Numeração única: 1294-11.2014.4.01.3823
1294-11.2014.4.01.3823 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TEREZA LEAL ROSA
ADVOGADO
: MG00065294 - PATRICIA BAIAO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
REU
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - PROCURADOR DO INSS
PROCUR
: - PROCURADOR FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
...intime-se a parte autora para ciência da sentença, bem como apresentar resposta ao recurso
no prazo de 10 dias. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Turma Recursal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502412

2ª TURMA RECURSAL
Juiz Titular
Juiz Titular
Juiz Titular
Dir. Secret.

:
:
:
:

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO
CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD
MARCOS BASTOS D'EÇA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO
AUTOS COM ACÓRDÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 2120-93.2011.4.01.3806
2120-93.2011.4.01.3806 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: PAULO ARAUJO QUEIROZ
ADVOGADO
: MG00116661 - CARLOS EDUARDO MORENO MOREIRA
ADVOGADO
: MG00123901 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA REIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provimento negado.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 48057-18.2009.4.01.3800
2009.38.00.717371-3 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA-UFJF/MG
RECDO
: MARIA DAS DORES LARA
RECDO
: JOAO CASSIMIRO FILHO
RECDO
: JACIMAR DE SOUZA FERREIRA
RECDO
: GILBERTO RIBEIRO
RECDO
: JORGE VITOR DOS REIS
ADVOGADO
: MG00022615 - OLIVIO VICENTE DE CAMPOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou:
Negado provimento ao recurso da União; Recurso da UFJF provido.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 10972-18.2011.4.01.3803
10972-18.2011.4.01.3803 RECURSO INOMINADO
RECTE
RECDO
RECDO
RECDO
RECDO
ADVOGADO
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UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) E OUTRO
RODRIGO PEREIRA DE QUEIROZ
ALESSANDRA APARECIDA MEDEIROS
JOAO PAULO ELSEN SAUT
MATIAS PABLO JUAN SZABO
MG00090788 - JULIANA PEDROSA MONTEIRO
o
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Numeração única: 2243-45.2012.4.01.3810
2243-45.2012.4.01.3810 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JULIO ANTONIO MOREIRA GOMES
ADVOGADO
: MG00123901 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA REIS
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 3533-95.2012.4.01.3810
3533-95.2012.4.01.3810 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JULIANA BORGE
ADVOGADO
: MG00099539 - ALVARO FERREIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: MG00106901 - THIAGO ANTUNES LOBATO
RECDO
: FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou:
Recurso provido.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 32552-84.2009.4.01.3800
2009.38.00.701434-0 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: PEDRO LUIZ MARIANO
ADVOGADO
: MG00104847 - ALAN SILVA COSTA
Numeração única: 34152-43.2009.4.01.3800
2009.38.00.703047-9 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: LINDOLFO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00110843 - MARIA DE FATIMA DOMENEGHETTI
Numeração única: 44260-34.2009.4.01.3800
2009.38.00.713549-4 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: JOSE INACIO DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: MG00104826 - VILMA ALVES PIMENTEL
Numeração única: 45620-04.2009.4.01.3800
2009.38.00.714913-2 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: PAULO GONCALVES DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MG00093911 - LEONARDO BRAGA SCHUITTLER
Numeração única: 47218-90.2009.4.01.3800
2009.38.00.716522-6 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: NELLY VIEIRA RABELLO
ADVOGADO
: MG00074370 - ERIK ITABORAHY
Numeração única: 2004-42.2010.4.01.3800
2010.38.00.700164-2 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: IZA MENDES DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: MG00107343 - PAULO HENRIQUE NUNES ANTONIETI
Numeração única: 5295-50.2010.4.01.3800
2010.38.00.701050-4 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: ASCANIO GONTIJO
ADVOGADO
: MG00102436 - WILLIAN GOMES MELO
Numeração única: 9772-19.2010.4.01.3800
2010.38.00.701879-7 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: FREDERICO MARQUES GODINHO
ADVOGADO
: MG00106942 - JOSE BAPTISTA DE PAULA

Numeração única: 12989-61.2010.4.01.3803
12989-61.2010.4.01.3803 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA-UFU/MG E OUTRO
RECDO
: JORGE HIRANO
RECDO
: JOAO MANOEL TANNUS FILHO
RECDO
: NEI OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00090788 - JULIANA PEDROSA MONTEIRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou:
Negado provimento ao recurso da União; Recurso da UFU provido.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 2619-55.2012.4.01.3802
2619-55.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL E OUTRO
RECDO
: JUNIA CONSUELO RIOS
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 2569-29.2012.4.01.3802
2569-29.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL E OUTRO
RECDO
: FABIANE NELI DE CARVALHO
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 2575-36.2012.4.01.3802
2575-36.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUACACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
TRIANGULO MINEIRO E OUTRO
RECDO
: MAURO BORGES FRANCA
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 2638-61.2012.4.01.3802
2638-61.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUACACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
TRIANGULO MINEIRO E OUTRO
RECDO
: RAQUEL OLIVEIRA BODART
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou:
Negado provimento ao recurso da União; Recurso do IFTM provido.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 2891-92.2012.4.01.3820
2891-92.2012.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00134367 - MARIA TEREZA MENDES VIEGAS DE FARIA
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 9572-06.2010.4.01.3802
9572-06.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARISA JACINTO MARTINS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00100289 - RICARDO MACEDO LEANDRO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1953-30.2012.4.01.3810
1953-30.2012.4.01.3810 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ALEXANDRE CARNEIRO SPINDOLA
ADVOGADO
: MG00092308 - MARCELO DE SOUZA E SOUZA
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502413
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Numeração única: 13785-61.2010.4.01.3800
2010.38.00.702353-1 RECURSO INOMINADO

Numeração única: 2373-97.2010.4.01.3812
2373-97.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO

RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: ROSANGELA DE FATIMA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00063690 - VANDA MARIA NETO CHIRICO
O Exmo. Sr. Juiz exarou:
Decide a Turma RETRATAR-SE de sua decisão anterior, alinhando-se ao entendimento firmado
pelo Eg. STF no RE 626.489, reconhecendo a decadência do direito de revisão do benefício da
parte autora (art. 269, IV do CPC).
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 14717-80.2009.4.01.3801
2009.38.01.708929-9 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: EDNA PATTO PACHECO DE PINHO
ADVOGADO
: MG00112286 - MARINA LISA CRUZ SILVA
Numeração única: 3860-40.2012.4.01.3810
3860-40.2012.4.01.3810 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ERLON HERMES SANTIAGO COUTINHO
ADVOGADO
: MG00119869 - KARINA BROZE NAIMEG
O Exmo. Sr. Juiz exarou:
Recurso parcialmente provido.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 2719-48.2010.4.01.3812
2719-48.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: FRANCISCO JOSE PAOLIELLO PIMENTA
ADVOGADO
: MG00092697 - LEONARDO DE CASTRO PEREIRA
Numeração única: 14715-13.2009.4.01.3801
2009.38.01.708927-1 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: BRUNO RICARDO DE MENEZES FACCIO
ADVOGADO
: MG00115636 - ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA
Numeração única: 1434-95.2011.4.01.3808
1434-95.2011.4.01.3808 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: EDINA EVELYN CASALI MEIRELES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00092697 - LEONARDO DE CASTRO PEREIRA
Numeração única: 14695-22.2009.4.01.3801
2009.38.01.708907-6 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECDO
: MAURILIO JOSE DE ALVARENGA
ADVOGADO
: MG00126432 - MARINA CAMARA MOREIRA
Numeração única: 5419-30.2010.4.01.3801
5419-30.2010.4.01.3801 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ANGELA CRISTINA MARQUES CORBISHLEY
ADVOGADO
: MG00092697 - LEONARDO DE CASTRO PEREIRA
ADVOGADO
: MG00093253 - RICARDO DE CASTRO PEREIRA
Numeração única: 50699-95.2008.4.01.3800
2008.38.00.714938-2 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ELIZABETH LEMOS CHICOUREL
ADVOGADO
: MG00092697 - LEONARDO DE CASTRO PEREIRA
Numeração única: 1950-09.2011.4.01.3811
1950-09.2011.4.01.3811 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: LUCIENE FONSECA LARA
ADVOGADO
: MG00110662 - MICHELE MILANEZ SCHNEIDER ARCIERI
Numeração única: 2365-23.2010.4.01.3812
2365-23.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00115636 - ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA
Numeração única: 3451-62.2010.4.01.3801
2010.38.01.701954-2 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: SILVIA PAULINO FRANCO XAVIER
RECDO
: RICARDO DA SILVEIRA FIGUEIRO
RECDO
: LUCIANA REZENDE MELLO STEIN MUNDIM
RECDO
: FELIPE ANDRADE GOUVEA
ADVOGADO
: MG00099133 - FERNANDA VIEIRA MASSOTE
Numeração única: 1545-85.2011.4.01.3806
1545-85.2011.4.01.3806 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: MARIA TERESA DE ASSUNCAO FREITAS
ADVOGADO
: MG00092697 - LEONARDO DE CASTRO PEREIRA
Numeração única: 764-72.2011.4.01.3803
764-72.2011.4.01.3803 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECDO
: VALERIA DE SOUZA SILVA TREDEZINI
ADVOGADO
: MG00126154 - GEISA DA SILVEIRA LEMOS
Numeração única: 47423-51.2011.4.01.3800
47423-51.2011.4.01.3800 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
RECDO
: ADALGIZA PEREIRA VIANNA
ADVOGADO
: MG00110991 - RAFAELA VIANNA MIRANDA REZENDE
Numeração única: 2884-32.2009.4.01.3812
2009.38.12.701275-2 RECURSO INOMINADO

RECTE
: INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS
RECDO
: SEBASTIAO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: MG00080540 - MARCELE FERNANDES DIAS
Numeração única: 140-92.2013.4.01.3822
140-92.2013.4.01.3822 RECURSO INOMINADO

RECTE
RECDO
ADVOGADO

RECTE
RECDO
ADVOGADO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
: MARISTELA DE PAULA RODRIGUES
: MG00042830 - GERALDO PIRES BARBOSA FILHO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502414
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: UNIAO FEDERAL
: JOSE LUIS ROSA
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
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Numeração única: 4183-15.2012.4.01.3820
4183-15.2012.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: VALDA SANTANA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00079550 - REGINALDO LUIS FERREIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 9583-04.2011.4.01.3801
9583-04.2011.4.01.3801 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ANDREA FERREIRA MARIOTINI NEVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00096909 - ARIDES BRAGA NETO
Numeração única: 6426-23.2011.4.01.3801
6426-23.2011.4.01.3801 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOSE ANTONIO BARROS DA SILVA
RECDO
: CELIO DANIEL DE SOUZA
RECDO
: EDSON DA SILVA KRAITSFELD
RECDO
: SEBASTIAO DE PAULA SILVA
RECDO
: AILTON RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO
: MG00036446 - CELIA MARIA DA SILVA FASSHEBER
Numeração única: 4073-79.2013.4.01.3820
4073-79.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ANTONIO RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3313-37.2011.4.01.3809
3313-37.2011.4.01.3809 RECURSO INOMINADO
RECTE
: PEDRO PEDREIRA MENDES
ADVOGADO
: MG00081424 - GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN
ADVOGADO
: MG00104519 - POLLYANNA SALES ELIAS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 164-23.2013.4.01.3822
164-23.2013.4.01.3822 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL E OUTRO
RECDO
: CLAUDIO AGUIAR VITA
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 2559-92.2011.4.01.3810
2559-92.2011.4.01.3810 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: MARIA BEATRIZ RIBEIRO BRITO
ADVOGADO
: MG00123901 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA REIS
Numeração única: 3331-54.2013.4.01.3820
3331-54.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOSE DOMINGOS DINIZ
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4218-29.2013.4.01.3823
4218-29.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: BRAULIO GONCALVES DE BARROS
ADVOGADO
: MG00053314 - GERALDO LIBERATO SANT ANNA
Numeração única: 3256-33.2013.4.01.3814
3256-33.2013.4.01.3814 RECURSO INOMINADO
RECTE
: SEBASTIAO PATRICIO SOARES
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Numeração única: 151-24.2013.4.01.3822
151-24.2013.4.01.3822 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: MARIA DE FATIMA MUNIZ GONZAGA
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 4369-92.2013.4.01.3823
4369-92.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOSE AFONSO DE FREITAS
ADVOGADO
: MG00053314 - GERALDO LIBERATO SANT ANNA
Numeração única: 4267-70.2013.4.01.3823
4267-70.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: DILIA GOMIDE
ADVOGADO
: MG00053314 - GERALDO LIBERATO SANT ANNA
Numeração única: 4651-33.2013.4.01.3823
4651-33.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: RUY BARBOSA DE CASTRO JUNIOR
ADVOGADO
: MG00053314 - GERALDO LIBERATO SANT ANNA
Numeração única: 4425-28.2013.4.01.3823
4425-28.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JULIO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00082289 - LEONARDO PEREIRA REZENDE
Numeração única: 4355-11.2013.4.01.3823
4355-11.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOSE PEREIRA NETO
ADVOGADO
: MG00053314 - GERALDO LIBERATO SANT ANNA
Numeração única: 2611-78.2012.4.01.3802
2611-78.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: DENISE FIGUEIREDO BIULCHI
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 2609-11.2012.4.01.3802
2609-11.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: MARCIA DE FREITAS ZAGO
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
Numeração única: 9383-88.2011.4.01.3803
9383-88.2011.4.01.3803 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: TATIANA IRBER
RECDO
: DIEGO ALMEIDA DA SILVA
RECDO
: BIANCA PEDROLLO DE VASCONCELLOS CHAVES HORTA
RECDO
: THIAGO FARIA CAMPOS
ADVOGADO
: MG00137028 - LETICIA DE OLIVEIRA
Numeração única: 3511-25.2012.4.01.3814
3511-25.2012.4.01.3814 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: EDSON VIEIRA CARNEIRO
ADVOGADO
: MG00120379 - ALINE SOARES LEAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502415
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Numeração única: 1272-87.2013.4.01.3822
1272-87.2013.4.01.3822 RECURSO INOMINADO

Numeração única: 3204-19.2013.4.01.3820
3204-19.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO

RECTE
: LINCOLN DE ARAUJO GRAMIGNA
ADVOGADO
: MG00105190 - CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4572-54.2013.4.01.3823
4572-54.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO

RECTE
: MARIA DAS GRACAS GOMES
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 2904-57.2013.4.01.3820
2904-57.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: SEBASTIAO CARLOS DE CASTRO SILVA
ADVOGADO
: MG00082289 - LEONARDO PEREIRA REZENDE
Numeração única: 4552-63.2013.4.01.3823
4552-63.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO

RECTE
: EULER DE SOUZA BRITO
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 2672-36.2012.4.01.3802
2672-36.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: MILA TEIXEIRA
ADVOGADO
: MG00082289 - LEONARDO PEREIRA REZENDE
Numeração única: 244-60.2014.4.01.9380
244-60.2014.4.01.9380 RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CIVEL

RECTE
ADVOGADO
RECDO
RECDO

UNIAO FEDERAL E OUTRO
MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
UNIAO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUACACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
TRIANGULO MINEIRO
RECDO
: MAURO FERREIRA MACHADO
Numeração única: 4534-42.2013.4.01.3823
4534-42.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO

RECTE
: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00142967 - ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00147577 - ANDRE LUIS MANTOVANI SILVA
ADVOGADO
: MG00153117 - DEBORA ANNE PEREIRA DA SILVA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 849-90.2014.4.01.3823
849-90.2014.4.01.3823 RECURSO INOMINADO

:
:
:
:

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOSE LUIZ PEREIRA
ADVOGADO
: MG00082289 - LEONARDO PEREIRA REZENDE
Numeração única: 4426-13.2013.4.01.3823
4426-13.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: GILBERTO PINHEIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: MG00084699 - EDUARDO LOPES DRUMOND
Numeração única: 2378-22.2010.4.01.3812
2378-22.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JULIO CESAR ALVES
ADVOGADO
: MG00082289 - LEONARDO PEREIRA REZENDE
Numeração única: 3237-27.2013.4.01.3814
3237-27.2013.4.01.3814 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: CELSO GERALDO VIEIRA
ADVOGADO
: MG00115636 - ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA
Numeração única: 4275-85.2010.4.01.3812
4275-85.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO

RECTE
: MARCIO ROBERTO DAS GRACAS PEREIRA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 7728-35.2012.4.01.3807
7728-35.2012.4.01.3807 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ISMAEL MOREIRA MACIEL
ADVOGADO
: MG00115636 - ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA
Numeração única: 2565-89.2012.4.01.3802
2565-89.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: TEODORIA MOREIRA MARQUES
ADVOGADO
: MG00038860 - JAIR BATISTA PINHEIRO
Numeração única: 214-21.2014.4.01.3820
214-21.2014.4.01.3820 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ANGELA MARIA VIEIRA DA ROCHA ALVES
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
Numeração única: 3438-98.2013.4.01.3820
3438-98.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: GERALDO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 114-94.2013.4.01.3822
114-94.2013.4.01.3822 RECURSO INOMINADO

RECTE
: ANISIO FRANCISCO NUNES RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00102468 - MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 213-36.2014.4.01.3820
213-36.2014.4.01.3820 RECURSO INOMINADO

RECTE
RECDO
ADVOGADO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

: UNIAO FEDERAL E OUTRO
: GISLENE APARECIDA SANTIAGO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502416
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Numeração única: 2557-25.2011.4.01.3810
2557-25.2011.4.01.3810 RECURSO INOMINADO

Numeração única: 4282-77.2010.4.01.3812
4282-77.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00115636 - ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA
Numeração única: 4284-47.2010.4.01.3812
4284-47.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: MARCOS VINICIO PIMENTEL ROCHA
ADVOGADO
: MG00112286 - MARINA LISA CRUZ SILVA
Numeração única: 123-56.2013.4.01.3822
123-56.2013.4.01.3822 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: SERGIO ALFENAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 2632-54.2012.4.01.3802
2632-54.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL E OUTRO
RECDO
: HUMBERTO GOIS CANDIDO
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 11815-80.2011.4.01.3803
11815-80.2011.4.01.3803 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: LUIZ AUGUSTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00095165 - TATIANA IRBER
Numeração única: 2379-66.2013.4.01.3823
2379-66.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL E OUTRO
RECDO
: ERNANI PAULINO DO LAGO
ADVOGADO
: MG00082289 - LEONARDO PEREIRA REZENDE
Numeração única: 2627-32.2012.4.01.3802
2627-32.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOSE EURIPEDES ALVES
ADVOGADO
: MG00122846 - CARLOS RANDEL CREPALDE MAFRA
ADVOGADO
: MG00080534 - FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 162-53.2013.4.01.3822
162-53.2013.4.01.3822 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ANETE APARECIDA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 110-57.2013.4.01.3822
110-57.2013.4.01.3822 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ALEX FERNANDES BOHRER
ADVOGADO
: MG00119565 - GUIDO DE MATTOS COUTINHO
Numeração única: 2561-62.2011.4.01.3810
2561-62.2011.4.01.3810 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: DEISE MARIA GUERREIRO RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00123901 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA REIS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502417

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: GILBERTO MARINHO GOMES
ADVOGADO
: MG00123901 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA REIS
Numeração única: 4011-30.2013.4.01.3823
4011-30.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOSE ANTONIO DE PAULA
ADVOGADO
: MG00061956 - CLAUDIA SILVA SOARES
Numeração única: 4274-62.2013.4.01.3823
4274-62.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ELIANA GOMES CANUTO
ADVOGADO
: MG00053314 - GERALDO LIBERATO SANT ANNA
Numeração única: 4294-53.2013.4.01.3823
4294-53.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: CLERIO LOPES MILAGRES
ADVOGADO
: MG00053314 - GERALDO LIBERATO SANT ANNA
Numeração única: 4642-71.2013.4.01.3823
4642-71.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: LUIZ CARLOS DE FREITAS
ADVOGADO
: MG00082289 - LEONARDO PEREIRA REZENDE
Numeração única: 4493-75.2013.4.01.3823
4493-75.2013.4.01.3823 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOSE GERALDO LIMA
ADVOGADO
: MG00053314 - GERALDO LIBERATO SANT ANNA
Numeração única: 1463-90.2012.4.01.3815
1463-90.2012.4.01.3815 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: BRUNO FERNANDES MOURAO
ADVOGADO
: MG00116661 - CARLOS EDUARDO MORENO MOREIRA
Numeração única: 115-55.2014.4.01.9380
115-55.2014.4.01.9380 RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CIVEL
RECTE
: AMELIA MARIA CAIXETA
DEF. PUB
: MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
DEF. PUB
: - DEFENSOR PUBLICO FEDERAL
RECDO
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO
: MUNICIPIO DE UBERLANDIA
Numeração única: 295-71.2014.4.01.9380
295-71.2014.4.01.9380 RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CIVEL
RECTE
: AGNELIO APARECIDO DE ARAUJO
DEF. PUB
: MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
DEF. PUB
: - DEFENSOR PUBLICO FEDERAL
RECDO
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO
: MUNICIPIO DE UBERLANDIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou:
Negado provimento ao recurso.
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0072904-84.2009.4.01.3800
200938009221830
Recurso Inominado

4ª TURMA RECURSAL
Juíza Titular
Juiz Titular
Juiz Titular
Dir. Secret.

:
:
:
:

CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE
ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES
FLAVIO BITTENCOURT DE SOUZA
MARCOS BASTOS D'EÇA
Autos com Acórdão - VIRTUAL
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
0108889-85.2007.4.01.3800
200738009253888
Recurso Inominado

Recdo
:
ADAIR NUNES DA SILVA
Advg.
:
MG00117228 - MARIANA HORTA DE SOUZA
Advg.
:
MG00124844 - MARCUS VINICIUS CARVALHO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0076990-98.2009.4.01.3800
200938009256880
Recurso Inominado
Recdo
:
MARISA FEREIRA DE ARAUJO SOUZA
Advg.
:
MG00116752 - LEANDRO BOTELHO RODRIGUES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0044762-36.2010.4.01.3800
201038009123208
Recurso Inominado

Recte
:
INES DE SOUZA MOREIRA
Advg.
:
MG00108330 - LEONARDO FERREIRA FRIZON
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0080278-88.2008.4.01.3800
200838009114339
Recurso Inominado

Recdo
:
JOAO MOREIRA NETTO
Advg.
:
MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0073627-69.2010.4.01.3800
201038009197633
Recurso Inominado

Recte
:
MARCOS ANTONIO DA SILVA
Advg.
:
MG00121564 - GRASIELLE DOS REIS RODRIGUES
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0054099-83.2009.4.01.3800
200938009033070
Recurso Inominado

Recdo
:
EUFLOZINA PEREIRA BARBOSA
Advg.
:
MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Recte
:
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
0074361-20.2010.4.01.3800
201038009200436
Recurso Inominado

Recte
:
ZAITA DOS REIS DE OLIVEIRA
Advg.
:
MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0058103-66.2009.4.01.3800
200938009073203
Recurso Inominado

Recdo
:
AIRTON SILVA DOS SANTOS
Advg.
:
MG00094712 - JOUBER DA SILVA SARAIVA AMARAL
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0027137-52.2011.4.01.3800
201138009366332
Recurso Inominado

Recte
:
LAERCIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Advg.
:
MG00093481 - AENDER JOSE GONZAGA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0068075-60.2009.4.01.3800
200938009173322
Recurso Inominado

Recdo
:
MIRIA PAULA ANDRADE SANTOS
Advg.
:
MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Recte
:
ERNANE JOSE DA COSTA
0029108-38.2012.4.01.3800
201238009609823
Recurso Inominado

Recdo
:
RICARDO JANUARIO DA CRUZ
Advg.
:
MG00054241 - ROSANGELA CARVALHO RODRIGUES
Recte
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0070061-49.2009.4.01.3800
200938009193221
Recurso Inominado

Recdo
:
WANILSON BARBOSA AGOSTINHO
Advg.
:
MG00102442 - GISELI GUIMARAES CESARIO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Recte
:
DANIEL DE AVILA RAJAO
0054622-90.2012.4.01.3800
201238009716622
Recurso Inominado

Recdo
:
VICENTE RODRIGUES
Recte
:
ESTADO DE MINAS GERAIS
Recte
:
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/MG
Recte
:
UNIAO FEDERAL
0071740-84.2009.4.01.3800
200938009210125
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte

:
:
:

Recte
Advg.
Recdo
Recdo

DANIEL VENTURA
MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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0011029-74.2013.4.01.3800
201338009790684
Recurso Inominado
Recte
:
ANGELA CUSTODIA SOARES SANTOS
Advg.
:
MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0003780-68.2010.4.01.3803
37806820104013803
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
FRANCISCO ANTONIO DE MEIRA
Advg.
:
MG00118436 - CARLOS BERKENBROCK
Recte/recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0009887-31.2010.4.01.3803
98873120104013803
Recurso Inominado
Recte
:
CLARINDA MARIA DA SILVA
Advg.
:
SC00013520 - CARLOS BERKENBROCK
Advg.
:
SC00015426 - SAYLES RODRIGUES SCHUTZ
Advg.
:
SC00024692 - RODRIGO FIGUEIREDO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Embargos de declaração rejeitados.
Juíza Titular
: CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE
Juiz Titular
: ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES
Juiz Titular
: FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA
Dir. Secret.
: MARCOS BASTOS D'EÇA

0056233-78.2012.4.01.3800
201238009722239
Recurso Inominado
Recte
:
LOURISVALDO ALVES MUNIZ
Advg.
:
MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0056470-15.2012.4.01.3800
201238009724160
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA MATOZINHA DE REZENDE
Advg.
:
MG00095211 - ANTONIO CARLOS TEODORO DE AGUIAR
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Recte
:
DANIEL DE AVILA RAJAO
0021550-78.2013.4.01.3800
201338000018427
Recurso Inominado
Recte
:
VENANCIO MARCOS DA SILVA
Advg.
:
MG00000000 - DEFENSOR PUBLICO DA UNIÃO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0027157-72.2013.4.01.3800
201338000040090
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO CUSTODIO DE CASTRO
Advg.
:
MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0033224-53.2013.4.01.3800
201338000064860
Recurso Inominado
Recte
:
CLAUDIO ANDRE MALTA
Advg.
:
MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0042822-31.2013.4.01.3800
201338000105286
Recurso Inominado
Recte
:
LUCIANE RIBEIRO DO NASCIMENTO
Advg.
:
MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0052351-74.2013.4.01.3800
201338000150946
Recurso Inominado
Recdo/recte
:
MARCELINO DIAS DA SILVA
Advg.
:
MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
Recte/recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0053148-50.2013.4.01.3800
201338000155753
Recurso Inominado
Recdo
:
CLEUSA MARIA DA CRUZ
Advg.
:
MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0006417-93.2013.4.01.3800
201338009772922
Recurso Inominado
Recte
:
FABIANA MARIA DA SILVA CHAGAS
Advg.
:
MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502419

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE
AUTOS COM ACÓRDÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 6184-61.2011.4.01.3802
6184-61.2011.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: LUIS CARLOS FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO
: MG00111939 - MARCELO OLIVEIRA BARCELOS FILHO
A Exma. Sra. Juíza exarou:
Recurso da parte autora não conhecido; Negado provimento ao recurso da União.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 42711-91.2006.4.01.3800
2006.38.00.703674-6 RECURSO INOMINADO
RECTE
: GERALDO VENANCIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG00060565 - MAURICIO ANTONIO DE FARIA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1598-60.2011.4.01.3808
1598-60.2011.4.01.3808 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOSE MARIA DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: MG00089385 - FRANCISCO ROGERIO MOREIRA BARQUETTE
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 2564-50.2012.4.01.3820
2564-50.2012.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA GORETH COSTA HEREDIA LUZ
ADVOGADO
: MG00114848 - BRUNO SANTOS ANDRADE
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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Numeração única: 937-14.2012.4.01.3819
937-14.2012.4.01.3819 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOSE CARLOS DO CARMO
ADVOGADO
: MG00109118 - MARIA GORETE DE CASTRO DOS SANTOS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3083-20.2010.4.01.3812
3083-20.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO
RECTE
: HILDA ANGELA MENDES
ADVOGADO
: MG00058008 - HELAINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 7307-27.2012.4.01.3813
7307-27.2012.4.01.3813 RECURSO INOMINADO
RECTE
: SAULO BATISTA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MG00080909 - ROSALVO NUNES QUINTAO DE CASTRO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1848-86.2013.4.01.3820
1848-86.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARCOS DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 2307-20.2010.4.01.3812
2307-20.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO
RECTE
: RAIMUNDA CORDEIRO GUIMARAES
ADVOGADO
: MG00046849 - GILSON LIBOREIRO DA SILVA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 5677-93.2013.4.01.3814
5677-93.2013.4.01.3814 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ROSA APARECIDA DIAS SILVEIRA
ADVOGADO
: MG00097976 - MAURICIO XAVIER SOARES JUNIOR
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4096-25.2013.4.01.3820
4096-25.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: EDISON BORGES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4011-94.2012.4.01.3813
4011-94.2012.4.01.3813 RECURSO INOMINADO
RECTE
: SIZENANDO GOMES NETO
ADVOGADO
: MG00105630 - ANDRE ARAUJO TEIXEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4221-90.2013.4.01.3820
4221-90.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARCOS DOS REIS
ADVOGADO
: MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3719-09.2012.4.01.3814
3719-09.2012.4.01.3814 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: CATIA SILENE DA SILVA MARSAL
ADVOGADO
: MG00097976 - MAURICIO XAVIER SOARES JUNIOR
Numeração única: 8520-34.2013.4.01.3813
8520-34.2013.4.01.3813 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA MARTINS DE JESUS
ADVOGADO
: MG00099157 - LUCAS MARTIN SOARES VIEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Numeração única: 9442-76.2011.4.01.3803
9442-76.2011.4.01.3803 RECURSO INOMINADO
RECTE
: LEONARDO MAURICIO REZENDE
ADVOGADO
: MG00120898 - RAFAEL V. MANTOAN DE GODOY
ADVOGADO
: MG00117182 - ROGERIO TEODORO TANNUS
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 11050-46.2010.4.01.3803
11050-46.2010.4.01.3803 RECURSO INOMINADO
RECTE
: GENESI MARIA VIEIRA COSTA
ADVOGADO
: MG00117182 - ROGERIO TEODORO TANNUS
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 2295-74.2013.4.01.3820
2295-74.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: PERPETUA DE OLIVEIRA MASCARENHAS
ADVOGADO
: PR00042410 - GABRIEL YARED FORTE
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juíza exarou:
Recurso parcialmente provido.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 35352-85.2009.4.01.3800
2009.38.00.704559-9 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ORMINDA ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00106107 - ALESSANDRO PRADO REZENDE
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 55427-82.2008.4.01.3800
2008.38.00.719705-4 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ENEAS JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00093481 - AENDER JOSE GONZAGA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 2392-46.2009.4.01.3810
2009.38.10.700570-4 RECURSO INOMINADO
RECTE
: LUANA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: SP00229341 - ANA PAULA PENNA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 8907-09.2009.4.01.3807
2009.38.07.702758-8 RECURSO INOMINADO
RECTE
: VALIMIRA QUEIROZ JORGE
ADVOGADO
: MG00049471 - LINDOTERES BATISTA NEVES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1831-79.2010.4.01.3812
1831-79.2010.4.01.3812 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOSE MARIA DE SA
ADVOGADO
: MG00102095 - FERNANDO CORREA ALVES PIMENTA LIMA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 7309-94.2012.4.01.3813
7309-94.2012.4.01.3813 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOSE OSVALDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00080909 - ROSALVO NUNES QUINTAO DE CASTRO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 9177-44.2011.4.01.3813
9177-44.2011.4.01.3813 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ADRIANO FELIPE DE MELO
ADVOGADO
: MG00080909 - ROSALVO NUNES QUINTAO DE CASTRO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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Numeração única: 5199-25.2012.4.01.3813
5199-25.2012.4.01.3813 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOTHERLINA PERES ALTINO MACHADO
ADVOGADO
: MG00104557 - CARLAILA RAMOS MARINHO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 425-94.2013.4.01.3819
425-94.2013.4.01.3819 RECURSO INOMINADO
RECTE
: PEDRO DA TRINDADE ZACARIAS
ADVOGADO
: MG00106418 - LUIZ FERNANDO MINGATI
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1262-88.2013.4.01.3807
1262-88.2013.4.01.3807 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARCOS APARECIDO SOARES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00091789 - VIVIANE BARBOSA DE ANDRADE
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 7539-57.2012.4.01.3807
7539-57.2012.4.01.3807 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOAO LUIZ GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 7278-58.2013.4.01.3807
7278-58.2013.4.01.3807 RECURSO INOMINADO
RECTE
: IVANILDE DOS REIS BARBOSA MENDES
ADVOGADO
: MG00119584 - FILLIPE ANDRE SOUZA FREITAS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 8191-40.2013.4.01.3807
8191-40.2013.4.01.3807 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ZENITA RODRIGUES MARQUES
ADVOGADO
: MG00144751 - EDINEI SILVA SOUZA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 6986-55.2013.4.01.3813
6986-55.2013.4.01.3813 RECURSO INOMINADO
RECTE
: CELINA MESSIAS DE SALES
ADVOGADO
: MG00123481 - RAFAEL MOREIRA BRANDAO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 656-24.2013.4.01.3819
656-24.2013.4.01.3819 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOAO BATISTA MATEUS
ADVOGADO
: MG00033342 - SILVIO ROGERIO RODRIGUES ALVES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1060-65.2014.4.01.3811
1060-65.2014.4.01.3811 RECURSO INOMINADO
RECTE
: HILDA DA FONSECA
ADVOGADO
: MG00121448 - THIAGO HENRIQUE RODRIGUES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4915-59.2013.4.01.3820
4915-59.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: FRANCISCA LATALISA DE MELO
ADVOGADO
: MG00124018 - EDSON PINTO DIAS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4443-22.2012.4.01.3811
4443-22.2012.4.01.3811 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00078317 - HELDER FERNANDO FERREIRA MATEUS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Numeração única: 4747-57.2013.4.01.3820
4747-57.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: NILTON SOARES NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 64118-85.2008.4.01.3800
2008.38.00.728485-9 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ERICO GONCALO DOMINGOS
ADVOGADO
: MG00099315 - FERNANDA BARCELOS ANDRADE
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 992-52.2013.4.01.3811
992-52.2013.4.01.3811 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ANTONIO VICENTE DA SILVA
ADVOGADO
: MG00100025 - CRISTIANO TANURE ROCHA
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 3861-58.2013.4.01.3820
3861-58.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: EDNA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00112709 - AMANDA APARECIDA BARBOSA BRANDAO
ADVOGADO
: MG00117333 - JACQUELINE VELOZO MEDEIROS
ADVOGADO
: MG00118112 - PAULO FILIPE VIEIRA ALVES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
A Exma. Sra. Juíza exarou:
Recurso provido.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
Numeração única: 3640-33.2012.4.01.3813
3640-33.2012.4.01.3813 RECURSO INOMINADO
RECTE
: OSVALDO PONCIANO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00094332 - FABIANA GOMES DE SOUZA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4893-58.2013.4.01.3801
4893-58.2013.4.01.3801 RECURSO INOMINADO
RECTE
: LUIZ DE PAULO RODRIGUES FILHO
ADVOGADO
: MG00115220 - LUIZ HENRIQUE CHRISTINO MANERA
ADVOGADO
: MG00124916 - RODRIGO FERREIRA MACIEL
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 5748-98.2013.4.01.3813
5748-98.2013.4.01.3813 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOSE MARCIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00094349 - ARMANDO FERNANDES TELLES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 788-73.2011.4.01.3812
788-73.2011.4.01.3812 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA DOMINGOS MENDES
ADVOGADO
: MG00079550 - REGINALDO LUIS FERREIRA
ADVOGADO
: MG00070727 - RONALDO ERMELINDO FERREIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1856-78.2013.4.01.3815
1856-78.2013.4.01.3815 RECURSO INOMINADO
RECTE
ADVOGADO
RECDO

: FERNANDO ANTONIO SILVA
: MG00135346 - MILTON EVANDRO SILVA JUNIOR
: UNIAO FEDERAL
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Numeração única: 48503-21.2009.4.01.3800
2009.38.00.717818-1 RECURSO INOMINADO

Numeração única: 2037-28.2012.4.01.3811
2037-28.2012.4.01.3811 RECURSO INOMINADO

RECTE

RECTE
: EDUARDO JOAQUIM DA SILVA
ADVOGADO
: MG00113193 - RENATO CESAR TEIXEIRA OLIVEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1403-12.2010.4.01.3808
1403-12.2010.4.01.3808 RECURSO INOMINADO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS E ESPOLIO DE
LUIZA GONCALVES
RECDO
: ESPOLIO DE LUIZA GONCALVES E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
ADVOGADO
: MG00048784 - PAULO SOARES DOS SANTOS
Numeração única: 2646-19.2009.4.01.3810
2009.38.10.700825-4 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: NEISSON PORTUGAL LEMOS
ADVOGADO
: MG00077406 - GUILHERME NAVES BARBOSA
ADVOGADO
: MG00076554 - JULIANO NAVES BARBOSA
Numeração única: 6076-80.2012.4.01.3807
6076-80.2012.4.01.3807 RECURSO INOMINADO

RECTE
: HILDA MUNIZ BARBOSA
ADVOGADO
: SP00275989 - ANTONIO MARCOS BERGAMIN
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1075-66.2011.4.01.3802
1075-66.2011.4.01.3802 RECURSO INOMINADO

RECTE
: RILSON PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00093909 - FILOGONIO ALVES CRUZ JUNIOR
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3698-20.2013.4.01.3807
3698-20.2013.4.01.3807 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ORIGRES SOARES DE FARIA
RECDO
: EDMAR ROBERTO DE FARIA
RECDO
: EDMILSON JOSE DE FARIA
ADVOGADO
: MG00065335 - OLZERINO TEIXEIRA DA COSTA
Numeração única: 4102-91.2010.4.01.3802
4102-91.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO

RECTE
: ERIELZE MONICA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00107084 - CELSO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3024-40.2012.4.01.3819
3024-40.2012.4.01.3819 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: NILSON FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: MG00115706 - JULIANA BERNARDES FERREIRA DA CUNHA
Numeração única: 2125-21.2011.4.01.3805
2125-21.2011.4.01.3805 RECURSO INOMINADO

RECTE
: EDSON CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00109999 - ALCIONE RODRIGUES FONSECA SERRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3048-86.2012.4.01.3813
3048-86.2012.4.01.3813 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: PEDRO HENRIQUE CAMPOLONGO GRAZIANI
ADVOGADO
: MG00103036 - ISABEL CRISTINA CARDOSO
Numeração única: 1507-04.2010.4.01.3808
1507-04.2010.4.01.3808 RECURSO INOMINADO

RECTE
: JOAO MARCOS DUTRA BATISTA
ADVOGADO
: MG00099219 - JAKSON FONSECA DE SOUZA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 8423-34.2013.4.01.3813
8423-34.2013.4.01.3813 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: GUSTAVO BARBOSA JUNQUEIRA
ADVOGADO
: MG00133082 - PAULA NAVES BENFICA
Numeração única: 56-55.2012.4.01.3813
56-55.2012.4.01.3813 RECURSO INOMINADO

RECTE
: NEIDE HILARIO NETO
ADVOGADO
: MG00114632 - ISABELA ALVES DE OLIVEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4852-03.2009.4.01.3811
2009.38.11.700552-3 RECURSO INOMINADO

RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: ADALTON RAMOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MG0108394 - ADILSON AURELIO DOMICIANO
Numeração única: 4775-84.2010.4.01.3802
4775-84.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO

RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: JOSE MAURICIO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00103252 - VILMA APARECIDA MESSIAS
Numeração única: 10861-72.2009.4.01.3813
2009.38.13.704070-0 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOSE LAIRTO PENARIOL
ADVOGADO
: MG00093648 - ELEUSA MARIA QUEIROZ SANTOS
ADVOGADO
: MG00094670 - FADUA BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA
Numeração única: 7044-96.2010.4.01.3802
7044-96.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
RECDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: MARIA EMARCULADA FRANCISCA
ADVOGADO
: MG00091043 - EUGENER VERLI BARROS
Numeração única: 2372-38.2012.4.01.3814
2372-38.2012.4.01.3814 RECURSO INOMINADO

UNIAO FEDERAL
VILMONDES JOSE DA SILVA
MG00034655 - EDUARDO PEREIRA
MG00108543 - MARISTELLA ALVES RIBEIRO SILVA
MG00036134 - OSVALDO MARCOS DE OLIVEIRA
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Numeração única: 2516-91.2012.4.01.3820
2516-91.2012.4.01.3820 RECURSO INOMINADO

Numeração única: 1500-68.2013.4.01.3820
1500-68.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO

RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: ALCIDES ANTONIO FLAUSINO
ADVOGADO
: MG00086423 - BRUNO CORREA FREITAS
Numeração única: 3017-06.2011.4.01.3812
3017-06.2011.4.01.3812 RECURSO INOMINADO

RECTE
: JOSE MARIO OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO
: MG00067202 - MARCELO ABBADE DAS NEVES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 6923-27.2013.4.01.3814
6923-27.2013.4.01.3814 RECURSO INOMINADO

RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: MARIA DA PIEDADE MARTINS
ADVOGADO
: MG00102095 - FERNANDO CORREA ALVES PIMENTA LIMA
ADVOGADO
: MG00121774 - MICHELLE PIRES ALVES
Numeração única: 9217-89.2012.4.01.3813
9217-89.2012.4.01.3813 RECURSO INOMINADO

RECTE
: MARIA CORSINA DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3269-51.2012.4.01.3819
3269-51.2012.4.01.3819 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: DURVAL MARCELINO DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00109967 - LEANDRO COSTA DE FARIA
Numeração única: 2732-62.2010.4.01.3807
2010.38.07.700604-6 RECURSO INOMINADO

RECTE
: ELIO CALDEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MG00127867 - ANDERSON MACOHIN
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1346-68.2013.4.01.3814
1346-68.2013.4.01.3814 RECURSO INOMINADO

RECTE
: MARIA IRACEMA RIBEIRO
ADVOGADO
: MG00076689 - FREDERICO EULALIO MAGALHAES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4195-20.2011.4.01.3802
4195-20.2011.4.01.3802 RECURSO INOMINADO

RECTE
: CARLOS CESAR GOMES
ADVOGADO
: MG00085972 - SILVANO DA SILVA MORAIS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4794-83.2012.4.01.3814
4794-83.2012.4.01.3814 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ALOIZIO JOSE PERON
ADVOGADO
: MG00052788 - PAULO ROBERTO ALVES PIMENTA
Numeração única: 4578-32.2010.4.01.3802
4578-32.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO

RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: VICTOR EVARISTO VIEIRA ALVES
ADVOGADO
: MG00097976 - MAURICIO XAVIER SOARES JUNIOR
Numeração única: 1367-02.2012.4.01.3807
1367-02.2012.4.01.3807 RECURSO INOMINADO

RECTE
: VALTER BARBOSA
ADVOGADO
: MG00103721 - LEANDRO PACIFICO SOUZA OLIVEIRA
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 2063-06.2010.4.01.3808
2063-06.2010.4.01.3808 RECURSO INOMINADO

RECTE
: MARIA DE MELO
ADVOGADO
: MG00048642 - CARLOS CALDEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1666-03.2013.4.01.3820
1666-03.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO

RECTE
: JOAO LOPES
ADVOGADO
: MG00126856 - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA
RECDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Numeração única: 4609-52.2010.4.01.3802
4609-52.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO

RECTE
: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO
ADVOGADO
: MG00070727 - RONALDO ERMELINDO FERREIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3409-66.2013.4.01.3814
3409-66.2013.4.01.3814 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: DEBORAH BERNARDES ALVES
ADVOGADO
: MG00093424 - SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
Numeração única: 1055-32.2012.4.01.3805
1055-32.2012.4.01.3805 RECURSO INOMINADO

RECTE
: CREMILDA APARECIDA ALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: MG00115617 - JOSIANA ALMEIDA VALADARES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3453-31.2012.4.01.3811
3453-31.2012.4.01.3811 RECURSO INOMINADO
RECTE
: RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MG00072463 - ADRIANA DE LOURDES FERREIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3609-55.2013.4.01.3820
3609-55.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO

RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: MARIA REGINA PIMENTA DE SOUZA
ADVOGADO
: SP00201707 - JULIANA DE SOUSA GOUVÊA RUSSO
ADVOGADO
: SP00112251 - MARLO RUSSO
Numeração única: 7231-07.2010.4.01.3802
7231-07.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

RECTE
RECDO
ADVOGADO

: EDMAR LUCIO SOARES
: MG00142064 - SIMONE PIMENTA RIBEIRO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502423
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Numeração única: 34115-16.2009.4.01.3800
2009.38.00.703010-5 RECURSO INOMINADO
RECTE
: SERGIO AMERICANO MENDES
ADVOGADO
: MG00074085 - SANDRO BOLDRINI FILOGONIO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 844-61.2010.4.01.3806
2010.38.06.700535-9 RECURSO INOMINADO
RECTE
: VITORIA GONTIJO DA SILVA
ADVOGADO
: MG00110624 - MARCELO LEANDRO DE SOUZA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 4896-15.2010.4.01.3802
4896-15.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ALEXANDRE CUNHA BARBOSA
ADVOGADO
: MG00034655 - EDUARDO PEREIRA
Numeração única: 811-49.2011.4.01.3802
811-49.2011.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL E OUTRO
ADVOGADO
: SP00225214 - CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO
RECDO
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: SILVIO FRANCA DE MACEDO
Numeração única: 9204-58.2010.4.01.3814
9204-58.2010.4.01.3814 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARCELO YOSHITSUNE SASAKI
ADVOGADO
: MG00136485 - GUSTAVO BOTELHO SILVA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1252-46.2010.4.01.3808
1252-46.2010.4.01.3808 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: DALMY CASSIO MIGUEL
ADVOGADO
: MG00079151 - DALMY CASSIO MIGUEL
Numeração única: 1054-47.2012.4.01.3805
1054-47.2012.4.01.3805 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ELIAS CARRIJO FILHO
ADVOGADO
: SP00112251 - MARLO RUSSO
Numeração única: 3053-48.2011.4.01.3812
3053-48.2011.4.01.3812 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: ATAIDE DE PAULA ROCHA
ADVOGADO
: MG00107991 - SILVIO DE SA BATISTA
Numeração única: 8626-34.2010.4.01.3802
8626-34.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: ISMAR ISAC TERRA
ADVOGADO
: MG00110057 - MILTON CARVALHO DE CASTRO JUNIOR
Numeração única: 2964-30.2013.4.01.3820
2964-30.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JOSE CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 5320-93.2011.4.01.3811
5320-93.2011.4.01.3811 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA MADALENA DA FONSECA
ADVOGADO
: MG00101646 - CRISTIANO AVELAR MOURA JUNIOR
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Numeração única: 8933-85.2010.4.01.3802
8933-85.2010.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: VICENTE CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00116834 - EDUARDO BERNARDINO DA COSTA
ADVOGADO
: MG00123311 - GILBERTO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 463-31.2011.4.01.3802
463-31.2011.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: SELIME ALIXAME FILHO
ADVOGADO
: SP0195630B - ADRIANA PINHO ARAUJO
ADVOGADO
: MS00011141 - DANIEL MARTINS FERREIRA NETTO
ADVOGADO
: MS0011644B - EDU MARIANO DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: SP0139702B - HAMILTON C. LEAL DE SOUZA
Numeração única: 3033-53.2012.4.01.3802
3033-53.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ODUVALDO LUIZ DE ANDRADE
ADVOGADO
: MG00084098 - DANIEL SANTIAGO
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 2736-80.2011.4.01.3802
2736-80.2011.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: EDER DE QUEIROZ FERREIRA
RECDO
: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MG00093431 - JOSE GABRIEL NETO
Numeração única: 2237-62.2012.4.01.3802
2237-62.2012.4.01.3802 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: OTACIL DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: MG00093424 - SILAS NEVES CARNEIRO JUNIOR
Numeração única: 2559-91.2013.4.01.3820
2559-91.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: GERALDO FERREIRA MAIA
ADVOGADO
: MG00079672 - VANESSA BRUNO VIEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3717-39.2012.4.01.3814
3717-39.2012.4.01.3814 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: FABRICIO LOPES CORDEIRO
ADVOGADO
: MG00097976 - MAURICIO XAVIER SOARES JUNIOR
Numeração única: 3754-65.2013.4.01.3803
3754-65.2013.4.01.3803 RECURSO INOMINADO
RECTE
: LUIZ ANTONIO ROSA
ADVOGADO
: MG00079395 - SUSIANY CUNHA MIRANDA FARIA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 1335-62.2010.4.01.3808
1335-62.2010.4.01.3808 RECURSO INOMINADO
RECTE
: UNIAO FEDERAL
RECDO
: JOSE JULIO DO AMARAL
ADVOGADO
: MG00103623 - DANIELA VILELA PELOSO VASCONCELOS
Numeração única: 46419-18.2007.4.01.3800
2007.38.00.707192-2 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: MARIETA DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: MG00108330 - LEONARDO FERREIRA FRIZON
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502424
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Numeração única: 12722-90.2013.4.01.3801
12722-90.2013.4.01.3801 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ANDRE LUIZ DE REZENDE
ADVOGADO
: MG00135974 - FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
RECDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
A Exma. Sra. Juíza exarou:
Negado provimento ao recurso.

Numeração única: 4461-74.2011.4.01.3812
4461-74.2011.4.01.3812 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECDO
: EDNA DA CONCEICAO SOARES PEREIRA
ADVOGADO
: MG00107991 - SILVIO DE SA BATISTA
Numeração única: 1679-05.2013.4.01.3819
1679-05.2013.4.01.3819 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ROMILTON FERREIRA VITA
ADVOGADO
: MG00079740 - MAISA ALVIM DE LIMA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 5663-85.2012.4.01.3801
5663-85.2012.4.01.3801 RECURSO INOMINADO
RECTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECDO
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADVOGADO
: MG00058454 - MARIA MONICA MAURICIO
Numeração única: 2923-63.2013.4.01.3820
2923-63.2013.4.01.3820 RECURSO INOMINADO
RECTE
: SANDRA FRANCISCA RAIMUNDO
ADVOGADO
: MG00096442 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 43323-24.2009.4.01.3800
2009.38.00.712607-7 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MG00079951 - CLARA LUCIA CAMPOS SIQUEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 42277-63.2010.4.01.3800
42277-63.2010.4.01.3800 RECURSO INOMINADO
RECTE
: PEDRO GOMES MARTINS
ADVOGADO
: MG00105008 - DANIELA CRAVO FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 67957-55.2007.4.01.3800
2007.38.00.729048-9 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MG00092298 - ROBERTO DE CARVALHO SANTOS
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 3827-47.2012.4.01.3811
3827-47.2012.4.01.3811 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA APARECIDA SILVA
ADVOGADO
: MG00132029 - LUCAS MORAIS COSTA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Numeração única: 2258-62.2013.4.01.3815
2258-62.2013.4.01.3815 RECURSO INOMINADO
RECTE
: CRISTINA DANIELA PORTELA
ADVOGADO
: MG00135346 - MILTON EVANDRO SILVA JUNIOR
RECDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
Numeração única: 2248-18.2013.4.01.3815
2248-18.2013.4.01.3815 RECURSO INOMINADO
RECTE
: JACQUELINE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: MG00135346 - MILTON EVANDRO SILVA JUNIOR
RECDO
: UNIAO FEDERAL
Numeração única: 2297-59.2013.4.01.3815
2297-59.2013.4.01.3815 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MAURINEIA DE LOURDES FERREIRA
ADVOGADO
: MG00135346 - MILTON EVANDRO SILVA JUNIOR
RECDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502425
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1ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ
: RONALDO LEAL BEZERRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM URGENTE DE 03/09/2014
Atos do Exmo.
: DR. PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 25067-48.2014.4.01.3900
25067-48.2014.4.01.3900 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARIA DA GRACA SOUZA LINS
ADVOGADO
: PA00017241 - AUGUSTO CEZAR LINS BENTES MENDONCA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: PA00005586 - PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, por entender presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para suspender incontinenti os efeitos do despacho administrativo prolalado no processo administrativo nº 25010.001698/2013-15 (fls. 25/26), determinando à parte
ré que se abstenha de efetuar quaisquer descontos em folha de pagamento a título de reposição ao erário concernente ao benefício previdenciário percebido pela parte autora.
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Defiro a gratuidadc judiciária.
Concedo, de ofício, a prioridade de tramitação do feito, nos termos dos Arts. 5°, LXXVIII, e 230,
ambos da CF/1988, c/c Art. 1.211-A, do CPC, e Art. 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso), uma vez que a autora possui idade superior a 60 anos, conforme comprova o documento de fl. 19-v, assim sendo, determino à Secretaria que realize as anotações de
praxe quanto à prioridade de tramitação deferida.
Publique-sc. Registre-se. Intime-se.
Cite-se.
Numeração única: 15249-72.2014.4.01.3900
15249-72.2014.4.01.3900 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MUNICIPIO DE MUANA - PREFEITURA MUNICIPAL
ADVOGADO
: PA00006459 - ALEX ANDREY LOURENCO SOARES
REQDO
: DAVID DOS SANTOS CALDAS
REQDO
: EQUILIBRIUM CONSTRUCOES LTDA - ME
REQDO
: MANOELA NASCIMENTO CALDAS
REQDO
: JAIR RODRIGUES DA COSTA

2) até a data do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, não havendo a
execução sido embargada
Desse modo, como no presente caso houve a apresentação de embargos à execução, que
conta com sentença transitada em julgado, determino, mais uma vez, o retorno dos autos ao
Cálculo para que elabore nova conta, desta vez, para limitar a incidência dos juros de mora até
a data do trânsito em julgado da sentença dos embargos
à execução n.° 2000.39.00.001706-8, ocorrido em 27/02/2008, seguindo posicionamento que
vem sendo reiteradamente adotado por este juízo e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Numeração única: 24962-71.2014.4.01.3900
24962-71.2014.4.01.3900 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: ALBI FARIAS VASCONCELOS
ADVOGADO
: PA00015587 - FELIPE MARINHO ALVES
ADVOGADO
: PA0018790A - TIAGO VASCONCELOS ALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, de ofício, DECLARO a incompetência absoluta da Justiça Federal para
conhecer, processar e julgar a presente ação, e DETERMINO a remessa dos autos ao douto
Juiz Distribuidor da Justiça Estadual da Comarca de Muaná/PA, com fulcro no § 2°, do Art. 113,
do CPC.
Intime-se o Município de Muaná/PA desta decisão.
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição.
Numeração única: 22487-45.2014.4.01.3900
22487-45.2014.4.01.3900 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00011259 - PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL
RÉU
: JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante ao exposto, de ofício, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar a presente ação, e DETERMINO a remessa dos autos ao setor
competente, para que sejam distribuídos a um dos Juizados Especiais Federais sediados nesta
Seção Judiciária, com fulcro no art. 113, § 2º do CPC.
Intime-se.
Juiz Titular
: DR. PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Dir. Secret.
: RONALDO LEAL BEZERRA

Atos do Exmo.

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9218-46.2008.4.01.3900
2008.39.00.009244-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DESMEMBRA
EXQTE
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
ADVOGADO
: PA00005206 - JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
ADVOGADO
: PA00008466 - MEIRE COSTA VASCONCELOS
EXCDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, de ofício, declino da competência para processar e julgar a presente ação
mandamental, nos termos do art. 113 do CPC, devendo os autos ser remetidos à Subseção
Judiciária de Paragominas.
Intime-se.
Numeração única: 9068-80.1999.4.01.3900
1999.39.00.009111-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CRASSO CAUBI PRESTES E OUTRO
EXQTE
: CRASSO CAUBI PRESTES E OUTRO
EXQTE
: MARIA DE NAZARE MARTINS SOUSA E OUTROS
ADVOGADO
: PA0000J376 - JOSE WILSON MENDES SAMPAIO
ADVOGADO
: PA00005810 - WILCY MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
EXCDO
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimem-se as partes sobre a expedição da (s) requisição (ões) de pagamento de fls. 1165,
pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Após, nada requerido,efetue-se a migração da(s) referida(s) requisição(ões).
Numeração única: 4850-62.2006.4.01.3900
2006.39.00.004850-9 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: TEOFILO DA ANUNCIACAO MOURA E OUTROS
EXQTE
: TEOFILO DA ANUNCIACAO MOURA E OUTROS
EXQTE
: REGINALDO DE CASTRO MAIA E OUTROS
ADVOGADO
: PA00010116 - JULIA DAS GRACAS ALVES MENEZES
ADVOGADO
: PA00012721 - LARA CASTANHEIRA IGLEZIAS DIAS
ADVOGADO
: PA00002066 - MARIA DE FATIMA COIMBRA
ADVOGADO
: PA00007652 - REGINALDO DE CASTRO MAIA
ADVOGADO
: PE0000916B - ROBERTO DE ARAUJO MAIA
EXCDO
: UNIAO FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de pedido de retificacão dos cálculos de fls. 459/463, formulado pela executada para
limitar a incidência dos juros moratórios até a data do trânsito em julgado da sentença dos
embargos a execução n.° 2000.39.00.001706-8, ou seja, até 27/02/2008.
Com razão a embargada.
Aliás, registro que a despacho de f l. 458, restou contraditório, pois, ao mesmo tempo em que
se baseou na jurisprudência do STJ a respeito do termo final para a incidência dos juros
moratórios, qual seja a data do trânsito em julgado da sentença dos embargos, adotou como
marco final para a fixação daquela verba, a data da manifestação
da executada acerca dos cálculos da Contadoria Judicial, adotando, dessa forma, uma terceira
forma de fixação dos juros moratórios não contemplada pela jurisprudência dos Tribunais,
sobretudo a do STJ, o que evidencia patente equívoco, que deve ser sanado.
Por oportuno, esclareço que a remuneração da verba devida pela mora do devedor, consoante
entendimento do STJ, incidirá apenas e tão somente em duas hipóteses, a saber:
1) até a data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos a execução
correspondentes ou
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502426

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM URGENTE DE 03/09/2014
: DR. PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimem-se as partes sobre a expedição da (s) requisição (ões) de pagamento de fls.
304/312, pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Após, nada requerido,efetue-se a migração da(s) referida(s) requisição(ões).
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Desse modo, oficie-se ao relator do agravo comunicando o acima exposto, encaminhando
cópias deste despacho e das peças de fls. 291, 306, 361 e 363 para os devidos fins e para que
possa estabelecer a forma de cumprimento da decisão proferida no agravo (fls. 365/367), caso
conclua pela sua manutenção. I.
Numeração única: 12104-91.2003.4.01.3900
2003.39.00.012058-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: GRACA DE JESUS GUERREIRO REALE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PA00004953 - GRACA DE JESUS GUERREIRO REALE DE OLIVEIRA
EXCDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00010013 - CLAUDIANE REBONATTO LOPES
ADVOGADO
: PA00012625 - MARCELO SILVEIRA CALANDRINI AZEVEDO SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.
Manifestem-se as partes sobre os cálculos da Contadoria, no prazo sucessivo de 10
(dez) dias, primeiro a exeqüente.
2.
Apresentada manifestação, ou decorrido o prazo, conclusos para decisão. I.
Numeração única: 1309-74.2013.4.01.3900
1309-74.2013.4.01.3900 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
REQDO.
: RODSON SOUSA
REQDO.
: ANTENOR FERNANDES FERREIRA
REQDO.
: M A S SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: PA00016500 - JEFFERSON CARVALHO GALVAO
ADVOGADO
: PA00009873 - MARCO APOLO SANTANA LEAO
EDITAL DE CITAÇÃO
(Com prazo de 20 dias)
PROCESSO: 1309-74.2013.4.01.3900
CLASSE: 7300 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: RODSON SOUSA E OUTROS
FINALIDADE:
CITAR M.A.S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., inscrita sob o
CNPJ nº 34.887.091/0001-40, com último endereço informado à Av. Travessa 9 de Janeiro, nº
2110, edifício WALL STREET,loja 3, Cremação, Belém/PA, atualmente em lugar incerto e não
sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder aos termos da ação proposta.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida,
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor(a), nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil.
SEDE DO JUÍZO:
1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº 598, UMARIZAL
BELÉM-PARÁ CEP: 66.055-210
CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Eu, ________ (Daniela Fonseca), Analista
Judiciário, expedi, eu __________ (Roberta Medeiros de Rezende), Diretora de Secretaria da
1ª Vara, em substituição, conferi.
Belém (PA), 25 de julho de 2014.
RAFAEL LIMA DA COSTA
Juiz Federal Substituto, com jurisdição prorrogada na 1ª Vara do SJ-PA
Numeração única: 35236-65.2012.4.01.3900
35236-65.2012.4.01.3900 PETICAO CIVEL
REQTE.
: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA INFRAERO
ADVOGADO
: PA00014997 - FABRICIO MACHADO MORAES
REQDO.
: JUSTICA PUBLICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Com prazo de 30 dias)
PROCESSO: 35236-65.2012.4.01.3900
CLASSE: 5190 - PETIÇÃO CÍVEL (ARRECADAÇÃO DE COISAS VAGAS)
REQUERENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Numeração única: 12235-22.2010.4.01.3900
12235-22.2010.4.01.3900 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA E OUTROS
ADVOGADO
: PA00005149 - ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: PA00003500 - CARLOS ALBERTO SERRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PA00015805 - CID BENEDITO SACRAMENTO CUNHA
ADVOGADO
: PA00014051 - JOSE GOMES VIDAL JUNIOR
ADVOGADO
: PA00003155 - LUIZIANO BENEDICTO DE PAULA CAVALLERO
ADVOGADO
: PA00014259 - RAMSES SOUSA COSTA JUNIOR
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) intimem-se as partes sobre a expedição da (s) requisição (ões) de pagamento de fls.
554/561, pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Após, nada requerido,efetue-se a migração da(s) referida(s) requisição(ões).
Juiz Titular
: DR. PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Dir. Secret.
: RONALDO LEAL BEZERRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM URGENTE DE 03/09/2014
Atos do Exmo.
: DR. PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10858-74.2014.4.01.3900
10858-74.2014.4.01.3900 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO
: PA00011921 - CARLOS ROBERTO D'IPPOLITO FILHO
ADVOGADO
: PA00005886 - CYRO NOVOA DOS SANTOS
REU
: VARG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.
Considerando a proximidade da audiência prevista para o dia 03/09/2014, bem com
a falta de citação da empresa demandada, redesigno o dia 10/12/2014, às 15 horas, para a
realização do ato.
2.
Intime-se a ECT para promover, em tempo hábil, a citação da ré. Cumprida a
diligência, cite-se.
Numeração única: 1835-03.1997.4.01.3900
1997.39.00.001836-0 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ELY ARAUJO GONZAGA DE MENEZES
ADVOGADO
: - HUGO MOSCA
ADVOGADO
: PA00004559 - JOSE DE ARIMATEIA CHAVES SOUSA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: PA00005403 - JOSE MARIA DOS S RODRIGUES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Quanto à multa cominatória, objeto das decisões juntadas por cópia às fls. 381/384, importante registrar que aquela (multa) já foi revogada por meio da decisão proferida à fl. 361,
item 3, contra a qual a parte exequente não se insurgiu no momento oportuno, operando-se,
portanto, a preclusão.
2. No tocante à decisão do agravo juntada por cópia às fls. 365/367, que determinou "a
suspensão de qualquer providência administrativa no sentido de liberar à exequente o valor de
R$ 13.078,52...", esclareço que:
a) a decisão agravada (fls. 272/277) que determinou o levantamento do montante de R$
13.078,52 pela parte exequente foi proferida em 14.03.2001 e mantida em 01.10.2001 (fl.
306);
b) já houve levantamento do valor objeto do recurso em 20.06.2001 (fl. 291);
c) a prolação da decisão do agravo (cópia às fls. 365/367) ocorreu quase 12 anos após a
interposição do recurso e o levantamento do montante;
d) a execução foi extinta, por sentença, em 20.10.2003 (fl. 363);
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502427
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12/0030 Carteira de identidade em nome de Alessandra Pires Teixeira, sem valor venal;
12/0031 Chave de veículo FIAT, sendo que a parte plástica está quebrada ao meio, sem
valor venal;
12/0034 Sacola da Chamma da Amazónia contendo uma loção Hidrataríte embalada para
presente, estando grampeado o nome de Roberto Dallastra, q avalio em RS 1,00;
12/0035 Um livro intitulado O Homem que Calculava (Malba Tahan), que avalio em R$
10,00;
12/0037 Um livro, título Toten Sammlerde Paul Cleave, que avalio em R$ 5,00;
12/0040 Uma máquina fotográfica Sony preta dentro de uma capa Câmera Bag preta, que
avalio em RS 20,00;
12/0041 Um molho com 2 chaves e chaveiro prateado com um símbolo da HONDA, que
avalio em RS 1,00 mais o valor de R$ 1,30;
12/0042 Uma mochila pequena (cor azul marinho) marca Adidas. Na alça contém bordado o
nome "Pedro", que avalio em R$ 5,00, contendo ainda:
- um caser pequeno na cor preta "Red Samurai", contendo um informativo do aparelho "Nintendo DS" fone de ouvido, uma mini caneta, que avalio em R$ 5,00;
- uma nécessaire pequena na cor preta, contendo pequenos brinquedos, que avalio em R$
5,00;
- um estojo de plástico na cor azul com produtos de higiene, que avalio em RS 1,00;
- um carregador na cor cinza "ACadapter", que avalio em R$ 1,00.
12/0046 Uma carteira de identidade estudantil da Universidade Rural da Amazónia em nome
de Hildiciano Chagas Oliveira, sem valor venal;
12/0049 Sacola plástica sem identificação contendo dois pares de sapatos femininos e duas
bolsas, que avalio em R$ 20,00;
12/0050 Uma sacola plástica da Forte Center com dois chapéus femininos e umaboneca
Baby's Passeio, que avalio em RS 20,00;
12/0051 Um cartão de crédito do BRADESCO pertencente a António Azevedo Ferreira, sem
valor venal;
12/0052 Uma mochila de cor preta marca Wilson, contendo roupas femininas usadas, que
avalio em R$ 10,00;
12/0053 Um cartão de crédito do banco do Brasil com bandeira de Fernando de Amorim,
sem valor venal;
12/0054 Livro Eike Batista O X da Questão, que avalio em R$ 10,00;
12/0055 Sombrinha colorida envolta em plástico, com etiqueta de bagagem em nome de
Vargas Nascimento JJ3890, que avalio em R$ 5,00;
12/0056 Uma cópia autenticada de uma certidão de nascimento em nome d Theo Galvão
Cabral Bandeira, sem valor venal;
12/0058 Uma Bíblia com capa na cor preta, sendo que dentro dela existe um folha A4,
sendo um bilhete de compra de passagem aérea, com contatos de Manoel Guterres e Gracyelma Guterre. Número (98) 3227-3111, que avalio em RS 5,00;
12/0059 Mala preta da Marca Holly, sem cadeado e sem identificação, contendo itens de
vestuário feminino, que avalio em R$ 50,00;
12/0060 Cartão da Hapvida em nome de Maria Elba Castelo Benevides, sem valor venal;
12/0061 Um relógio feminino usado com pulseira prateada com detalhes dourados - ATLANTIS, com o fundo do mostrador branco, que avalio em R$ 10,00;
12/0063 Um anel dourado com 09 pedras brancas e uma central de cor verde, que avalio
em RS 10,00;
12/0064 Um óculos de grau com alças na cor preta, que avalio em R$ 5,00;
12/0065 Guarda-chuva preto, que avalio em R$ 5,00;
12/0067 Camisa masculina verde e um boné da Goodyear, que avalio em R$ 5,00;
12/0068 Um óculos de grau com armação na cor preta, que avalio em RS 5,00;
12/0069 Paletó cinza, listrado, da marca Angelo Lítrico, que avalio em RS 20,00;
12/0070 Carteira preta, que avalio em R$ 5,00, contendo um cartão de visitas, CPF em
nome de Thiago António Nunes de Souza e cédula de R$ 50,00;
12/0075 CNH em nome de Maria Auxiliadora de Almeida Rodrigues, sem valor venal;
12/0076 Uma corrente dourada com fecho danificado, que avalio em RS 1,00;
12/0077 Óculo de grau com armação vermelha, que avalio em R$ 5,00;
12/0078 Relógio lilás com flores e borboletas, que avalio em R$ 5,00;
12/0079 Uma blusa feminina, cor preta com estampas vermelhas, marca da etiqueta HAFF,
que avalio em R$ 5,00;
12/0080 Casaco de moleton grande na cor preta com capuz e estampa, da Marc "AtivoSurf
Wear", que avalio em R$ 10,00;
12/0081 Uma pequena nécessaire na cor preta com enfeite de laço em metal, contendo
diversos itens de cosméticos, que avalio em R$ 5,00;
12/0083 Um cartão chave de segurança do Banco Bradesco sem nome com referência
0074713451-0, sem valor venal;

FINALIDADE:
CONVOCAR, nos termos dos artigos 1.171 a 1.174 do CPC, os donos ou
legítimos possuidores dos bens descritos na relação anexa ao presente edital, que o integram
para todos os fins e direitos, achados pela INFRAERO em área sob sua jurisdição no Aeroporto Internacional de Belém/PA e arrecadados/avaliados nos autos do processo em referência, a fim de que ditos interessados, no prazo de 60 (trinta) dias, reclamem a restituição
dos objetos.
SEDE DO JUÍZO:
1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº 598, UMARIZAL
BELÉM-PARÁ CEP: 66.055-210
CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Eu, ________(Antônio Eliseu de Oliveira Araújo),
Analista Judiciário, expedi, eu __________(Ronaldo Leal Bezerra) Diretor de Secretaria da 1ª
Vara, conferi.
Belém (PA), ____ de julho de 2014.
RAFAEL LIMA DA COSTA
Juiz Federal Substituto
Com jurisdição prorrogada na 1ª Vara-SJ/PA
AUTO DE ARRECADAÇÃO, DEPOSITO E AVALIAÇÃO DE COISAS VAGAS
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois e quatorze, nesta cidade de Belém, Estado do
Pará, eu, Oficial de Justiça Avaliador, dirigi-me, em cumprimento ao MANDADO DE ARRECADAÇÃO, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO expedido nos autos do Processo 3523665.2012.4.01.3900 em trâmite pela 1a Vara Federal desta Secão Judiciária, à Av. Júlio César,
s/n°, Aeroporto Internacional de Belém, e estando aí, procedi à arrecadação dos bens vagos ali
encontrados e abaixo discriminados, avaliandoos e depositando-os sob a guarda de Douglas
Sarmento Magalhães Júnior, que aceitou o encargo.
12/0001 Uma nécessaire cor de rosa da marca IKA, contendo os seguintes objetos: uma
cinta emborrachada, um sutiã, um carregador de celular, uma bolsa com maquiagem, pente,
escova dental, sabonete, creme de cabelo, protetor solar, perfume do Boticário e outros objetos de uso pessoal, que avalio em R$ 20,00;
12/0002 Um cartão Visa Santander em nome de Leandro L C Faria, sem valor venal;
12/0006 Óculos de sol com armação grafite e detalhes em couro nas pernas, que avalio em
RS 5,00;
12/0007 Casaco jeans, estilo lavado, na cor preta, com detalhes de strass na manga longa,
da grife "thafs it", que avalio em RS 10,00;
12/0009 Nécessaire infantil verde contendo uma fralda descartável e um paninho de boca,
que avalio em RS 5,00;
12/0010 Leque azul florido com detalhes pretos e dourados, que avalio em R$ 1,00;
12/0012 Um cartão do Banco Bradesco VISA em nome do Sr. Cássio Felipe Alves Souto,
sem valor venal;
12/0013 Um óculos de grau, com alças na cor preta, detalhes cinza e marrom, que avalio
em R$ 5,00;
12/0015 Um cartão do banco Santander em nome de Blecaute Oliveira, sem valorvenal;
12/0016 Bolsa na cor bege contendo um porta cartão na cor preta com os seguintes cartões: Unimed, CPF, Benoliel fidelidade, Amazon e SESC Amapá, que avalio em RS 1,00;
12/0017 Uma carteira de identidade em nome de Dalva Gomes da Rocha de
Moura, sem valor venal;
12/0018 Um cartão OUROCARD pertencente a Thiago W S Sobral, sem valor venal;
12/0021 Revista Isto é contendo em seu interior um boleto bancário em nome de M LA de
Sousa Industria e Comércio ME, sem valor venal;
12/0022 Cartão Bradesco em nome de Tatiane Lorena Ramos Ribeiro, sem valor venal;
12/0024 Bolsinha em forma de sapo contendo alguns papéis, um pen drive, R$ 10,00 e
identidade e cartão Ourocard em nome de Lucy dos Santos Larrat, que avalio em RS 5,00;
12/0025 Uma nécessaire pequena (cor vermelha) com um anel de pedra, um grampo de
cabelo com strass, contendo também diversos cosméticos, que avalio em RS 10,00;
12/0027 Sombrinha vermelha com flores estampadas e uma pulseira prateada com sapatinhos e trevos pendurados (fecho da pulseira danificado), que avalio em R$ 5,00;
12/0028 Uma sacola de papelão da Loja Marajó, contendo uma camisa de criança tamanho
06 embrulhada para presente em um papel amarelo, que avalio em R$ 5,00;
12/0029 Bolsinha lilás com desenho de gatinho contendo um dispositivo de alarme, carteia
de Dorflex, duas chaves comuns, CNH em nome de Joucienne Pires Chaves, R$ 3,65 em
moedas (zíper danificado), que avalio em R$ 5,00;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502428
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12/0084 Um rolo com diversos papéis de parede de marca Sticker, que avalio em RS 30,00;
12/0087 Uma sacola da Espaço Vip com uma revista VEJA edição de 1° de fevereiro de
2012, sem valor venal;
12/0088 Uma embalagem plástica transparente com vários objetos de higiene pessoal, sem
valor venal, um cortador de unha que avalio em RS 1,00 e uma moeda de um real;
12/0089 Uma CNH em nome de Lúcia Sales de Melo Nolasco, sem valor venal;
12/0090 Um travesseiro pequeno na cor bege com estampa de dois gatinhos, que avalio em
R$ 5,00;
12/0091 CNH, cartão TAM Fidelidade e cartão de embarque em nome de Milena Santana
Masulo, sem valor venal;
12/0092 Uma Bíblia (A Bíblia da Mulher), que avalio em R$ 10,00;
12/0093 Uma jaqueta cor cinza, marca Speedo tamanho G, que avalio em RS 20,00 e uma
revista Runner's que avalio em RS 3,00;
12/0094 Uma jaqueta preta feminina, que avalio em R$ 10,00;
12/0095 Guarda-chuva grande em estampa xadrez nas cores preto e vermelho, que avalio
em RS 5,00;
12/0096 Um casaco feminino de cor preta, que avalio em R$ 5,00;
12/0099 Cartão do banco Bradesco Visa, em nome de Helem Patrícia Matias, sem valor
venal;
12/0103 Um cinto em trançado de algodão e forro de couro, nas cores verde e azul com
fivela tradicional, que avalio em R$ 5,00;
12/0104 Um guarda - chuva estampa florida azul claro e escuro com capa plástica, que
avalio em R$ 5,00;
12/0105 Uma nécessaire com listras e bolinhas preta e branca contendo objeto de uso pessoal, que avalio em R$ 5,00;
12/0106 Um casaco infantil cor azul, marca Lê Lis Petit, que avalio em R$ 5,00;
12/0107 Um encosto de pescoço, tipo travesseiro, na cor lilás, que avalio em R$ 10,00;
12/0108 Uma bolsa de viagem em nylon na cor cinza, que avalio em R$ 10,00, contendo:
-Livros:"Secrets" e "Consciência Crítica diante do Cinema", que avalio em R$ 5,00 cada;
-DVD's: "Os Indomáveis", "O Guerreiro", "Contragolpe", que avalio em R$ 5,00 cada;
-Diversos peças de roupa, que avalio, no conjunto, em R$ 10,00;
12/0109 Uma nécessaire de plástico, na cor lilás, que avalio em R$ 1,00,contendo:
-Uma foto de adolescente, sem valor venal;
-Um perfume Cuba Strass, que avalio em RS 5,00;
-Uma caneta com capa de plástico nas cores lilás e verde, que avalio em R$ 1,00;
-Diversos itens de bijouterias: pulseiras, colares e brincos, que avalio, no connjunto, em R$
10.00;
12/0110 Óculos escuros com capa, modelo Ray Ban, que avalio em RS 5,00;
12/0111 Um relógio analógico da marca COSS, fundo amarelo, pulseira de aço marrom escuro com detalhes amarelos, que avalio em RS 5,00;
12/0112 Uma certeira de estudante da UNAMA em nome de Dhamye Patrick da Silva, sem
valor venal;
12/0114 RG em nome de Raul Ruan Rego Almeida, sem valor venal;
12/0115 Um livro(101 Coisas que não me contaram antes do Casamento) e notas fiscais,
que avalio em RS 5,00;
12/0117 Argola com 05 chaves comuns, que avalio em R$ 1,00;
12/0120 Celular da marca Samsung, cor branca, que avalio em RS 30,00;
12/0121 Mala de mão alaranjada, marca Clipper Club, contendo cosméticos, objetos de higiene pessoal e medicamentos, que avalio em RS 30,00;
12/0123 Um card drive (PQI) 8GB, que avalio em R$ 10,00;
12/0124 Um livro de título A História de um Líder, autor António Danúbio, qu avalio em RS
10,00;
12/0126 Um cartão do banco Itaú empresas em nome da Instituição CHD Cart Hidr DIG
Mapaslt, sem valor venal;
12/0127 Carteira de habilitação REG. 03104162772/SP em nome de Paulo Roberto Rodrigues, sem valor venal;
12/0129 Casaco feminino branco da marca Zara, que avalio em R$ 30,00;
12/0130 Guarda - chuva azul com flores estampadas e cabo prateado, que avalio
em RS 5,00;
12/0132 Um talão de cheque do banco Bradesco com quatro folhas de números
000294/000295 e 000297/000298, em nome de Nelson António Simão Gimenes e um recibo
de bagagem da Empresa Gol, todos sem valor venal;
12/0133 Um chapéu cinza, que avalio em R$ 10,00, um lado de sandália marrom (adulto),
sem valor venal e um par de sandália infantil marrom, que avalio em R$ 2,00;
12/0134 Chaveiro com um pequeno urso contendo 6 chaves comuns e um adereço com a
palavra Uruguay, que avalio em R$ 1,00;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502429

12/0136 Cartão do banco do Brasil - Ourocard Visa, em nome de Cícero A P Neves, sem
valor venal;
12/0137 Um casaco de mangas longas em camurça na cor marrom, da grife Westbury, Casual Classics, que avalio em R$ 5,00;
12/0138 Um óculos com lentes de sol, armação na cor vinho da grife Carmin em um estojo
na cor preta com forro vermelho, que avalio em R$ 5,00;
12/0139 Um óculos com lentes de sol, armação na cor preta com detalhes nas cores verde
e cinza da grife Carrera, contido em um estojo Carrera na cor preta, que avalio em R$
20,00;
12/0140 -Um livro "Quem vende enriquece" do autor Napoleão Hill, que avalio em R$ 5,00;
- Três revistas "Motor Show", Istoé e Istoé Gente, sem valor venal;
12/0141 Uma CNH em nome de Valdir Barranco Rocha, sem valor venal;
12/0142 Um cartão do banco Banpará em nome de Regisna Alice Pinto Moutinho, sem valor
venal;
12/0144 Um relógio em material de metal prata com detalhes na cor dourada, da marca
Orient, que avalio em R$ 5,00;
12/0146 Cartão Bradesco em nome de Edlene Cristina Siqueira, sem valor venal;
12/0147 CNH em nome de Vilma Gonçalves Machado Fagundes, sem valor venal;
12/0150 Anel dourado com uma pedrinha branca, que avalio em R$ 10,00;
12/0151 Guarda-chuva de cor amarela com o cabo preto, que avalio em RS 5,00;
12/0152 Registro de Nascimento número 282.673 pertencente a Jan Lucas Souza, sem valor
venal;
12/0153 Carteira de Identidade em nome de Cíntia Patrícia Costa de Jesus, sem valor venal;
12/0155 Cédula de identidade em nome de Maria Liete Lima Marinho, sem valor venal;
12/0156 Jaqueta azul, que avalio em RS 10,00;
12/0158 Casaco de tricô marrom da marca Gregory, que avalio em R$ 5,00, e um chapéu
branco de marca Makito, que avalio em R$ 5,00;
12/0160 Pequeno travesseiro com a foto de uma criança (Bruna Isabelle), que avalio em RS
5,00;
12/0161 Livros:
- Caderno de Exercícios Pré Vestibular "Sistema de Ensino Amazon", que avalio
em R$ 1,00;
- Dois livros da disciplina História: volume 2 e volume 3, que avalio em RS 5,00
cada;
- Um livro de Matemática, 3a série, que avalio em R$ 5,00;
- Um livro de Biologia, que avalio em RS 5,00;
- Um livro de Química, que avalio em R$ 5,00;
12/0162 Uma carteira porta-documentos, cor preta, com um passaporte em nome de Per
Magne e alguns papéis da receita federal e polícia federal, que avalio em RS 5,00;
12/0163 Uma bolsa estampada de cor cinza com alça marrom, que avalio em R$ 5,00;
12/0165 Um relógio de pulso, marca Coss For Men, que avalio em RS 5,00;
12/0166 Cordão tipo escapulário prateado com a imagem de N. Sra. do Carmo, que avalio
em RS 10,00;
12/0168 Mochila preta da marca Time Out, contendo um coberto e peças de vestuário, que
avalio em R$ 10,00;
12/0169 Cartão Itaucard em nome de Valdivino José Luís, sem valor venal;
12/0170 Identidade Estudantil da FACIMP em nome de António Carlos de Faria Silva, sem
valor venal;
12/0171 Camisa feminina tipo jeans com bordados e dois bolsos na parte da frente, sendo
que em um dos bolsos existem dois anéis prateados, que avalio em RS 20,00;
12/0173 Um cartão de vacinação em nome de Jailson Costa de Sousa, sem valor venal;
12/0175 Chave de moto Honda, com fio preto da Apeú Motos, sem valor venal;
12/0177 Brinquedo da Fisher Price: lágartinha laranja com rodas azuis e dois botões pressionáveis na parte superior, que avalio em RS 5,00
12/0180 Bolsa vermelha com palavras em japonês, tendo em seu interior uma barraca pequena, cor branca, provavelmente de criança, que avalio em RS 20,00;
12/0181 Um anel, tipo aliança, prateado, que avalio em RS 10,00;
12/0183 Blusa Feminina de tricot na cor creme, que avalio em R$ 5,00;
12/0184 Óculos de grau com armação preta grossa, que avalio em R$ 5,00;
12//0185 Pasta da Gama Malcher Advocacia com diversos documentos jurídicos e anotações, sem valor venal;
12/0186 Cartão do banco Bradesco em nome de Maria Rosa Pereira Sato, junto estando
uma chave de segurança do Bradesco, sem valor venal;
12/0187 Miniatura de arma de fogo, lanterna, que avalio em RS 2,00;
12/0190 Uma carteira de identidade em nome de Glauciany Figueiredo da Silva Pessoa de
Oliveira, número 6652209 SSP-PA, sem valor venal;
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12/0191 Envelope branco contendo um recibo provisório de serviços, similar auma nota fiscal, do hotel Crowne Plaza, em nome de Marília Menezes Pessoa, sem valor venal;
12/0192 Um cinto de cor marrom, marca Crocodile, que avalio em R$ 5,00;
12/0193 Uma carteira preta da marca Sport contendo os seguintes objetos: 13 fotos 3x4, 01
foto grande, uma carteira sénior da Rio Card e uma carteira de identidade em nome de
Leocádia Sales, um terço, 02 chaves pequenas e vários papéis com telefones, que avalio
em R$ 10,00;
12/0194 Cartão do banco Bradesco Visa, em nome de Reginaldo C de Souza e Silva, sem
valor venal;
12/0196 Um travesseiro com fronha estampada de flores, que avalio em RS 5,00;
12/0197 Um banner com imagens fotográficas diversas, sem valor venal;
12/0199 Uma carteira de habilitação em nome de Carmen Helena Ferreira Foro, sem valor
venal;
12/0202 Um molho contendo 04 chaves, anexadas em um chaveiro de fita de couro, cor
marrom, sem valor venal;
12/0204 Uma sacola plástica da Bombom do Pará, contendo um óculos de grau com capa
de cor preta (ótica Manchester), sem valor venal;
12/0206 Duas sacolas térmicas, tipo tiracolo, cor verde, que avalio em RS 5,00 cada;
12/0209 Cartão Credicard Internacional Mastercard em nome de João Jayme Ribeiro Palma,
contido em um plástico porta cartão vermelho transparente, sem valor venal;
12/0211 Um Cartão de número 015010050374-6, Banpará, em nome de Maria C. Nascimento Pinheiro (vencimento 09/2012), sem valor venal;
12/0212 Duas caixas de papelão, sendo uma pequena com 50 cd's, e outra grande com 450
cd's, onde foi observado que os cd's estão intitulados My Travei & Cash - apresentação
oficial de Thiago Vareia, que avalio em RS 20,00;
12/0213 Uma carteira funcional da empresa Camargo Corrêa S/A, em nome de José Cardoso de Lima (Usina Jirau), juntamente com três chaves, sem valor venal;
12/0214 RG em nome de Edersom Fábio da Silva e Silva, com plastificação danificada, sem
valor venal;
12/0215 Um certificado de registro de licenciamento de veículo e uma carteira CNH pertencente a Edivaldo Pires Veríssimo, sem valor venal;
12/0217 Modem da Claro, que avalio em RS 20,00;
12/0219 Cartão eletrônico da Caixa Mastercard em nome de Joscelina da Silva Basto, sem
valor venal;
12/0220 CNH em nome de Jaqueline dos Santos Albuquerque, sem valor venal;
12/0221 Cordão de couro marrom com miçangas douradas, que avalio em R$ 2,00;
12/0224 Livro "Os Trabalhos de Hércules" de Agatha Christie, que avalio em R$ 5,00;
12/0225 Óculos escuros com armação rosa, que avalio em R$ 5,00;
12/0228 Um aparelho de telefone celular, cor preta, marca Samsung, no visor aparecendo a
imagem de um homem e uma criança, que avalio em R$ 30,00;
12/0231 Uma sacola plástica, cor vermelha, contendo um par de ténis, marca Adidas, que
avalio em R$ 20,00 e um livro título Keith Richard, que avalio em R$ 5,00;
12/0233 Óculos de sol de cor branca-feminino (UMEN), que avalio em R$ 5,00;
12/0234 RG em nome de Adriana Alves Garcia, sem valor venal;
12/0235 Porta cartões contendo diversos cartões e CPF em nome de Maria do Carmo Rodrigues Pantoja e um cartão Caixa em nome de Gabriel R P Ribeiro, que avalio em R$
1,00;
12/0236 Uma japona azul - abrigo de chuva - Anorax Storm - Trilhas e Rumos - tamanho G,
que avalio em RS 5,00;
12/0238 Um blusão em cor marrom, listrado, que avalio em R$ 5,00;
12/0241 Um chapéu azul com fita dourada, que avalio em R$ 3,00;
12/0244 Uma sombrinha preta com estampa cinza, que avalio em RS 3,00;
12/0245 Um óculos de grau com armação na cor preta, que avalio em R$ 5,00;
12/0246 Uma sombrinha, cor preta, com detalhes bege, que avalio em R$ 3,00;
12/0249 Um Boné preto de marca Flexfit, que avalio em R$ 1,00;
12/0250 Um título de eleitor em nome de Luiz Renato Vieira de Jesus, sem valor venal;
12/0252 Um livro de autoria de George R R Martin, título O Festim dos Corvos, as crónicas
de gelo e fogo, que avalio em RS 5,00;
12/0254 Um guarda chuva preto com bolinhas azuis e detalhes amadeirados, que avalio em
R$ 5,00;
12/0255 Um estojo de cor cinza com uma caneta dourada, que avalio em RS 1,00;
12/0256 Uma pasta plástica de cor amarela com várias papéis em nome de Davydson Marvyn Bezerra, sem valor venal;
12/0259 Um adereço de cabeça de fantasia carnavalesca com penas verdes e brancas e
detalhes em dourados, que avalio em R$ 3,00;
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12/0260 Brinquedo - boneco de plástico, armadura estilo futurista com capacete, na cor prata, com detalhes em preto e um detalhe em verde próximo ao peito e a mensagem N-TEK
escrita na coxa esquerda, que avalio em R$ 5,00;
12/0261 Cartão de crédito Bradesco em nome de Marlos António Cardoso número
4931007630135425, sem valor venal;
12/0262 Uma pasta preta em nome de Rosiane Santos Carvalho, contendo vários documentos em seu interior, sem valor venal;
12/0264 Uma pasta na cor preta com objetos de uso pessoal no seu interior, que avalio em
R$ 10,00;
12/0265 Um óculos de grau usado e sem lente do lado direito, que avalio em R$ 1,00;
12/0267 Revista Dreams Plastic contendo 2 apostilas em nome de Amanda Figueiró, sem
valor venal;
12/268 Uma sombrinha com estampa amarela e marrom, que avalio em RS 3,00;
12/0269 Uma sacola plástica com dois pacotes sendo um com três pares de sandálias femininas e outro com brinquedo, um boneco tipo Robô (By Bots), que avalio em R$ 30,00;
12/0271 Dois livros (Gulliver's Traveis e The Call of the Wild), que avalio em R$ 5,00 cada;
12/0272 Um travesseiro de pescoço na cor preta, marca Sttelli, que avalio em R$ 10,00;
12/0274 Cartão Bradesco em nome de Milton Carlos Costantin, sem valor venal;
12/0276 Saco plástico na cor rosa, com uma caixa de papelão pequena, contendo: um conjunto de três peças (prato, xícara e pires) pequenas, na cor branca e com pinturas na cor
azul do Mercado do Ver o Peso, que avalio em RS 10,00;
12/0278 Um travesseiro de pescoço na cor rosa com detalhes verdes, que avalio em R$
5,00;
12/0279 Uma chave com detalhe vermelho em um chaveiro do Hotel Luna Ltd sem valor
venal;
12/0280 Um porta câmera fotográfica de cor preta com detalhe em cinza, contendo um reservatório com 03 chips (02 GB) com adaptador, que avalio em R$ 3,00;
12/0281 Uma carteira de habilitação (CNH) cat. "D", n° de registro 00277957576, em nome
de Sandro Santos Fraiha, sem valor venal;
12/0282 Um chaveiro da Hiunday, contendo uma chave (Papaiz) e um controle remoto veicular da marca Hiunday preto, sem valor venal;
12/0284 Um livro com titulo "Direito no Desporto" autor Martinho Neves Miranda, que avalio
em RS 10,00;
12/0289 Cartão do Banco do Brasil em nome de Cleyton S F Gomes, sem valor
venal;
12/0290 Cartão do Banco Santander em nome de Carlos A G S Mello, sem valor venal;
12/0292 Cartão Ourocard em nome de Benedito A G Peres, sem valor venal;
12/0293 Um casaco de moleton de mangas longas, na cor cinza, tamanho GG, que avalio
em R$ 10,00;
12/0296 Um cartão do Banco do Brasil (Ourocard) bandeira Visa, em nome de Domingos L
W Diniz, sem valor venal;
12/0297 Óculos escuros Ray Ban, que avalio em RS 10,00;
12/0298 Óculos de grau de armação preta com detalhes transparentes, que avalio em R$
5,00;
12/0299 Livro de protocolo de visita a clientes da MAGMA Análises Químicas, sem valor
venal;
12/0300 Uma caneta prateada com dedicatória "Parabéns Detonante Carreto", que avalio em
RS 3,00;
12/0301 Uma pasta plástica transparente na cor amarela contendo um "caderno dos participantes" - Acesso à informação para servidores do serviço de informações ao cidadão e
outros documentos, sem valor venal;
12/0302 Um cartão do Banco do Brasil (cor prata) em nome de Alice J P Feitoza, sem valor
venal;
12/306 Uma bolsa preta da NIKE contendo os seguintes objetos: nécessaire com cosméticos
diversos, bijuterias diversas, escova de cabelo, óculos de sol, carregador de celular, molho
de chaves, 03 relógios, roupas femininas, que avalio em RS 30,00, e o valor de RS 10,00;
12/0308 Sacola plástica com desenho listrado contendo uma embalagem de papel com uma
calça de malha na cor preta da grife UWSport (Thermo), que avalio em RS 10,00;
12/0309 Um livro "O Hipnotista" ao autor Lars Kepler. Capa na cor vermelha com desenho
de uma tesoura, que avalio em RS 10,00;
12/0311 Uma cédula de identidade em nome de Ericka Michely da Silva Moraes, sem valor
venal;
12/0313 Um pen drive, tipo modem (HSUPA), modelo MAS 11OUP na cor preta com detalhes na cor azul, que avalio em R$ 10,00;
12/0314 Um livro intitulado "Um Antropólogo em Marte" do autor Oliver Sacks, que avalio
em R$ 10,00;
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12/0316 Uma sacola de papel da grife ADJI, na cor marrom, contendo:
-Uma calça jeans, que avalio em R$ 5,00;
-Uma blusa feminina de alcinha na cor amarela da grife Ducatto, que avalio em RS 3,00;
-Um pequeno saco da Carmin, contendo uma sapatilha de oncinha, que avalio em RS 3,00;
-Um carregador de celular da marca Samsung, que avalio em R$ 5,00;
12/0318 Um óculos de sol marrom da CE Guess, que avalio em RS 5,00;
12/0321 Um livro (Martin A Guerra dos Tronos), que avalio em RS 5,00;
12/0322 Uma bolsa de mão marrom com detalhes dourados contendo os seguintes objetos:
carteira do Conselho de Contabilidade em nome de Dayse
Cristina dos santos Moraes, carteira do Conselho Regional de Economia em nome de Denise Cristina dos Santos Moraes e diversos documentos, que avalio em R$ 5,00 mais o
valor de R$ 24,80.
12/0325 Uma certeira de identidade em nome de Maria Aparecida Serique Pereira, sem valor venal;
12/0326 2 anéis dourados, um com uma pérola e o outro com uma pedra transparente, que
avalio em R$ 10,00 cada;
12/0328 Um óculos de sol com lentes escuras e armação escura, marca Saggratore, que
avalio em R$ 10,00;
12/0329 Uma identidade pertencente a Isabela de Oliveira Brasil, sem valor venal;
12/0333 Um casaco pequeno preto de tricô, que avalio em RS 10,00;
12/0334 Uma bolsa de mão preta, no valor de R$ 2,00, contendo um cartão Visa banco do
Brasil em nome de Solange Chagas, uma carteia de Neodaldina e documentos diversos,
sem valor venal, um cordão com pingente que avalio em R$ 3,00 e R$ 22,40 em espécie;
12/0337 Uma carteirinha da Federação Maranhense de Judo, em nome de Renato Heluy,
sem valor venal;
12/0338 RG em nome de Vanja Joice Bispo Santos, sem valor venal;
12/0339 Relógio digital com pulseira prateada da marca Atlantis, que avalio em R$10,00;
12/0340 Um anel feminino dourado, que avalio em R$ 10,00;
12/0342 Sombrinha verde escuro com cabo azul com coração azul pendurado, que avalio
em R$ 5,00;
12/0343 Uma agenda de capa preta pertencente ao Sr. Márcio Rodrigues Filgueira, sem
valor venal;
12/0344 Uma sombrinha na cor azul, que avalio em RS 5,00;
12/0345 Uma jaqueta manga longa na cor verde, que avalio em R$ 5,00;
12/0346 Um certificado internacional de vacinação em nome de Cláudio Cezar Lima da Silva, sem valor venal;
12/0349 Cartão Bradesco em nome de "Cleber", sem valor venal;
12/0350 CNH em nome de Maridelza da Conceição Pereira Farias, sem valor venal;
12/0351 Livro O Caminho do Rio, que avalio em R$ 5,00;
12/0353 Sacola de papel com logomarca Zoologia contendo um prato marajoara quebrado,
sem valor venal;
12/0354 Um chaveiro da Premium contendo 3 chaves, sem valor venal;
12/0355 Um porta CD preto da marca Multilaser contendo 22 CD's, que avalio e R$15,00;
12/0357 Um cartão poupança da Caixa Económica em nome de Lana Selma Silva B Araújo,
sem valor venal;
12/0358 Um chaveiro oval com 02 chaves, sem valor venal;
12/0359 Uma sombrinha, cor vermelha, cabo prateado, que avalio em RS 5,00;
12/0360 Um celular Motorola A45 Eco de cor preta, que avalio em R$ 10,00;
12/0361 Uma almofada para pescoço da marca COR & CHEIROS, com capa quadriculada,
nas cores rosa, laranja, branco e amarelo, que avalio em R$ 5,00;
12/0363 Um moleton cinza claro, tamanho M, da Pierre Cardin, que avalio em R$ 5,00;
12/0365 Um cartão do Grupo Solare, sem identificação, sem valor venal;
12/0367 Um saco plástico contendo 03 (três): uma blusa de meia com estampado de chapéu de fita, um porta objetos e um guaraná Jesus, que avalio em RS 5,00;
12/0369 Um cartão Bradesco Visa, em nome de Marcelo da Silva Santos, sem valor venal;
12/0370 Uma blusa feminina de malha na cor roxa, com um desenho, que avalio em RS
3,00;
12/0374 Uma pasta de papelão, cor de rosa, contendo uma revista, um documento com o
localizador da Empresa Gol em nome de Ana Cássia Serrão, certidão de nascimento de Ana
Cássia, certidão de nascimento de Raiane Caroline Serrão da Silva, histórico escolar, notas
fiscais, declaração de residência e documento de compra e venda de imóvel, sem valor
venal;
12/0376 Uma caneta com a marca Volkswagen Serviços Financeiros, cor preta, com detalhes prateados, sem valor venal;
12/0377 Carteira estudantil do Sistema de Ensino Exemplo em nome de Michela Braga Ferreira, sem valor venal;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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12/0378 Um cartão de crédito OUROCARD/MASTERCARD do Banco do Brasil n°
54857398494768847 em nome de Angela M A Ribeiro, sem valor venal;
12/0379 Um livro intitulado "O melhor de Mini" (Nicholas Sparks), que avalio em R$ 5,00;
12/0381 Boneco Maxsteel, que avalio em R$ 3,00;
12/0382 Um cédula de identidade em nome de Aldebaran do Socorro Farias d Moura, sem
valor venal;
12/0384 Uma calça jeans azul, com detalhes de costura na cintura, da marca Van Pierre,
que avalio em R$ 5,00;
12/0385 Um casaco de cor vinho com detalhes em marrom de marca Maria Valentina tamanho "M", que avalio em R$ 5,00;
12/0386 Um moleton de cor preta com detalhe escrito AM Ster Dam da marca Gildan tamanho M, que avalio em RS 5,00;
12/0389 Mala de cor vermelha contendo várias peças de roupa infantis, que avalio em RS
20,00;
12/0390 Um cartão da Assembleia Paraense em nome de Maria Liete Virgolino Santos, sem
valor venal;
12/0391 Uma carteira do Conselho Federal de Medicina em nome de Claudionei Franco
Gomes Júnior, sem valor venal;
12/0392 Um moleton feminino, cor de vinho, com botões perolados, tamanho GG, marca
Classic, que avalio em R$ 5,00;
12/0393 Uma sacola plástica branca da Tigre contendo 02 vasilhas (branca e laranja), roupas diversas e uma caixa com sapatos, que avalio em RS 10,00;
12/0395 Um fone de ouvido marca Hsunami com cabo, que avalio em RS 3,00;
12/0396 Uma capa de camurça preta com um triângulo automotivo no seu interior, que avalio em R$ 5,00;
12/0397 Cartão Bradesco em nome de Maria José Silva Favacho junto com cartão-chave de
segurança, sem valor venal;
12/0401 Uma faca com cabo em madeira em forma de arma, que avalio em RS 3,00;
12/0402 Uma carteira de habilitação em nome de Eva Oliveira Coutinho Aguiar, sem valor
venal;
12/0405 Uma blusa de manga comprida feminina cor branca tamanho P da marca Salinas,
que avalio em RS 5,00;
12/0408 Chaveiro contendo uma única chave, formato de gôndola, na cor preta e possuindo
a inscrição "Venezia" na parte inferior que é cor de rosa, que avalio em RS 1,00;
12/0410 Uma jaqueta preta com detalhes brancos da Adidas, que avalio em RS 10,00;
12/0411 Uma sacola cor preta da Authentic Feet com duas embalagens de presente e uma
pasta com vários documentos em nome de Cleyse de Sousa e Silva, sem valor venal;
12/0412 Cartão de milhagens da United em nome de Anderson Veiga, sem valor venal;
12/0413 Cópia da certidão de nascimento de Alexandrina Neves Moura da Silva, sem valor
venal;
12/0414 Um banner Niely cosméstico, sem valor venal;
12/0415 Uma máquina fotográfica marca Olympus T-100, com capa em couro preta "Máster
Bag", que avalio em R$ 30,00;
12/0418 Uma caneta na cor prata da Megafarma, que avalio em R$ 1,00;
12/0419 Dois casacos infantis, sendo um na cor rosa com listras e outro na cor branca, que
avalio em R$ 5,00 cada;
12/0422 Um cartão de crédito bandeira VISA do Banco Bradesco em nome de Francisco de
Assis Gilbert, sem valor venal;
12/0424 Cartão Itaucard em nome de Joeci Felix Tavares, sem valor venal;
12/0426 Um boné de cor preta com fivela na lateral, que avalio em R$ 1,00;
12/0427 Duas sacolas cores verde e preta, sem valor venal;
12/0430 Uma almofada pequena com capa cor de rosa, que avalio em R$ 3,00;
12/0436 Uma jaqueta cor preta com detalhes azul, marca Puma, que avalio em RS 20,00;
12/0438 Uma pasta transparente de cor cinza contendo uma certidão de nascimento e uma
carteira de habilitação em nome de Lena Geisa da Rocha Ribeiro, sem valor venal;
12/0440 Um guarda chuva com cores azul marinho, vermelho e branco, que avalio em RS
5,00;
12/0442 Um relógio feminino Seculus prateado com detalhes em dourado, usado, que avalio
em R$ 5,00;
12/0445 Uma sacola plástica vermelha contendo um sapato feminino branco da Viamarte,
que avalio em RS 10,00;
12/0446 Um travesseiro de pescoço, cor preta, marca Almo Fofa, que avalio em R$ 5,00;
12/0447 Um óculos de sol, cor azul escuro, marca Shecners, com capa na cor
azul, marca Ferrovia Eyewear, que avalio em R$ 10,00;
12/0449 Um livro "Para Compreender a Ciência", capa vermelha e letras brancas, que avalio
em R$ 5,00;
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12/0518 Um casaco róseo tamanho P marca Poo, que avalio em RS 5,00;
12/0520 Par de sapatos femininos de salto na cor preta (marca Di Santinni), que avalio em
R$ 10,00;
12/0525 CNH em nome de Marcos Luiz da Silva, sem valor venal;
12/0528 Bolsa bege com detalhes lilás contendo um Net Book de cor preta, marca Asus,
que avalio em R$ 200,00;
12/0529 Agenda marrom com adesivos na capa, identificada com o nome de Keylla Ciane,
sem valor venal;
12/0530 Folha plástica enrolada e presa em uma fita vermelha, sem valor venal;
12/0531 Um cartão de crédito Bradesco (Visa) n° 4096015051509177 em nome de Isis Danielle da Silva Rib válido até 08/2015, sem valor venal;
12/0532 Uma sacola (HSBC/Aeroshopping) branca contendo duas revistas Veja e um livro
com o título "Um Homem de Sorte", que avalio em R$ 5,00;
12/0534 Pulseira prateada com rosa branca, que avalio em R$ 5,00;
12/0538 Blusão cinza com mangas compridas, que avalio em RS 5,00;
12/0540 Uma sacola plástica da marca Maria Xique contendo um par de sapatos, cor preta,
marca Olympikus, que avalio em RS 10,00, e um saco plástico com farinha de mandioca,
sem valor venal;
12/0541 Sacola de papelão da loja Marajó contendo 1 pote pequeno de barro com várias
colónias no seu interior, que avalio em R$ 10,00;
12/0543 Carteira de motorista em nome de Josiane Veríssimo Correia, sem valor venal;
12/0544 Molho de chaves, sem valor venal;
12/0545 Um celular Nokia-Vivo de cor preta bastante usado com a frente trincada e sem a
tampa traseira, ficando a bateria exposta, que avalio em R$ 1,00;
12/0546 Celular da marca Nokia modelo N81, que avalio em R$ 3,00, e um equipamento
tipo chave eletrônica do Bradesco, sem valor venal;
12/0548 Duas caixas de papelão, sem valor venal;
12/0549 Uma caixa de papelão contendo no seu interior uma televisão Philips preta (usada),
que avalio em RS 50,00;
12/0551 Camisa masculina amarela quadriculada, que avalio em R$ 3,00;
12/0552 Sacola plástica branca contendo 2 shortinhos jeans, um convite de chá de bebé e
uma caixinha de presente, que avalio em R$ 5,00;
12/0553 Sacola térmica da marca Takasago, que avalio em RS 5,00;
12/0556 Cartão do Banco Bradesco em nome de Alexandre Siles Vargas, sem valor venal;
12/0558 Um título de eleitor em nome de Maria de Fátima Vieira dos Santos e um CRLV em
nome de Lidiane de Fátima Vieira, sem valor venal;
12/0559 Dois ténis de modelos diferentes das marcas Puma e Rofeis em uma caixa de
papel na cor laranja. Alguns folders de propaganda, além de uma mini caixa com brotos de
Trevo de Quatro Folhas, que avalio em RS 10,00;
12/0562 Uma habilitação n° 0378521570 em nome de Verana Rosielma Lopes d Silva, sem
valor venal;
12/0563 Uma pequena bolsa marca Alfaparf, cor branca, objetos de higiene pessoal, que
avalio em R$ 3,00;
12/0564 Um livro, título Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa, que avalio em RS
5,00;
12/0566 Uma bolsa de mão jeans contendo fotografias 3x4, que avalio em R$ 1,00, mais 35
centavos e cartões de visita e cartões de crédito em nome de Janaina Rico, sem valor
venal;
12/0568 Um livro do autor Oddvar Olsen com o título "Templários" (Sociedades Secretas e o
Mistério do Santo Graal), que avalio em R$ 5,00;
12/0571 Lazer - Duas Pipas Ornamentais Coloridas embaladas e amarradas com barbante
na cor laranja, que avalio em R$ 5,00 cada;
12/0573 Sacola plástica da Pague Menos contendo travesseiro de pescoço do Flamengo e
dois pares de sandálias tipo havaianas, que avalio em RS 10,00;
12/0574 Uma caneta na cor preta (de metal), que avalio em RS 1,00;
12/0575 Uma pulseira em metal na cor prata (partes articuladas), que avalio em RS 2,00;
12/0576 Uma sacola de cor cinza contendo uma caixa de sapato da Barbie na cor rosa, que
avalio RS 2,00;
12/0578 CNH em nome de Diana Amélia Pestana da Costa Mendes, sem valor venal;
12/0583 Um travesseiro de cor bege usado, da marca Altenburg, que avalio em R$ 3,00;
12/0585 Óculos de grau com armação fina, preta, que avalio em R$ 5,00;
12/0586 Um anel dourado bastante usado, que avalio em RS 3,00;
12/0587 Um aparelho de telefone celular, marca Motorola, cor marrom, que avalio em R$
10,00.
E, para constar, lavrei este auto em 02(duas) vias de igual teor, que vão assinadas por mim,
Francisco Carlos de Andrade Guimarães, Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avajiadar, e
pelo depositário.

12/0453 Um óculos de grau com aro preto, que avalio em R$ 5,00;
12/0454 Uma pasta preta da EMBRAPA contendo os seguintes objetos: uma caneta, um
caderno com documentos, um terço e um catálogo Sumário Executivo, que avalio em RS
2,00;
12/0455 Uma pequena bolsa térmica, cor verde, com um desenho de leão, que avalio em
RS 5,00;
12/0457 Um guarda chuva nas cores preto e cinza, com o cabo marrom, que avalio em RS
5,00;
12/0459 Uma bolsa feminina na cor preta, com alça de corrente prata, vários zíperes (bolsa
com avarias), que avalio em R$ 1,00, contendo:
RS 65,00 em cédulas (sessenta e cinco reais);
RS 2,35 em moedas (dois reais e trinta e cinco centavos)
12/0460 Uma sacola da DUFRY, contendo um estojo da cor rosa da Mondaine com um
relógio na cor laranja, que avalio em R$ 5,00;
12/0462 Uma aliança dourada (pequena), que avalio em R$ 5,00;
12/0463 Óculos de lentes escuras, com armação na cor preta, possivelmente infantil pelo
tamanho do mesmo, que avalio em R$ 3,00;
12/0464 Uma jaqueta feminina preta, tamanho M, da marca GUP'S Jeans, que avalio em R$
10,00;
12/0466 Um cartão do Banco do Brasil com bandeira Visa em nome de Wladimir A C Rebelo, sem valor venal;
12/0467 Um guarda chuva nas cores rosa e bege, com cabo na cor roxo, da marca Colcci,
que avalio em R$ 5,00;
12/0469 Guarda chuva azul quadriculado, que avalio em RS 5,00;
12/0471 Óculos escuros feminino, armação preta, da marca Vitally, que avalio em R$ 5,00;
12/0472 Carteira porta cédula na cor preta contendo diversos documentos de Raimundo António Lopes Gomes: identidade, título eleitoral, cartão banco do Brasil, cartão cidadão da
Caixa Económica, cartão CPF, sem valor venal;
12/0473 Cartão do banco Bradesco em nome de Afonso Messias Cavalcante, sem valor
venal;
12/0476 Um celular da Motorola preto e vermelho, operadora TIM, que avalio em R$ 20,00;
12/0478 Um cartão CPF em nome de Marcelo Mendes Nascimento, sem valor venal;
12/0480 Vale transporte digital em nome de Joel Alves Cruz de Oliveira, sem valor venal;
12/0482 Carteira preta da marca Mitty, contendo fotos 3x4, vários papéis, cópia da CNH e
carteira da Coop. Dos Taxistas Autónomos do Terminal Rodoviário de Belém em nome de
João Ferreira da Silva, que avalio em R$ 2,00;
12/0483 Uma caixa de madeira da Seribond contendo acrílicos diversos, que avalio em R$
1,00;
12/0485 Um tubo de papelão contendo documentos com identificação em nome de Wlisses
da Silva Vasconcelos, sem valor venal;
12/0488 Uma bolsa preta de mão pequena contendo uma pedra, que avalio em R$ 3,00 e
R$ 6,44 em moedas;
12/0489 Assento estofado para cadeira de rodas na cor preta, que avalio em R$ 5,00;
12/0490 Cartão Ourocard em nome de Sandra S S Silva, sem valor venal;
12/0495 Celular Blackberry com o visor quebrado, que avalio em RS 5,00;
12/0497 Um ursinho de pelúcia na cor amarelo claro, segurando um coração verde, escrito
Brasil, embalado em um saco de presente prata e sacola amarela, que avalio em RS 5,00;
12/0498 Uma sacola de papel da Loja Camarim, contendo uma cerâmica do Pará, escrito
Hangar e cheiro de patcholi dentro, que avalio em RS 5,00;
12/0500 Um saco plástico contendo: -diversas peças de roupa, que avalio em RS 5,00;
-uma nécessaire na cor vermelha, que avalio em RS 5,00;
-talonário de nota fiscal em nome de Flexa de Prata - logística, sem valor venal
12/0502 Sacola DUFRY Shopping contendo um travesseiro na cor azul, que avalio em R$
5,00;
12/0503 Identidade em nome de Divina Aparecida de Mendonça Torres, sem valor venal;
12/0504 Cartão Itaú conta salário em nome de Denise Vieira Lopes, sem valor venal;
12/0505 Uma sacola de DUFRY SHOPPING contendo um par de ténis da CALVIN KLEIN
JEANS, que avalio em R$ 10,00;
12/0506 Uma fonte/carregador de Note ou Net Book, contido em um saco plástico branco
com logomarca do Espaço Vip (letras na cor vermelha), que avalio em R$ 10,00;
12/0510 Necessaire o Boticário de cor vinho contendo objetos de higiene pessoal (escova
de dente, perfume, desodorante, etc) dentro de uma sacola da Ótica Manauense, que avalio
em R$ 3,00;
12/0511 Um celular cinza da marca LG operadora Vivo, que avalio em R$ 10,00;
12/0514 Quadro "Corpus Christi", que avalio em R$ 10,00;
12/0515 Cartão do Banco Itaú (Tam Fidelidade) com bandeira Visa em nome de Edivaldo T
Carvalho, sem valor venal;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502432
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Numeração única: 9548-67.2013.4.01.3900
9548-67.2013.4.01.3900 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - UBIRATAN CAZETTA
REU
: VERA LUCIA GOULART
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que não se trata de caso de absolvição sumária da acusada VERA LUCIA
GOULART (art. 397 do CPP), designo o dia 05/11/2014 às 14 horas para a realização da
audiência de instrução e julgamento (01 réu e 02 testemunhas (01 do MPF e 01 de defesa)).
Ciência ao MPF e à DPU.
Publique-se. Intime-se. "
Numeração única: 11515-89.2009.4.01.3900
2009.39.00.011529-5 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - ALEXANDRE SILVA SOARES
REU
: IZA SILVERIO DA SILVA
REU
: ANA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: PA00008210 - IZACARMEN MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: PA00001479 - NELSON RUBENS ROFFE BORGES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"HOMOLOGO a desistência do MPF à fl. 519.
DEFIRO os pedidos de fls. 528 e 529.
Expeçam-se cartas precatórias à Subseção Judiciária de Teófilo Otoni/MG e à Comarca de
Jussara/GO para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa.
No interesse da carta precatória expedida à fl. 518, DESIGNO o dia 05/11/2014, às 15 horas
para a realização da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que poderá ser ouvida,
por videoconferência, a testemunha Marcelo Fernandes da Silva, arrolada pela defesa da
acusada ANA MARIA DA SILVA.
Providencie junto ao setor de TI o agendamento de videoconferência.
Comunique-se ao Deprecado.
Ciência ao Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se."
Numeração única: 19726-75.2013.4.01.3900
19726-75.2013.4.01.3900 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - UBIRATAN CAZETTA
REU
: SUELY BARROS BRABO
REU
: DONATO JOSE DA CUNHA
DEF. PUB
: - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Considerando que não se trata de caso de absolvição sumária dos acusados DONATO JOSÉ
DA CUNHA e SUELY BARROS BRABO (art. 397 do CPP), designo o dia 03/11/2014 às 15:30
horas para a realização da audiência de instrução e julgamento (01 réu).
Expeça-se carta precatória à Comarca de Aurora do Pará/PA para interrogatório do réu DONATO JOSÉ DA CUNHA, cientificando-o ainda da audiência acima designada, com prazo de 60
(sessenta) dias.
Ciência ao MPF e à DPU.
Publique-se. Intime-se. "
Numeração única: 200-88.2014.4.01.3900
200-88.2014.4.01.3900 INQUÉRITO POLICIAL
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - UBIRATAN CAZETTA
REQDO.
: JONA BEN ABRAHAM MARINHO SANCHES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Designo o dia 03/11/2014, às 16 horas, para a realização da audiência preliminar, ocasião em
que o acusado JONA BEM ABRAHAM MARINHO SANCHES manifestar-se-á acerca da aceitação ou não da proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95)

4ª VARA FEDERAL - CRIMINAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO
: DR. WALTER HENRIQUE VILELA SANTOS
: GILSON PEREIRA COSTA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 34422-87.2011.4.01.3900
34422-87.2011.4.01.3900 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - UBIRATAN CAZETTA
REU
: ROSINALDO SAMPAIO LOBATO
ADVOGADO
: PA00009009 - JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO
ADVOGADO
: PA00016127 - VALCENILDA CARVALHO DOS REIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Tendo em vista a ausência injustificada do acusado e do seu advogado, DECRETO a sua
revelia, Tendo em vista que a testemunha de acusação foi intimada e não compareceu, solicitese ao Juízo Deprecado e reagendamento de videoconferência para oitiva da testemunha para
o dia 03/11/2014, às 14 horas. Solicite-se que seja expedido mandado coercitivo à testemunha.
O MPF sai intimado em audiência. Publique-se."
Numeração única: 2672-43.2006.4.01.3900
2006.39.00.002672-6 EXECUÇÃO DA PENA
REQTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - RODRIGO TELLES DE SOUZA
REQDO
: JOSE MARIA DA COSTA MENDONCA
REQDO
: LEANDRO BOTELHO MARTINS
SITUAÇÃO
: ABSOLVIDO
REQDO
: CARMEN CONCEICAO MENDONCA PAIVA
SITUAÇÃO
: EXTINTA A PUNIBILIDADE
REQDO
: RAIMUNDO NONATO BRITO
SITUAÇÃO
: ABSOLVIDO
REQDO
: MARIA MAGDALENA DA COSTA MENDONCA
SITUAÇÃO
: ABSOLVIDO
ADVOGADO
: PA00010691 - ANETE DENISE PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: PA00011805 - BRUNA KOURY
ADVOGADO
: PA00013933 - GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADO
: PA00007388 - ROBERTO LAURIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Tendo em vista a certidão de fl. 1013-v, REDESIGNO a audiência de fl. 1008 para o dia
05/11/2014, às 14:30 horas.
Ciência ao MPF.
Publique-se.
Intime-se.'
Numeração única: 544-40.2012.4.01.3900
544-40.2012.4.01.3900 TERMO CIRCUNSTANCIADO
REQTE.
: JUSTICA PUBLICA
REQDO.
: MARIA LUCIVALDA SANTIAGO DOS REIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Diante da informação de fl. 65, DESIGNO para o dia 04/11/2014, às 15 horas, a realização da
audiência preliminar de conciliação, ocasião em que a acusada será ouvida por videoconferência, e terá a oportunidade de se manifestar acerca da proposta de suspensão condicional
do processo oferecida pelo MPF.
Comunique-se via correio eletrônico.
Ciência ao MPF.
Publique-se. Intime-se."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502433
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oferecida pelo Ministério Público Federal, devendo comparecer a audiência munido das certidões de antecedentes criminais da Justiça Comum federal e estadual, acompanhado de
advogado, com a advertência de que, na falta de causídico, ser-lhe-á designado defensor
público (ou dativo).
2. Vista ao MPF.
3. Publique-se. Registre-se. Intime-se. "
Numeração única: 2738-76.2013.4.01.3900
2738-76.2013.4.01.3900 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - UBIRATAN CAZETA
REU
: JURANDIR PAMPLONA DE MIRANDA
REU
: ANTONIO FERNANDO COLARES TAVARES
PROCUR
: PA00010488 - SENNER SILVA ALCANTARA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"DESIGNO para o dia 03/11/2014, às 16:15 horas, a realização da audiência de instrução e
julgamento (02 acusados).
Ciência ao MPF.
Publique-se. Intimem-se."
Numeração única: 28536-73.2012.4.01.3900
28536-73.2012.4.01.3900 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - NAYANA FADUL DA SILVA
REU
: RAQUEL SULLIVAN DA SILVA MELO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Diante da certidão de fl. 115, DESIGNO para o dia 21/10/2014, às 16 horas, a realização da
audiência preliminar de conciliação, ocasião em que a denunciada RAQUEL SULLIVAN DA
SILVA MELO terá a oportunidade de se manifestar acerca da proposta de suspensão condicional do processo apresentada pelo MPF, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995.
Ciência ao MPF.
Publique-se. Intime-se."
Numeração única: 6291-68.2012.4.01.3900
6291-68.2012.4.01.3900 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - ANDRE SAMPAIO VIANA
REU
: BENEDITO SARAIVA DA SILVA
REU
: NELSON DE SOUZA BRAGA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1. Em resposta (fl. 146), a defesa se absteve de tecer maiores considerações a respeito do
mérito da demanda, reservando-se a fazê-lo no ensejo da apresentação das alegações finais.
1.1. Assim, indispensável se faz a instrução probatória, pois ausentes quaisquer das hipóteses
relacionadas no artigo 397 do CPP, não havendo motivo para absolvição sumária.
2. Designo o dia 03/11/2014, às 14:30 horas, para a realização da audiência de instrução e
julgamento (01 réu e 01 testemunha de defesa).
3. Ciência ao MPF.
4. Publique-se. Intimem-se."
Numeração única: 25588-61.2012.4.01.3900
25588-61.2012.4.01.3900 PROCEDIMENTO ESPECIAL / CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - ANA PAULA CARNEIRO SILVA
REU
: JOCELYN BASTOS DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Considerando que não se trata de caso de absolvição sumária do acusado JOCELYN BASTOS DE OLIVEIRA (art. 397 do CPP), DESIGNO para o dia 03/11/2014, às 15 horas, a
realização da audiência de instrução e julgamento (01 réu e 03 testemunhas).
Ciência ao MPF e à DPU.
Publique-se. Intimem-se."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502434

Atos do Exmo.

: DR. WALTER HENRIQUE VILELA SANTOS

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9542-60.2013.4.01.3900
9542-60.2013.4.01.3900 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- MARCEL BRUGNERA MESQUITA
SUELY BARROS BRABO
WALDELIR STELL FAGUNDES
PA00007261 - JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o advogado de defesa para apresentar alegações finais."
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO
: DR. WALTER HENRIQUE VILELA SANTOS
: GILSON PEREIRA COSTA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. WALTER HENRIQUE VILELA SANTOS

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 27059-49.2011.4.01.3900
27059-49.2011.4.01.3900 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
REU
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- ANDRE SAMPAIO VIANA
PEDRO MONTEIRO GOMES
ELIAS PANTOJA GOMES
PA00006583 - ALTAIR DA SILVA PIMENTA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
" De ordem do Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do
Pará, Dr. Walter Henrique Vilela Santos, com fulcro no disposto do inciso XIV, do art. 93, da CF,
e nos termos do PORTARIA/GABJU/4ª VF/2º JEFC/ N. 03, de 28.08.2014, intimo, o acusado
ELIAS PANTOJA GOMES, na pessoa de seu advogado constituído, Dr. Altair da Silva Pimenta,
OAB/PA 6583, para apresentar MEMORIAIS, nos termos do § 3º, art. 403, do CPP. Publiquese."
Numeração única: 17659-74.2012.4.01.3900
17659-74.2012.4.01.3900 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- MARIA CLARA BARROS NOLETO
ALCINO DIAS BARATA
PA00010199 - CRISTIANE DE MENEZES VIEIRA BLINE
PA00013878 - ODILON VIEIRA NETO
PA00012225 - SEVERA ROMANA BARATA GUIMARAES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
" De ordem do Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do
Pará, Dr. Walter Henrique Vilela Santos, com fulcro no disposto do inciso XIV, do art. 93, da CF,
e nos termos do PORTARIA/GABJU/4ª VF/2º JEFC/ N. 03, de 28.08.2014, intimo, o acusado
ALCINO DIAS BARATA, na pessoa de seu advogado, para apresentar MEMORIAIS, nos
termos do § 3º, art. 403, do CPP. "
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tatada a anterior existência de bem constrito, dê-se vista à parte exequente para manifestação
acerca do prosseguimento do feito. Oportunamente, intimem-se. Belém/PA, 25/07/2014. GEORGE RIBERO DA SILVA Juiz Federal da Turma Recursal dos JEF's do PA e AP, respondendo
pela 7ª Vara/PA
Numeração única: 2390-58.2013.4.01.3900
2390-58.2013.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00010235 - JOSE DE ANCHIETA BANDEIRA MOREIRA FILHO
EXCDO
: ROCHA SOUZA E MENINO LTDA - ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) determino a penhora de dinheiro em contas de titularidade do(a) executado(a), por meio do
Sistema BACEN-JUD, disponibilizado pelo Banco Central. Na hipótese de bloqueio de ativos
financeiros, lavre-se o Termo de Penhora dos valores bloqueados. Em seguida, intime-se a
parte executada, titular da conta na qual o valor foi bloqueado, acerca da constrição, consignando-se no mandado ou na carta precatória, que em se tratando de segunda penhora, não
haverá reabertura de prazo para embargos. Caso os endereços constantes dos autos já
tenham sido objeto de diligência negativa, proceda-se à pesquisa de endereço da parte executada, sucessivamente, pelos sistemas Oracle e BACENJUD, a fim de possibilitar a intimação
da penhora. Caso negativas as consultas, certifique-se o ocorrido e intime- se a parte exequente para fornecer o endereço atualizado da parte executada. Por outro lado, não havendo
localização de valores penhoráveis, desbloqueio de valores irrisórios ou inexistência de bens
penhorados nos autos, suspenda-se o curso desta ação pelo período de 01 (um) ano, nos
termos do art. 40, da Lei n.° 6.830/80, uma vez que a medida não impede a retomada do curso
processual, a qualquer tempo, desde que a exequente informe a localização de bens penhoráveis, remetendo-se os autos ao arquivo, decorrido o aludido prazo sem manifestação.
Havendo nova manifestação da exequente, requerendo a suspensão por prazo inferior ou
pedido equivalente (p. ex.: "vista dos autos para prazo futuro", dentre outros), para localização
da parte executada e/ou indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o processo suspenso
pelo prazo anteriormente determinado, independentemente de nova intimação. Por fim, constatada a anterior existência de bem constrito, dê-se vista à parte exequente para manifestação
acerca do prosseguimento do feito. Oportunamente, intimem-se. Belém/PA, 25/07/2014. GEORGE RIBERO DA SILVA Juiz Federal da Turma Recursal dos JEF's do PA e AP, respondendo
pela 7ª Vara/PA
Numeração única: 12358-15.2013.4.01.3900
12358-15.2013.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00015498 - RENAN JOSE RODRIGUES AZEVEDO
EXCDO
: M V P SILVA E CIA LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) determino a penhora de dinheiro em contas de titularidade do(a) executado(a), por meio do
Sistema BACEN-JUD, disponibilizado pelo Banco Central. Na hipótese de bloqueio de ativos
financeiros, lavre-se o Termo de Penhora dos valores bloqueados. Em seguida, intime-se a
parte executada, titular da conta na qual o valor foi bloqueado, acerca da constrição, consignando-se no mandado ou na carta precatória, que em se tratando de segunda penhora, não
haverá reabertura de prazo para embargos. Caso os endereços constantes dos autos já
tenham sido objeto de diligência negativa, proceda-se à pesquisa de endereço da parte executada, sucessivamente, pelos sistemas Oracle e BACENJUD, a fim de possibilitar a intimação
da penhora. Caso negativas as consultas, certifique-se o ocorrido e intime- se a parte exequente para fornecer o endereço atualizado da parte executada. Por outro lado, não havendo
localização de valores penhoráveis, desbloqueio de valores irrisórios ou inexistência de bens
penhorados nos autos, suspenda-se o curso desta ação pelo período de 01 (um) ano, nos
termos do art. 40, da Lei n.° 6.830/80, uma vez que a medida não impede a retomada do curso
processual, a qualquer tempo, desde que a exequente informe a localização de bens penhoráveis, remetendo-se os autos ao arquivo, decorrido o aludido prazo sem manifestação.
Havendo nova manifestação da exequente, requerendo a suspensão por prazo inferior ou
pedido equivalente (p. ex.: "vista dos autos para prazo futuro", dentre outros), para localização
da parte executada e/ou indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o processo suspenso
pelo prazo anteriormente determinado, independentemente de nova intimação. Por fim, constatada a anterior existência de bem constrito, dê-se vista à parte exequente para manifestação
acerca do prosseguimento do feito. Oportunamente, intimem-se. Belém/PA, 25/07/2014. GEORGE RIBERO DA SILVA Juiz Federal da Turma Recursal dos JEF's do PA e AP, respondendo
pela 7ª Vara/PA

7ª VARA FEDERAL - EXECUÇÃO FISCAL
Juiza Titular
Dir. Secret.

: DRA. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA
: CÁSSIO RODRIGUES DE BRITO FREIRE
EXPEDIENTE DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011
Atos do Exmo.
: DR. DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10982-09.2004.4.01.3900
2004.39.00.010981-0 EXECUÇÃO FISCAL/INSS
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: PA00004286 - JOAQUIM MOREIRA ROCHA
EXCDO
: CIAPESCA - COMPANHIA AMAZONICA DE PESCA
EXCDO
: EDDY ALBERTO CURY
EXCDO
: ADALBERTO FISCHER
ADVOGADO
: SP00163167 - MARCELO FONSECA SANTOS
EXCDO
: ROBERTO LUIZ JUSTUS
ADVOGADO
: SP00034764 - VITOR WEREBE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que o processo foi extinto em virtude do cancelamento da inscrição na dívida
ativa, torno sem efeito a penhora de fl.130. Intime-se o Sr. Adalberto Fischer, por publicação
(fl.43), para informar os dados da sua conta bancária, a fim de possibilitar a devolução do valor
depositado na conta judicial. Cumprida a determinação, oficie-se à CEF determinando a transferência do saldo total da conta nº 2338.280.00014684-0 para conta informada. Nada mais
havendo, arquivem-se. Belém-PA, 28/11/11. DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL Juiz Federal
da 7ª Vara/PA
Juiza Titular
: DRA. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA
Dir. Secret.
: CÁSSIO RODRIGUES DE BRITO FREIRE
EXPEDIENTES DE JULHO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. GEORGE RIBERO DA SILVA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 25171-11.2012.4.01.3900
25171-11.2012.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: PA00015498 - RENAN JOSE RODRIGUES AZEVEDO
EXCDO
: VALE DO CAETE COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) determino a penhora de dinheiro em contas de titularidade do(a) executado(a), por meio do
Sistema BACEN-JUD, disponibilizado pelo Banco Central. Na hipótese de bloqueio de ativos
financeiros, lavre-se o Termo de Penhora dos valores bloqueados. Em seguida, intime-se a
parte executada, titular da conta na qual o valor foi bloqueado, acerca da constrição, consignando-se no mandado ou na carta precatória, que em se tratando de segunda penhora, não
haverá reabertura de prazo para embargos. Caso os endereços constantes dos autos já
tenham sido objeto de diligência negativa, proceda-se à pesquisa de endereço da parte executada, sucessivamente, pelos sistemas Oracle e BACENJUD, a fim de possibilitar a intimação
da penhora. Caso negativas as consultas, certifique-se o ocorrido e intime- se a parte exequente para fornecer o endereço atualizado da parte executada. Por outro lado, não havendo
localização de valores penhoráveis, desbloqueio de valores irrisórios ou inexistência de bens
penhorados nos autos, suspenda-se o curso desta ação pelo período de 01 (um) ano, nos
termos do art. 40, da Lei n.° 6.830/80, uma vez que a medida não impede a retomada do curso
processual, a qualquer tempo, desde que a exequente informe a localização de bens penhoráveis, remetendo-se os autos ao arquivo, decorrido o aludido prazo sem manifestação.
Havendo nova manifestação da exequente, requerendo a suspensão por prazo inferior ou
pedido equivalente (p. ex.: "vista dos autos para prazo futuro", dentre outros), para localização
da parte executada e/ou indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o processo suspenso
pelo prazo anteriormente determinado, independentemente de nova intimação. Por fim, consEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502435
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) determino a penhora de dinheiro em contas de titularidade do(a) executado(a), por meio do
Sistema BACEN-JUD, disponibilizado pelo Banco Central. Na hipótese de bloqueio de ativos
financeiros, lavre-se o Termo de Penhora dos valores bloqueados. Em seguida, intime-se a
parte executada, titular da conta na qual o valor foi bloqueado, acerca da constrição, consignando-se no mandado ou na carta precatória, que em se tratando de segunda penhora, não
haverá reabertura de prazo para embargos. Caso os endereços constantes dos autos já
tenham sido objeto de diligência negativa, proceda-se à pesquisa de endereço da parte executada, sucessivamente, pelos sistemas Oracle e BACENJUD, a fim de possibilitar a intimação
da penhora. Caso negativas as consultas, certifique-se o ocorrido e intime- se a parte exequente para fornecer o endereço atualizado da parte executada. Por outro lado, não havendo
localização de valores penhoráveis, desbloqueio de valores irrisórios ou inexistência de bens
penhorados nos autos, suspenda-se o curso desta ação pelo período de 01 (um) ano, nos
termos do art. 40, da Lei n.° 6.830/80, uma vez que a medida não impede a retomada do curso
processual, a qualquer tempo, desde que a exequente informe a localização de bens penhoráveis, remetendo-se os autos ao arquivo, decorrido o aludido prazo sem manifestação.
Havendo nova manifestação da exequente, requerendo a suspensão por prazo inferior ou
pedido equivalente (p. ex.: "vista dos autos para prazo futuro", dentre outros), para localização
da parte executada e/ou indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o processo suspenso
pelo prazo anteriormente determinado, independentemente de nova intimação. Por fim, constatada a anterior existência de bem constrito, dê-se vista à parte exequente para manifestação
acerca do prosseguimento do feito. Oportunamente, intimem-se. Belém/PA, 25/07/2014. GEORGE RIBERO DA SILVA Juiz Federal da Turma Recursal dos JEF's do PA e AP, respondendo
pela 7ª Vara/PA
Numeração única: 2470-22.2013.4.01.3900
2470-22.2013.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00010235 - JOSE DE ANCHIETA BANDEIRA MOREIRA FILHO
EXCDO
: S DE JESUS CAMPOS ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) determino a penhora de dinheiro em contas de titularidade do(a) executado(a), por meio do
Sistema BACEN-JUD, disponibilizado pelo Banco Central. Na hipótese de bloqueio de ativos
financeiros, lavre-se o Termo de Penhora dos valores bloqueados. Em seguida, intime-se a
parte executada, titular da conta na qual o valor foi bloqueado, acerca da constrição, consignando-se no mandado ou na carta precatória, que em se tratando de segunda penhora, não
haverá reabertura de prazo para embargos. Caso os endereços constantes dos autos já
tenham sido objeto de diligência negativa, proceda-se à pesquisa de endereço da parte executada, sucessivamente, pelos sistemas Oracle e BACENJUD, a fim de possibilitar a intimação
da penhora. Caso negativas as consultas, certifique-se o ocorrido e intime- se a parte exequente para fornecer o endereço atualizado da parte executada. Por outro lado, não havendo
localização de valores penhoráveis, desbloqueio de valores irrisórios ou inexistência de bens
penhorados nos autos, suspenda-se o curso desta ação pelo período de 01 (um) ano, nos
termos do art. 40, da Lei n.° 6.830/80, uma vez que a medida não impede a retomada do curso
processual, a qualquer tempo, desde que a exequente informe a localização de bens penhoráveis, remetendo-se os autos ao arquivo, decorrido o aludido prazo sem manifestação.
Havendo nova manifestação da exequente, requerendo a suspensão por prazo inferior ou
pedido equivalente (p. ex.: "vista dos autos para prazo futuro", dentre outros), para localização
da parte executada e/ou indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o processo suspenso
pelo prazo anteriormente determinado, independentemente de nova intimação. Por fim, constatada a anterior existência de bem constrito, dê-se vista à parte exequente para manifestação
acerca do prosseguimento do feito. Oportunamente, intimem-se. Belém/PA, 25/07/2014. GEORGE RIBERO DA SILVA Juiz Federal da Turma Recursal dos JEF's do PA e AP, respondendo
pela 7ª Vara/PA
Numeração única: 323-86.2014.4.01.3900
323-86.2014.4.01.3900 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: PA00013175 - FRANCISCO ALEXANDRE COLARES MELO CARLOS
EXCDO
: SERGIO CABECA BRAZ
EXCDO
: MARIA AUXILIADORA SOUZA DOS ANJOS
EXCDO
: MARIA FRANCISCA TEREZA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: PA00006977 - LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA

Numeração única: 34097-49.2010.4.01.3900
34097-49.2010.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00011263 - LILIAN GLEYCE DE ARAUJO SILVA DA CUNHA
EXCDO
: VERSAILLES EXPORTACAO LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) determino a penhora de dinheiro em contas de titularidade do(a) executado(a), por meio do
Sistema BACEN-JUD, disponibilizado pelo Banco Central. Na hipótese de bloqueio de ativos
financeiros, lavre-se o Termo de Penhora dos valores bloqueados. Em seguida, intime-se a
parte executada, titular da conta na qual o valor foi bloqueado, acerca da constrição, consignando-se no mandado ou na carta precatória, que em se tratando de segunda penhora, não
haverá reabertura de prazo para embargos. Caso os endereços constantes dos autos já
tenham sido objeto de diligência negativa, proceda-se à pesquisa de endereço da parte executada, sucessivamente, pelos sistemas Oracle e BACENJUD, a fim de possibilitar a intimação
da penhora. Caso negativas as consultas, certifique-se o ocorrido e intime- se a parte exequente para fornecer o endereço atualizado da parte executada. Por outro lado, não havendo
localização de valores penhoráveis, desbloqueio de valores irrisórios ou inexistência de bens
penhorados nos autos, suspenda-se o curso desta ação pelo período de 01 (um) ano, nos
termos do art. 40, da Lei n.° 6.830/80, uma vez que a medida não impede a retomada do curso
processual, a qualquer tempo, desde que a exequente informe a localização de bens penhoráveis, remetendo-se os autos ao arquivo, decorrido o aludido prazo sem manifestação.
Havendo nova manifestação da exequente, requerendo a suspensão por prazo inferior ou
pedido equivalente (p. ex.: "vista dos autos para prazo futuro", dentre outros), para localização
da parte executada e/ou indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o processo suspenso
pelo prazo anteriormente determinado, independentemente de nova intimação. Por fim, constatada a anterior existência de bem constrito, dê-se vista à parte exequente para manifestação
acerca do prosseguimento do feito. Oportunamente, intimem-se. Belém/PA, 25/07/2014. GEORGE RIBERO DA SILVA Juiz Federal da Turma Recursal dos JEF's do PA e AP, respondendo
pela 7ª Vara/PA
Numeração única: 27597-30.2011.4.01.3900
27597-30.2011.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00010013 - CLAUDIANE REBONATTO LOPES
EXCDO
: ARTUR DE OLIVEIRA SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) determino a penhora de dinheiro em contas de titularidade do(a) executado(a), por meio do
Sistema BACEN-JUD, disponibilizado pelo Banco Central. Na hipótese de bloqueio de ativos
financeiros, lavre-se o Termo de Penhora dos valores bloqueados. Em seguida, intime-se a parte
executada, titular da conta na qual o valor foi bloqueado, acerca da constrição, consignando-se no
mandado ou na carta precatória, que em se tratando de segunda penhora, não haverá reabertura
de prazo para embargos. Caso os endereços constantes dos autos já tenham sido objeto de
diligência negativa, proceda-se à pesquisa de endereço da parte executada, sucessivamente,
pelos sistemas Oracle e BACENJUD, a fim de possibilitar a intimação da penhora. Caso negativas
as consultas, certifique-se o ocorrido e intime- se a parte exequente para fornecer o endereço
atualizado da parte executada. Por outro lado, não havendo localização de valores penhoráveis,
desbloqueio de valores irrisórios ou inexistência de bens penhorados nos autos, suspenda-se o
curso desta ação pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 40, da Lei n.° 6.830/80, uma vez
que a medida não impede a retomada do curso processual, a qualquer tempo, desde que a
exequente informe a localização de bens penhoráveis, remetendo-se os autos ao arquivo, decorrido o aludido prazo sem manifestação. Havendo nova manifestação da exequente, requerendo a suspensão por prazo inferior ou pedido equivalente (p. ex.: "vista dos autos para prazo
futuro", dentre outros), para localização da parte executada e/ou indicação de bens penhoráveis,
mantenha-se o processo suspenso pelo prazo anteriormente determinado, independentemente de
nova intimação. Por fim, constatada a anterior existência de bem constrito, dê-se vista à parte
exequente para manifestação acerca do prosseguimento do feito. Oportunamente, intimem-se.
Belém/PA, 25/07/2014. GEORGE RIBERO DA SILVA Juiz Federal da Turma Recursal dos JEF's
do PA e AP, respondendo pela 7ª Vara/PA
Numeração única: 14223-10.2012.4.01.3900
14223-10.2012.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00015498 - RENAN JOSE RODRIGUES AZEVEDO
EXCDO
: J B SILVA DA SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502436
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) indefiro, por ora, o pedido de desbloqueio (fl. 131/151). 7. Cumpra-se a decisão de fl. 67/69.
8. Intimem-se. Belém, 16/07/2014. GEORGE RIBERO DA SILVA Juiz Federal da Turma Recursal dos JEF's do PA e AP, respondendo pela 7ª Vara/PA
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-7ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
: DRA. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA
Dir. Secret.
: CÁSSIO RODRIGUES DE BRITO FREIRE
EXPEDIENTES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 24494-44.2013.4.01.3900
24494-44.2013.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCUR
: - ANDRE ALVIM DE PAULA RIZZO
EXCDO
: ANA LUCIA MONTEIRO DA CUNHA
ADVOGADO
: PA00018710 - PEDRO FREITAS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Deste modo, em razão da impenhorabilidade dos valores constritos (CPC, art. 649, IV, com
redação da Lei 11.382/2006), determino o seu imediato desbloqueio, bem como do valor
constrito no BANPARÁ por tratar-se de valor irrisório. 2. Cumpra-se da decisão de fi. 20, no
tocante à suspensão do presente feito, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80. 3. Intime-se.
Belém, 26/08/2014. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA Juíza Federal Titular da 7ª Vara/PA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 323-86.2014.4.01.3900
323-86.2014.4.01.3900 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: PA00013175 - FRANCISCO ALEXANDRE COLARES MELO CARLOS
EXCDO
: SERGIO CABECA BRAZ
EXCDO
: MARIA AUXILIADORA SOUZA DOS ANJOS
EXCDO
: MARIA FRANCISCA TEREZA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: PA00006977 - LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
Considerando que em decorrência do deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela
(fI. 67/70) foram bloqueados apenas valores irrisórios (fl. 72/75) nas contas da executada
MARIA AUXILIADORA SOUZA DOS SANTOS, determino o desbloqueio das mesmas. Transfiram-se os demais valores bloqueados às fI. 72/75 para conta judicial à disposição deste Juízo.
Cumpra-se integralmente a decisão de fI. 67/69, levando-se em conta que até o presente
momento não foi realizada a pesquisa via RENAJUD e INFOJUD, bem como, a citação dos
executados. Publique-se a decisão de fI. 155 para intimação da parte executada (MARIA
FRANCISCA TEREZA MARTINS DE SOUZA). Intimem-se. Belém/PA, 01/09/2014. LUCYANA
SAID DAIBES PEREIRA Juíza Federal Titular da 7ª Vara/PA
Juiza Titular
: DRA. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA
Dir. Secret.
: CÁSSIO RODRIGUES DE BRITO FREIRE
EXPEDIENTES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 15048-85.2011.4.01.3900
15048-85.2011.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - ALEKSEY LANTER CARDOSO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502437

EXCDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONSELHEIRO FURTADO
EXCDO
: FATIMA GORETE SALGADO PINTO
ADVOGADO
: PA00010935 - ANA CAROLINA PINTO BENTES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) abro vista destes autos ao(à) executado para manifestação. Belém/PA, 26 de agosto de
2014. (...)
Numeração única: 3164-55.1994.4.01.3900
94.00.03414-8 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
ADVOGADO
: PA00010235 - JOSE DE ANCHIETA BANDEIRA MOREIRA FILHO
EXCDO
: JULIA CRISTINA GOMES FERREIRA
EXCDO
: MARIA HELENA LEMOS OLIVEIRA FERREIRA
EXCDO
: STLFS ENGENHARIA LTDA
EXCDO
: STELIO TASSO LEITE FERREIRA
EXCDO
: SILVIO THADEU LEITE FERREIRA
ADVOGADO
: PA00010287 - LINDA CLEA LEMOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: PA00008250 - MARIA DE FATIMA RANGEL CANTO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) abro vista destes autos ao(à) exeqüente para manifestação. Belém/PA, 25 de agosto de
2014. (...)
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 15048-85.2011.4.01.3900
15048-85.2011.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - ALEKSEY LANTER CARDOSO
EXCDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONSELHEIRO FURTADO
EXCDO
: FATIMA GORETE SALGADO PINTO
ADVOGADO
: PA00010935 - ANA CAROLINA PINTO BENTES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) suspenda-se o curso da execução, quanto às referidas CDA, até a rescisão do acordo ou
a quitação do débito, o que deverá ser informado pela exeqüente. Intime-se. Havendo nova
manifestação da exequente, requerendo a suspensão por prazo certo, pelas mesmas razões do
pedido ora em apreço, reitero a determinação acima, independente de nova intimação. (...)
defiro o requerimento para penhora de dinheiro em contas de titularidade da corresponsável
FÁTIMA GORETE SALGADO PINTO, por meio do Sistema BACEN-JUD, disponibilizado pelo
Banco Central. Na hipótese de bloqueio de ativos financeiros, lavre-se o Termo de Penhora dos
valores bloqueados. Em seguida, intime-se a parte executada, titular da conta na qual o valor
foi bloqueado, acerca da constrição, consignando-se no mandado ou na carta precatória, que
em se tratando de segunda penhora, não haverá reabertura de prazo para embargos. Caso os
endereços constantes dos autos já tenham sido objeto de diligência negativa, proceda-se à
pesquisa de endereço da parte executada, sucessivamente, pelos sistemas Oracle e BACENJUD a fim de possibilitar a intimação da penhora. Caso negativas as consultas, certifiquese o ocorrido e intime-se a parte exequente para fornecer o endereço atualizado da parte
executada. Por outro lado, não havendo localização de valores penhoráveis, desbloqueio de
valores irrisórios ou inexistência de bens penhorados nos autos, suspenda-se o curso desta
ação, relativamente à CDA ativa, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 40, da Lei n.°
6.830/80, uma vez que a medida não impede a retomada do curso processual, a qualquer
tempo, desde que a exequente informe a localização de bens penhoráveis, remetendo-se os
autos ao arquivo decorrido o aludido prazo sem manifestação. Havendo nova manifestação da
exequente, requerendo a suspensão por prazo inferior ou pedido equivalente (p. ex.: 'vista dos
autos para prazo futuro", dentre outros), para localização da parte executada e/ou indicação de
bens penhoráveis, mantenha-se o processo suspenso pelo prazo anteriormente determinado,
independente de nova intimação. Por fim, constatada a anterior existência de bem constrito, dêse vista à parte exequente para manifestação acerca do prosseguimento do feito. Oportunamente, intimem-se. Belém/PA, 19/06/2014. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA Juíza Federal
Titular da 7ª Vara/PA

2437

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 25055-34.2014.4.01.3900
25055-34.2014.4.01.3900 CAUTELAR FISCAL
REQTE.
: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
ADVOGADO
: SC00010188 - MARCELO GASPARINO DA SILVA
ADVOGADO
: SC00017452 - MARIO DE CASTRO MARCHIORI
REQDO.
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
: VICTOR FARAON
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Ante o exposto, declino a competência desta 7ª Vara Federal, para processar e julgar o
presente feito. À livre distribuição para um das demais Varas Cíveis desta Seção Judiciária.
Publique-se, Intimem-se. Belém, 02/09/2014. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA Juíza Federal
da 7ª vara
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 20914-40.2012.4.01.3900
20914-40.2012.4.01.3900 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ROSA MARIA DOS SANTOS GOMES
ADVOGADO
: PA00009066 - JULIO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PA00005537 - SERGIO VICTOR SARAIVA PINTO
ENTIDADE
: FAZENDA NACIONAL
IMPDO
: PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL DE BELEM DO PARA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
DIGITAL (...) Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de
condenar os impetrantes ao pagamento das custas processuais, vez que beneficiários da
assistência judiciária gratuita, bem como se trata de causa de isenção legal (art. 4º, II, da Lei
nº 9.289/96). Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009). Após o trânsito em
julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 28 de março de 2014. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA Juíza Federal da 7ª Vara
Numeração única: 24745-62.2013.4.01.3900
24745-62.2013.4.01.3900 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ORION PESCA LTDA
ADVOGADO
: PA00002616 - HAROLDO ALVES DOS SANTOS
ENTIDADE
: FAZENDA NACIONAL
IMPDO
: PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
A Exma. Sra. Juiza exarou :
DIGITAL (...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e determino o cancelamento do feito na
distribuição, nos termos do art. 284, parágrafo único, c/c art. 267, I e 257, todos do CPC.
Custas processuais finais pela impetrante. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém (PA), 28
de março de 2014 LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA Juíza Federal
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-7ª VARA FEDERAL
Juiza Titular
: DRA. LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA
Dir. Secret.
: CÁSSIO RODRIGUES DE BRITO FREIRE
EXPEDIENTE DO DIA 22 DE MAIO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCOS VINICIUS LIPIENSKI

EXCDO
: ANTONIO AUGUSTO AMARO
ADVOGADO
: PA00011864 - BRENDA NATASSJA GOMES DA SILVA PALHANO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Rejeito a exceção. Publique-se e intimem-se. O exeqüente impulsione a execução no prazo
de cinco dias. Belém/PA, 22.05.2014. Marcos Vinicius Lipienski Juiz Federal

8ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Titular
Juiz(a) Subst.
Dir.Secretaria

: DRA.CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA
: DR.EMANUEL JOSÉ MATIAS GUERRA
: Leila de Nazaré Chaves Alves
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Autos com Ordinatório/Despacho/Decisão
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
0031990-71.2006.4.01.3900
200639009154505
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
ALICE ABEN ATHAR ISRAEL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Litispa
:
BANCO BMG
Advg.
:
SP00119859 - RUBENS GASPAR SERRA
Litispa
:
BANCO BMC
Advg.
:
PA00012306 - ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA
Advg.
:
MG00076696 - FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
Advg.
:
SP00119859 - RUBENS GASPAR SERRA
Advg.
:
PA00013727 - THIAGO GLAYSON RODRIGUES DOS PASSOS
Advg.
:
PA00017385 - LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intimem-se os bancos BMC e BMG a acostarem aos autos os contratos 500004775-2,
506729036 e 506635945, bem como outros documentos necessários ao deslinde da causa,
sobretudo comprovantes de depósito dos valores em proveito da demandante.
0028975-60.2007.4.01.3900
200739009124660
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
MARIA LUCIA CARVALHO DE SOUZA
Advg.
:
PA00006406 - PAULO JOSE CONTENTE PEREIRA
Advg.
:
PA00007426 - GISELLE ALINE DE AQUINO CABECA
Autor
:
ANA CAROLINA CARVALHO DE SOUZA
Advg.
:
PA00006406 - PAULO JOSE CONTENTE PEREIRA
Advg.
:
PA00007426 - GISELLE ALINE DE AQUINO CABECA
Autor
:
OCTAVIO JOSE CARVALHO DE SOUZA
Advg.
:
PA00006406 - PAULO JOSE CONTENTE PEREIRA
Advg.
:
PA00007426 - GISELLE ALINE DE AQUINO CABECA
Autor
:
BRUNO RICARDO CARVALHO DE SOUZA
Advg.
:
PA00006406 - PAULO JOSE CONTENTE PEREIRA
Advg.
:
PA00007426 - GISELLE ALINE DE AQUINO CABECA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, as
referidas gratificações assumem caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à
parcela institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na
mesma pontuação em que é paga aos servidores ativos.
Destarte, dou por totalmente cumprido o julgado.
Intime-se.
Após, arquivem-se os autos.

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 28978-73.2011.4.01.3900
28978-73.2011.4.01.3900 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - ALEKSEY LANTER CARDOSO
EXCDO
: AMOB REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502438
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0029650-23.2007.4.01.3900
200739009131412
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
RAIMUNDO DIOGO DA SILVA
Advg.
:
PA00008414 - PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS
Advg.
:
PA00009873 - MARCO APOLO SANTANA LEAO
Advg.
:
PA00017308 - VIRGILIO ALBERTO AZEVEDO MOURA
Reu
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do Setor de Contadoria da Justiça Federal, no prazo de 10
(dez) dias, ficando ciente de que, em não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o
cálculo efetuado pelo contador do Juízo.
0040551-50.2007.4.01.3900
200739009240424
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
JOSE LIRA GOMES
Advg.
:
PA00007426 - GISELLE ALINE DE AQUINO CABECA
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)A parcela institucional, depois de realizada a avaliação, não tem caráter genérico, pois leva
em conta a produtividade do conjunto daqueles que estão na ativa, não podendo ser estendida,
portanto, aos que já se encontravam inativos e que, por essa situação, não contribuíram para
o desempenho institucional. Realizadas as avaliações e processados seus resultados, a referida gratificação assume caráter pro labore faciendo, inclusive no que se refere à parcela
institucional, não cabendo que se falar em pagamento aos inativos/pensionistas na mesma
pontuação em que é paga aos servidores ativos.
Destarte, dou por totalmente cumprido o julgado.
Intime-se.
Após, arquivem-se os autos.
0027389-17.2009.4.01.3900
200939009125094
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
JONAS SOARES VALENTE JUNIOR
Reu
:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/PA
Advg.
:
PA00005139 - ROSILENE SILVA DE SOUZA
Advg.
:
PA00013630 - CYNTHIA DE NAZARE PORTILHO ROCHA
Advg.
:
PA00016311 - ROMULO ROMEIRO CARDOSO JUNIOR
Advg.
:
PA00018821 - BRUNA LORENA COELHO NUNES
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Reitere-se a intimação da ré para cumprir o julgado em 10(dez) dias, sem prejuízo da multa
anteriormente cominada, haja vista as informações apresentadas pela parte autora através da
petição retro manifestando-se pela concordância com os cálculos elaborados pela contadoria
do juízo.
(...)
0028659-76.2009.4.01.3900
200939009137811
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
SIVICA RIBEIRO PENHEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Litispa
:
BANCO VOTORANTIM
Advg.
:
PA00014045 - JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO
Litispa
:
BANCO HSBC
Advg.
:
PA00013904 - ACACIO FERNANDES ROBOREDO
Advg.
:
PA00013940 - DEBORA DE LUNA TEIXEIRA
Advg.
:
SP00275069 - VAGNER SILVESTRE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502439

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intimem-se os Bancos HSBC e VOTORANTIM para que, no prazo de 10(dez) dias, depositem
os valores apurados pela contadoria do juízo, nos termos da sentença, em favor dos herdeiros
habilitados, sob pena de acréscimo do percentual de 10%, conforme previsto no artigo 475-J do
Código de Processo Civil.
0028086-04.2010.4.01.3900
201039009156304
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
FELICIDADE FIGUEIRO BRAGA
Advg.
:
PA00016471 - DIOGO ABREU LEAO
Advg.
:
PA00016386 - BERNARDO ALENCAR PINGARILHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0029803-51.2010.4.01.3900
201039009166384
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LUCILENE MOURA RIBEIRO
Advg.
:
PA00016197 - ANTONIO HIROTO FUJIYAMA GRELO CABRAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
O contrato celebrado por pessoa não alfabetizada deve ser formalizado por instrumento público, de modo a conferir validade aos atos por ele praticados. Tal formalidade visa garantir que
foi dado pleno conhecimento ao outorgante das obrigações por ele assumidas no negócio
jurídico firmado, restando assegurado que manifestou livremente sua vontade de agir de acordo
com o que foi contratado, impedindo posterior alegação de nulidade.
Destarte, indefiro o pedido retro, haja vista que o contrato de honorários advocatícios acostado
aos autos não foi devidamente formalizado.
Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor em favor da parte autora.
Intime-se.
Com o cumprimento, arquivem-se os autos.
0004769-06.2012.4.01.3900
201239009466063
Cível / Previdenciário / Revisão De Benefício / Jef
Autor
:
IDIVALDO NONATO BASTOS DE SOUZA
Advg.
:
PA00014981 - JOSE ALBERTO SANTOS JUNIOR
Advg.
:
PA00015782 - KEIMENSON BRITO NASCIMENTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria no 010/2012, de 24 de julho de 2012, deste Juízo, intime-se a parte
autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, diga se renuncia ao valor excedente sobre o limite
de 60 salários mínimos, advertindo-o de que, caso não haja interesse em renunciar, ou não se
manifeste nesse prazo, o pagamento será efetuado mediante precatório, consoante § 4°, art.
17, da Lei 10259/01. BELÉM (PA), 01 de setembro de 2014..
0009551-56.2012.4.01.3900
201239009493307
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANA LOURDES GONCALVES
Advg.
:
PA0013539A - PAULO CESAR DE SOUZA
Advg.
:
TO0000354E - VIVIANE GARCEZ MACHADO PARREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Tendo em vista a pretensão de conferir efeito modificativo aos embargos de declaração interpostos, dê-se vista à Embargada, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Em seguida, conclusos.
Intimem-se e cumpra-se.
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0022779-98.2012.4.01.3900
201239009570254
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
UZIEL COSTA DE LEAO
Advg.
:
PA00006445 - ADRIANA LUCIA GUALBERTO BERNARDES
Advg.
:
PA00010506 - ANA AMELIA LIMA D'ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0010445-95.2013.4.01.3900
201339000011522
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA DA GRACA BARBOSA
Advg.
:
PA00009944 - CHRISTINE DE SOUZA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012 deste Juízo, de 24/07/2012, intime-se a advogada do(a)
autor(a) supra para, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizar seu CPF, com vistas à expedição
da requisição de pagamento, haja vista que o nome constante no cadastro da Receita Federal
está diferente do nome que consta no Cadastro Nacional de Advogados.
0010961-18.2013.4.01.3900
201339000013872
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MOIZES GONCALVES MARTINS
Advg.
:
PA00017983 - GILVAN RABELO NORMANDES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0012580-80.2013.4.01.3900
201339000023633
Cível / Tributário / Jef
Autor
:
JOSIVALDO ALVES DE MIRANDA
Advg.
:
PA00017843 - TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES
Advg.
:
PA00017916 - CAIO CEZAR SANTOS CONCEICAO
Advg.
:
PA00018415 - VICTOR ROLIM MARQUES
Reu
:
FAZENDA NACIONAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 30(tinta) dias, colacione aos autos cópias
legíveis de sua Carteira de Trabalho, bem como documento expedido pela EMPRESA JARB
PRESTADORA DE SERVIÇOS informando todos os valores que percebeu em 2009.
0013254-58.2013.4.01.3900
201339000028574
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARGARETE DOS SANTOS FONSECA
Advg.
:
PA00007043 - RAIMUNDO NONATO CORREA DIAS
Autor
:
EDER DOS SANTOS FONSECA
Advg.
:
PA00015457 - TADZIO GERALDO NAZARETH DIAS
Advg.
:
PA00007043 - RAIMUNDO NONATO CORREA DIAS
Autor
:
MARGARETE DOS SANTOS FONSECA
Advg.
:
PA00015457 - TADZIO GERALDO NAZARETH DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

0011322-69.2012.4.01.3900
201239009502217
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA ROSA GAIA RIBEIRO
Advg.
:
PA00014955 - VITOR ANTONIO OLIVEIRA BAIA
Advg.
:
PA00015311 - LEANDRO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0013900-05.2012.4.01.3900
201239009516366
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CLODOMIR CATARINO PEREIRA
Advg.
:
PA00015229 - JOSE FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA
Advg.
:
PA00015268 - ANA CARLA LIMA DE ALMEIDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0014834-60.2012.4.01.3900
201239009521529
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RAIMUNDO NONATO GOMES FERREIRA
Advg.
:
PA00014635 - MARCELO LIMA DA GRACA
Advg.
:
PA00014441 - THIAGO DO NASCIMENTO PALHETA
Advg.
:
PA00014262 - WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0017178-14.2012.4.01.3900
201239009535530
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
GABRIEL FARIAS SARDINHA
Advg.
:
PA00013087 - RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO
Advg.
:
PA00016509 - SERGIO VIANA DE CARVALHO
Advg.
:
PA00014744 - JOSE OTAVIO DE ANDRADE
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0018816-82.2012.4.01.3900
201239009547566
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ALVARO BARBOSA DE CASTRO
Advg.
:
PA00018424 - SUZANA LORY CARVALHO OLIVEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria n.º 10/2012, de 24 de julho de 2.012, deste Juízo, intime-se a parte
autora do cálculo apresentado (Cálculo parte ré). Esclareça-se, ainda, que se presumirá, na
falta de manifestação, no prazo de 10 dias, a concordância com os valores apresentados.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502440

2440

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o endereço da beneficiária da
pensão por morte objeto da presente demanda, litisconsorte passivo necessário, sob pena de
extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, I, do Código de
Processo Civil.
0018184-22.2013.4.01.3900
201339000049026
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
CARLOS ANTONIO BATISTA JUNIOR
Advg.
:
PA00005382 - PAULO OLIVEIRA
Advg.
:
PA00009914 - ROSEMIRO COELHO MOREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora da r.
sentença, bem como, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 10 dias,
dispensado o prévio exame de sua admissibilidade na primeira instância, nos termos do
Enunciado FONAJEF 34 ("O exame de admissibilidade do recurso poderá ser feito apenas pelo
Relator, dispensado o prévio exame no primeiro grau").(...)
0019140-38.2013.4.01.3900
201339000054970
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ROSIANE FERNANDES DE SOUZA MENDONCA
Advg.
:
PA00002884 - NEOMIZIO LOBO NOBRE
Advg.
:
PA00014314 - NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria no 010/2012, de 24 de julho de 2012, deste Juízo, e considerando as
disposições abaixo transcritas, oportunize-se à parte recorrida o prazo de 10 (dez) dias para
apresentação de contra-razões.(...)
0019228-76.2013.4.01.3900
201339000055852
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
WAGNER ALMEIDA DE ANDRADE
Advg.
:
PA00016823 - CAROLINA FARIAS MONTENEGRO
Autor
:
GENES FARIAS ANDRADE
Advg.
:
PA00016823 - CAROLINA FARIAS MONTENEGRO
Autor
:
HELENA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE
Advg.
:
PA00016823 - CAROLINA FARIAS MONTENEGRO
Autor
:
CAIRO PARENTE DE ANDRADE JUNIOR
Advg.
:
PA00016823 - CAROLINA FARIAS MONTENEGRO
Autor
:
RUTH HELENA ANDRADE RODRIGUES
Advg.
:
PA00016823 - CAROLINA FARIAS MONTENEGRO
Autor
:
CICERO ALMEIDA DE ANDRADE
Advg.
:
PA00016823 - CAROLINA FARIAS MONTENEGRO
Autor
:
MIGUEL INACIO NICACIO GOUVEA
Advg.
:
PA00016823 - CAROLINA FARIAS MONTENEGRO
Autor
:
ROSILENE ALMEIDA DE ANDRADE GOUVEA
Advg.
:
PA00016823 - CAROLINA FARIAS MONTENEGRO
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os caçulos elaborados pela Contadoria,
sinalizado com eventual proposta de acordo.
0021892-80.2013.4.01.3900
201339000072012
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
MARCOS ROBERTO CARDOSO
Advg.
:
PA00007855 - FERNANDO CONCEICAO DO VALE CORREA JUNIOR
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502441

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10(dias), manifeste-se sobre o contrato de
financiamento nº 000044918361, celebrado originariamente com o Banco Panamericano, posteriormente cedido a Caixa Econômica Federal, bem como para colacionar aos autos documento comprobatório de inscrição de seu nos órgãos de proteção ao crédito.
0024248-48.2013.4.01.3900
201339000086888
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ONEIDE MACIEL DAS CHAGAS
Advg.
:
PA00010491 - MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES VIDINHA
Advg.
:
PA00016392 - ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO
Advg.
:
PA00015011 - CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0026587-77.2013.4.01.3900
201339000103226
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
HUMBERTO DOS SANTOS PINTO
Advg.
:
PA00007568 - EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA
Advg.
:
PA00016998 - CARLA LORENA NASCIMENTO DA SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0028008-05.2013.4.01.3900
201339000110711
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOSE AUGUSTO BORGES DE CASTRO
Advg.
:
PA00005206 - JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
Advg.
:
PA00006302 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Advg.
:
PA00008466 - MEIRE COSTA VASCONCELOS
Advg.
:
PA00017670 - MAYARA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0028060-98.2013.4.01.3900
201339000111271
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
DINEUMA MATA DE SOUSA
Advg.
:
PA00018770 - DIANA DA MATTA MAINIERI
Autor
:
DIANE FERREIRA DA MATA
Advg.
:
PA00018770 - DIANA DA MATTA MAINIERI
Autor
:
DILENE DO CARMO MATTA CAMPOS
Advg.
:
PA00018770 - DIANA DA MATTA MAINIERI
Autor
:
DIVANE DA MATA ESTEVAM
Advg.
:
PA00018770 - DIANA DA MATTA MAINIERI
Autor
:
DINALBA FERREIRA DA MATTA
Advg.
:
PA00018770 - DIANA DA MATTA MAINIERI
Reu
:
I COMANDO AEREO REGIONAL - COMANDO DA AERONAUTICA
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0005903-97.2014.4.01.3900
201439000035107
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
PEDRO NOLASCO DE FARIAS MOIA
Advg.
:
PA00015782 - KEIMENSON BRITO NASCIMENTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora da r.
sentença, bem como, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 10 dias,
dispensado o prévio exame de sua admissibilidade na primeira instância, nos termos do
Enunciado FONAJEF 34 ("O exame de admissibilidade do recurso poderá ser feito apenas pelo
Relator, dispensado o prévio exame no primeiro grau").(...)
0008320-23.2014.4.01.3900
201439000051129
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LEOPOLDO PINTO DA SILVA
Advg.
:
PA00012741 - JOÃO AUGUSTO NERY
Advg.
:
PA00019348 - SUSYANNE SERRAO DA SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora da r.
sentença, bem como, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 10 dias,
dispensado o prévio exame de sua admissibilidade na primeira instância, nos termos do
Enunciado FONAJEF 34 ("O exame de admissibilidade do recurso poderá ser feito apenas pelo
Relator, dispensado o prévio exame no primeiro grau").(...)
0012809-06.2014.4.01.3900
201439000085828
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
LIETE FRANCA BENTES
Advg.
:
PA00013058 - MARCIO ROBERTO NERY DE ALMEIDA
Advg.
:
PA00015416 - MICHELE ELIAS DIAS
Advg.
:
PA00001787 - MARIA JOANA NERY DE ALMEIDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora da r.
sentença, bem como, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 10 dias,
dispensado o prévio exame de sua admissibilidade na primeira instância, nos termos do
Enunciado FONAJEF 34 ("O exame de admissibilidade do recurso poderá ser feito apenas pelo
Relator, dispensado o prévio exame no primeiro grau").(...)
0013375-52.2014.4.01.3900
201439000091465
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
PAULO AUGUSTO COUTINHO VIANNA
Advg.
:
PA00005206 - JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
Advg.
:
PA00017670 - MAYARA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO
Advg.
:
PA00010999 - WESLEY LOUREIRO AMARAL
Advg.
:
PA00011611 - RICARDO BONASSER DE SA
Advg.
:
PA00011998 - PAULA TAVARES DE MORAES
Advg.
:
PA0015741A - SILVIA SANTOS DE LIMA
Advg.
:
PA00014726 - EVA S FERREIRA DE ALENCAR
Advg.
:
PA00008466 - MEIRE COSTA VASCONCELOS
Advg.
:
PA00006302 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora da r.
sentença, bem como, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 10 dias,
dispensado o prévio exame de sua admissibilidade na primeira instância, nos termos do
Enunciado FONAJEF 34 ("O exame de admissibilidade do recurso poderá ser feito apenas pelo
Relator, dispensado o prévio exame no primeiro grau").(...)

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intimem-se os requerentes, para no prazo de 5 (cinco) dias, informar uma conta bancária e sua
titularidade para que a União deposite os valores objeto deste processo. Cumprida a diligência,
expeça-se Alvará. Caso contrário, intime-se a União, para no prazo de 15(quinze) dias, depositar os valores a favor do Juízo.
0028321-63.2013.4.01.3900
201339000113926
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RAIMUNDO NELSON CASTELO DO MONTE
Advg.
:
PA00015782 - KEIMENSON BRITO NASCIMENTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0028439-39.2013.4.01.3900
201339000115056
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
Advg.
:
PA00016392 - ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0034337-33.2013.4.01.3900
201339000154459
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
ARGEMIRA MENDES PAULO PEREIRA
Advg.
:
PA00002342 - ADALBERTO GUIMARAES NETO
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Advg.
:
PA00002342 - ADALBERTO GUIMARAES NETO
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº. 10/12, de 24 de julho de 2012, deste Juízo, intime-se a parte autora
de todo o teor da petição/documentação anexada pela parte ré, sobre o cumprimento do
julgado.
Esclareça, ainda, que presumir-se-á, na falta de manifestação em contrário no prazo de 10
(dez) dias, haver sido integralmente cumprida a obrigação.
0003634-22.2013.4.01.3900
201339009666346
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ORLANDO RODRIGUES MARQUES JUNIOR
Advg.
:
PA00007568 - EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA
Advg.
:
PA00016998 - CARLA LORENA NASCIMENTO DA SILVA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
0006312-10.2013.4.01.3900
201339009688444
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RAIMUNDA CARVALHO DE VILHENA
Advg.
:
PA00014899 - ANA CLAUDIA CONCEICAO MOREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que se manifeste sobre o cálculo do réu, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, em
não havendo manifestação nesse prazo, será mantido o cálculo efetuado pelo réu.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502442
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0016746-24.2014.4.01.3900
201439000114850
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JESUS NAZARENO DE SOUZA FIALHO
Advg.
:
PA00007801 - JACIEL DE MORAES PAPALEO PAES
Advg.
:
PA00015499 - MARCELO CUNHA HOLANDA
Advg.
:
PA00017663 - ADRIANO CESAR BARROSO DE OLIVEIRA
Advg.
:
PA00016306 - CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria no 010/2012, de 24 de julho de 2012, deste Juízo, intime-se o autor,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da proposta de acordo apresentada
pelo réu.
0017671-20.2014.4.01.3900
201439000121022
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ELIZANDRA LEAO BARBOSA
Advg.
:
PA00016197 - ANTONIO HIROTO FUJIYAMA GRELO CABRAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos das Portarias nº 006/2007/JEF, de 1º/10/2007, e nº 009/2009, de 24/11/2009, ante
a necessidade de verificação do perfil sócio-econômico do grupo familiar da parte autora, fica
determinada a realização de perícia sócio-econômica, a ser conduzida pela assistente social
Dra. CATARINA DE FÁTIMA BAIA E SILVA, no dia 18/10/2014, às 08: 00 h, na residência do
autor.
(...)
0021711-45.2014.4.01.3900
201439000148342
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RAIMUNDO DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA
Advg.
:
PA00016197 - ANTONIO HIROTO FUJIYAMA GRELO CABRAL
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos documentos que
comprovem a patologia que alega ser portador, por se tratar de documentos essenciais à
propositura da ação, nos termos do art. 283, do CPC, sob pena de extinção do processo, sem
resolução do mérito.(...)
0022128-95.2014.4.01.3900
201439000150647
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ODINEIA DOS ANJOS CARVALHO
Advg.
:
PA00013058 - MARCIO ROBERTO NERY DE ALMEIDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 006/2007/JEF, de 1º/10/2007, e nº 009/2009, de 24/11/2009, tendo
em vista a necessidade de produção de prova pericial, fica determinada a realização de perícia
médica, sendo nomeado(a), para tanto, o(a) Dr(a). MEYBER RICARDO ABDO MENDES, que
atenderá no 1º andar do prédio da Justiça Federal, com endereço na Rua Domingos Marreiros,
598, Umarizal - Belém/PA (fones: 91 - 3299-6148/6196), no dia 07/10/2014 às 10:00 h. (...)
0022131-50.2014.4.01.3900
201439000150678
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
GILBERTO COUTINHO DA FONSECA
Advg.
:
PA00013058 - MARCIO ROBERTO NERY DE ALMEIDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

0014060-59.2014.4.01.3900
201439000096183
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
EDIRSO ROCHA SANTA BRIGIDA
Advg.
:
PA00013199 - RAQUEL DE ANDRADE ESQUIVEL
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10(dias), acoste aos autos o laudo médico
referente a perícia judicial realizada em 25/06/2014 nos autos do processo 001287838.2014.4.01.3900 que move contra o INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença,
bem como documento comprobatório do seu último vinculo empregatício, sob pena de extinção
do feito
0014084-87.2014.4.01.3900
201439000096416
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
MARCELO DOS SANTOS GOMES
Advg.
:
PA00002342 - ADALBERTO GUIMARAES NETO
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria no 010/2012, de 24 de julho de 2012, deste Juízo, intime-se o autor,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da contestação apresentada pelo
réu.
0014091-79.2014.4.01.3900
201439000096481
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
ISABEL MARIA DUARTE RIBEIRO BAYMA
Advg.
:
PA00011477 - MARILIA PIANCO YAMADA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria no 010/2012, de 24 de julho de 2012, deste Juízo, intime-se o autor,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da proposta de acordo apresentada
pelo réu.
0014663-35.2014.4.01.3900
201439000099216
Cível / Previdenciário / Outros / Jef
Autor
:
SEBASTIAO DE SOUSA MELO
Advg.
:
PA00015782 - KEIMENSON BRITO NASCIMENTO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora da r.
sentença, bem como, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 10 dias,
dispensado o prévio exame de sua admissibilidade na primeira instância, nos termos do
Enunciado FONAJEF 34 ("O exame de admissibilidade do recurso poderá ser feito apenas pelo
Relator, dispensado o prévio exame no primeiro grau"). (...)
0015686-16.2014.4.01.3900
201439000104502
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JULIO DA SILVA
Advg.
:
PA00013058 - MARCIO ROBERTO NERY DE ALMEIDA
Advg.
:
PA00001787 - MARIA JOANA NERY DE ALMEIDA
Advg.
:
PA00015416 - MICHELE ELIAS DIAS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria no 010/2012, de 24 de julho de 2012, deste Juízo, intime-se o autor,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da proposta de acordo apresentada
pelo réu.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502443
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O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 006/2007/JEF, de 1º/10/2007, e nº 009/2009, de 24/11/2009, tendo
em vista a necessidade de produção de prova pericial, fica determinada a realização de perícia
médica, sendo nomeado(a), para tanto, o(a) Dr(a). MEYBER RICARDO ABDO MENDES, que
atenderá no 1º andar do prédio da Justiça Federal, com endereço na Rua Domingos Marreiros,
598, Umarizal - Belém/PA (fones: 91 - 3299-6148/6196), no dia 07/10/2014 às 10:00 h. (...)
0022388-75.2014.4.01.3900
201439000152709
Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
MARCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA
Advg.
:
PA00016748 - RICARDO NUNES POLARO
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Reu
:
PARIS INCORPORADORA LTDA
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Intime-se a parte autora para juntar cópias legíveis dos comprovantes do pagamento dos
aluguéis ou dos recibos, referentes ao período em que foi prorrogado o contrato de aluguel, em
virtude do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato juntado nos autos. E ainda, expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo por
base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0022415-58.2014.4.01.3900
201439000152970
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
ONEIDE SILVA DOS REIS
Advg.
:
PA00009873 - MARCO APOLO SANTANA LEAO
Reu
:
UNIAO FEDERAL MINISTERIO DA SAUDE
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, Intime-se o(a) advogado(a)
do(a) autor(a) para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a inexistência de litispendência/coisa julgada em relação ao(s) processo(s) n. 0028294-90.2007.4.01.3900, elencados
no relatório de prevenção, por meio de cópia da inicial e de outros documentos que possibilitem
verificar não se tratar do mesmo autor, pedido e causa de pedir do presente feito, sob pena de
indeferimento da petição inicial, na forma do art. 284 e seu parágrafo único do Código de
Processo Civil.
0022769-83.2014.4.01.3900
201439000154990
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA LUCIRENE VALENTE RIBEIRO
Advg.
:
PA00013087 - RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 006/2007/JEF, de 1º/10/2007, e nº 009/2009, de 24/11/2009, tendo
em vista a necessidade de produção de prova pericial, fica determinada a realização de perícia
médica, sendo nomeado(a), para tanto, o(a) Dr(a). Elias Serruya, que atenderá no 1º andar do
prédio da Justiça Federal, com endereço na Rua Domingos Marreiros, 598, Umarizal - Belém/PA (fones: 91 - 3299-6148/6196), no dia 01/10/2014 às 13:30 h.(...)
0022829-56.2014.4.01.3900
201439000155588
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA LUCIA DA SILVA PANTOJA
Advg.
:
PA00013724 - ALBA CRISTINA BRAGA CARDOSO NORAT
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Assim sendo, nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, de ordem, fica
intimada a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar inicio de prova documental,
sob pena de indeferimento da exordial, nos termos dos arts. 284, parágrafo único c/c 295, VI,
do CPC.
Intime-se. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502444

0022954-24.2014.4.01.3900
201439000156809
Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
MARILIA DE PINHO LIMA
Advg.
:
PA00010081 - HELAINE NAZARE DA CRUZ SANTOS MARTINS
Reu
:
UNIAO FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº. 10/12, de 24 de julho de 2012, intime-se a parte autora para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, acoste ou complemente nos autos as fichas financeiras inerentes
ao processo em tela de forma que conste a retromencionada documentação dos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação até a data da apresentação das mesmas em juízo.
0022988-96.2014.4.01.3900
201439000157146
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
JOANA CELIA DA COSTA PACHECO
Advg.
:
PA00018446 - JORGE AURENIO RIBEIRO JUNIOR
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24/07/2012, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 30 dias, comprove que requereu administrativamente o benefício ora pleiteado junto ao
INSS, sob pena de extinção do feito. (...)
0023853-22.2014.4.01.3900
201439000162850
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANA MARIA BAIA DOS SANTOS
Advg.
:
PA00013724 - ALBA CRISTINA BRAGA CARDOSO NORAT
Advg.
:
PA00016758 - DENILSON COSTA BALIEIRO
Advg.
:
PA00014934 - MARIA ANGELICA MAUES DA GAMA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)Assim sendo, nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, de ordem, fica
intimada a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar inicio de prova documental,
sob pena de indeferimento da exordial, nos termos dos arts. 284, parágrafo único c/c 295, VI,
do CPC.
Intime-se.
0023950-22.2014.4.01.3900
201439000163804
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
ROBERTO CARLOS DA SILVA CHERMONT
Advg.
:
PA00010081 - HELAINE NAZARE DA CRUZ SANTOS MARTINS
Advg.
:
PA00010383 - MARIA DE NAZARE RAMOS NUNES
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº. 10/12, de 24 de julho de 2.012, deste Juízo, considerando as
informações prestadas pela parte autora, defiro o pedido de dilação de prazo com o escopo de
que o autor cumpra o despacho/ato ordinatório anterior. Prazo de 10 dias.
0024751-35.2014.4.01.3900
201439000169908
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
ANTONIO SERGIO TRINDADE COSTA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
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0025248-49.2014.4.01.3900
201439000172848
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
SEBASTIAO MIRANDA DO NASCIMENTO
Advg.
:
PA00019185 - WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA
Autor
:
JOSE DIVALDO VIANA
Advg.
:
PA00019185 - WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
CERTIDÃO
Certifico que, o assunto tratado nos presentes autos está contemplado nas Portarias de números 02 e 03/2014, de 03/02/2014 e 07/03/2014, respectivamente, deste juízo, encontrandose a respectiva decisão depositada na Secretaria do Juízo, à disposição da parte interessada.
Certifico, ainda, que eventuais pedidos de reconsideração devem ser instruídos com prova préconstituída do direito alegado e/ou da situação que dê ensejo ao risco de dano irreparável ou
de difícil reparação, sendo de 05(cinco) dias o prazo para manifestação.
Informo que as Portarias supracitadas estão disponíveis do Diário de Justiça.
ATO ORDINATÓRIO
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0025253-71.2014.4.01.3900
201439000172896
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
BARTOLOMEU LOPES DOS SANTOS
Advg.
:
PA00019185 - WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA
Autor
:
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
Advg.
:
PA00019185 - WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
CERTIDÃO
Certifico que, o assunto tratado nos presentes autos está contemplado nas Portarias de números 02
e 03/2014, de 03/02/2014 e 07/03/2014, respectivamente, deste juízo, encontrando-se a respectiva
decisão depositada na Secretaria do Juízo, à disposição da parte interessada.
Certifico, ainda, que eventuais pedidos de reconsideração devem ser instruídos com prova préconstituída do direito alegado e/ou da situação que dê ensejo ao risco de dano irreparável ou
de difícil reparação, sendo de 05(cinco) dias o prazo para manifestação.
Informo que as Portarias supracitadas estão disponíveis do Diário de Justiça.
O referido é verdade e dou fé.
ATO ORDINATÓRIO
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0025689-30.2014.4.01.3900
201439000176790
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANA CRISTINA CARNEIRO GAYA
Advg.
:
PA00012764 - SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo,
sem resolução do mérito, para comprovar o indeferimento ao pleito administrativo relativo à
aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa deficiente com base na LC n.º 142/2013,
haja vista que o indeferimento anexado à exordial diz respeito à aposentadoria por tempo de
serviço prevista na Lei n.º 8.213/1991.
Intime-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502445

0025794-07.2014.4.01.3900
201439000177847
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
MARIA LUIZA BRAGA DA COSTA
Advg.
:
PA00012741 - JOÃO AUGUSTO NERY
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº. 10/12, de 24 de julho de 2012, intime-se a parte autora para que
expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0025977-75.2014.4.01.3900
201439000179590
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANTONIA TAISSA CORREIA DA SILVA
Advg.
:
PA00014899 - ANA CLAUDIA CONCEICAO MOREIRA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
(...)Assim sendo, nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, de ordem, fica
intimada a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar inicio de prova documental,
sob pena de indeferimento da exordial, nos termos dos arts. 284, parágrafo único c/c 295, VI,
do CPC.
Intime-se.
0026467-97.2014.4.01.3900
201439000182239
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
ILAELSON DE OLIVEIRA SILVA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026468-82.2014.4.01.3900
201439000182242
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
DILZA FERREIRA DA SILVA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026469-67.2014.4.01.3900
201439000182256
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
DIOMAR DA GRACA SILVA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
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0026470-52.2014.4.01.3900
201439000182260
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
EGIVALDO SILVA SANTOS
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026471-37.2014.4.01.3900
201439000182273
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
ELDO DE SOUZA MARQUES
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026472-22.2014.4.01.3900
201439000182287
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
EVERALDO CRISTO DA GRACA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026473-07.2014.4.01.3900
201439000182290
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
FRANCISCO LEANDRO REIS BARBOSA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026474-89.2014.4.01.3900
201439000182300
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
ILTON JOSE NEVES TEIXEIRA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502446

0026475-74.2014.4.01.3900
201439000182314
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
JOAO PANTOJA DA SILVA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026476-59.2014.4.01.3900
201439000182328
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
JONAS DE ANDRADE PORTILHO
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026477-44.2014.4.01.3900
201439000182331
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
JOSE ALBENAZ DE SANTANA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026478-29.2014.4.01.3900
201439000182345
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
JUVENIL DOS SANTOS MELO
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026479-14.2014.4.01.3900
201439000182359
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
KORINA MARGARETH CORDEIRO PANTOJA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
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tendo por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260,
CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026485-21.2014.4.01.3900
201439000182417
Cível / Fgts / Jef

0026480-96.2014.4.01.3900
201439000182362
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
LUIZ CARLOS DIAS DE ARAUJO
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026481-81.2014.4.01.3900
201439000182376
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026482-66.2014.4.01.3900
201439000182380
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
MARIA BENTES E BENTES
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026483-51.2014.4.01.3900
201439000182393
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
MARINALDO IVO DOS SANTOS
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026484-36.2014.4.01.3900
201439000182403
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
REGIVALDO FERREIRA DA COSTA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502447

Autor
:
ROSILDO PAZ FREITAS
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026486-06.2014.4.01.3900
201439000182420
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
ROSINEY CASTRO RODRIGUES
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026487-88.2014.4.01.3900
201439000182434
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
VALDECY DA COSTA SOUSA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
0026488-73.2014.4.01.3900
201439000182448
Cível / Fgts / Jef
Autor
:
JOSE MARCINO DA SILVA
Advg.
:
PA00011015 - MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA
Reu
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou:
Nos termos da Portaria nº 10/2012, de 24.07.2012, deste Juízo, intime-se a parte autora para
que expressamente renuncie aos valores excedentes ao teto de alçada do Juizado (60 salário
mínimos), para fins de fixação de competência, bem como corrija o valor dado a causa, tendo
por base o proveito econômico a ser auferido na demanda, tomando por base o art. 260, CPC,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
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11ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Juiz(a) Titular
Dir. de Secret.

:

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALTAMIRA
VARA ÚNICA FEDERAL

DRA.MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA
CRISTIANO INÁCIO GOMES

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Autos com Ordinatório
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
0022118-51.2014.4.01.3900
201439000150544
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
: DILMA ALVES GONÇALVES

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 25554-57.2010.4.01.3900
25554-57.2010.4.01.3900 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RE E OUTRO
PROCUR
: - MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA
PROCUR
: - MARIA LUCIA SQUILLACE
PROCUR
: PA0010809B - PATRICIA DA CRUZ SALES
REU
: VICENTE NICOLODI
ADVOGADO
: PA00015454 - BRENO MONTEIRO GUEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PA00014535 - CARLA DOMICIANO DE SOUZA
ADVOGADO
: PA00011115 - FRANCINEIDE AMARAL OLIVEIRA
ADVOGADO
: PA00014018 - RISOLETA CONCEICAO COSTA DE CASTRO ALMEIDA

Autor
:
LUZIMAR DE SOUSA
Advg.
:
PA00013058 - MARCIO ROBERTO NERY DE ALMEIDA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Nos termos da Portaria nº 006/2007/JEF, de 1º/10/2007, e nº 009/2009, de 24/11/2009, tendo
em vista a necessidade de produção de prova pericial, fica determinada a realização de perícia
médica, sendo nomeado(a), para tanto, o(a) Dr(a). BRUNO LUZ MORAIS, que atenderá no 1º
andar do prédio da Justiça Federal, com endereço na Rua Domingos Marreiros, 598, Umarizal
- Belém/PA (fones: 91 - 3299-6148/6196), no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2014 às 14:00h(...)
0022772-38.2014.4.01.3900
201439000155019
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
RAIMUNDO OTAVIO MERGULHAO
Advg.
:
PA00017551 - ELZIANE DA SILVA NASCIMENTO
Réu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Nos termos das Portarias nº 006/2007/JEF, de 1º/10/2007, e nº 009/2009, de 24/11/2009, ante
a necessidade de verificação do perfil sócio-econômico do grupo familiar da parte autora, fica
determinada a realização de perícia sócio-econômica, a ser conduzida pela assistente social
Dra. CATARINA DE FATIMA BAIA E SILVA, no dia 01/11/2014, ÀS 17 HORAS, na residência do
autor(...)
0026108-50.2014.4.01.3900
201439000180876
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.Revogo a parte final (item 3) da decisão de fl. 627, considerando que a FUNAI também
interpôs Recurso de Apelação que ainda não foi recebido. Analisando a tempestividade, a
regularidade formal e o preenchimento dos pressupostos recursais, recebo o recurso de apelação interposto pela FUNAI às fls. 631/645, nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme
disposto nos artigos 520, do Código de Processo Civil, e 14 da Lei n° 7.347/85.
2.Intimar o(s) apelado(s) para contrarrazoar(em) o recurso interposto pela FUNAI no prazo de
15 (quinze) dias.
3.Decorrido prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação, remeter os autos ao E. TRF
da 1ª Região.
4.Intimar. Cumprir.
Numeração única: 1813-37.2014.4.01.3903
1813-37.2014.4.01.3903 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - FELICIO PONTES JR.
PROCUR
: - HIGOR REZENDE PESSOA
PROCUR
: PR00031452 - THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA
PROCUR
: - UBIRATAN CAZETTA
REU
: ESTADO DO PARA
REU
: IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RE
REU
: BELO SUN MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: PA00009158 - DENISE DE FATIMA DE ALMEIDA E CUNHA
ADVOGADO
: PA00011946 - FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA
ADVOGADO
: PA00011366 - PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA
ADVOGADO
: PA00018420 - YASMIM ROSA DA SILVA

Autor
:
LENILTON MENDES GARCIA
Advg.
:
PA00001209 - RAIMUNDO MACHADO VILHENA
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Nos termos da Portaria nº 006/2007/JEF, de 1º/10/2007, e nº 009/2009, de 24/11/2009, tendo
em vista a necessidade de produção de prova pericial, fica determinada a realização de perícia
médica, sendo nomeado(a), para tanto, o(a) Dr(a). BRUNO LUZ MORAIS, que atenderá no 1º
andar do prédio da Justiça Federal, com endereço na Rua Domingos Marreiros, 598, Umarizal
- Belém/PA (fones: 91 - 3299-6148/6196), no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2014 às 14:00h(...)
0026849-90.2014.4.01.3900
201439000185933
Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
ANDERSON ANDRE SILVA FLOR
Advg.
:
PA00013437 - TULIO PANTOJA LOPES
Reu
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Nos termos da Portaria nº 006/2007/JEF, de 1º/10/2007, e nº 009/2009, de 24/11/2009, tendo
em vista a necessidade de produção de prova pericial, fica determinada a realização de perícia
médica, sendo nomeado(a), para tanto, o(a) Dr(a). BRUNO LUZ MORAIS, que atenderá no 1º
andar do prédio da Justiça Federal, com endereço na Rua Domingos Marreiros, 598, Umarizal
- Belém/PA (fones: 91 - 3299-6148/6196), no dia 21 de Novembro de 2014 às 14:00h(...).
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502448

Juiz Titular
Dir. Secret.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Decido.
Inicialmente, acolho o pedido de emenda à inicial de fl. 54, consistente na intimação da FUNAI
para ciência e manifestação de interesse no feito.
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No tocante ao pedido feito pela requerida Belo Sun Mineração, embora não expressamente
previsto no art. 2º da Lei nº 8.437/92, entendo que se coaduna com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum óbice para sua excepcional admissão, especialmente diante da relevância das questões trazidas a juízo.
Ante o exposto, tendo em vista o que dispõe o art. 2º, da Lei nº 8.437/92, postergo a apreciação da providência liminar para após manifestação da representação judicial de todos os
requeridos. De igual modo, e nos termos do disposto no art. 63 da Lei nº 6.001/73, intimem-se
também a UNIÃO e a FUNAI para manifestação acerca do pedido liminar, TODOS NO PRAZO
DE 72 HORAS.
Intimem-se COM URGÊNCIA.
Cumpra-se. Após voltem imediatamente conclusos para análise do pedido liminar.
Numeração única: 1779-62.2014.4.01.3903
1779-62.2014.4.01.3903 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: J. C. DE OLIVEIRA SERVICOS - ME
ADVOGADO
: PA00016403 - JOSE RICARDO MORAES DA SILVA
IMPDO
: JURANDYR FERREIRA DA SILVA
IMPDO
: LINDOMAR CARNEIRO DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de pedido de emenda a inicial, apresentado pelo impetrante em cumprimento ao
despacho de fl.216, no qual pugna pela intimação das autoridades coatoras indicadas na inicial
e citação/notificação das pessoas jurídicas interessadas Distrito Sanitário Especial Indígena de
Altamira e a União.
Inicialmente, o pedido de citação do Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira revela-se
inadmissível, vez que se trata de órgão pertencente ao Ministério da Saúde, desprovido de
personalidade jurídica e, portanto, sem legitimidade para figurar no pólo passivo.
Outrossim, o impetrante não cumpriu o determinado à fl.216, concernente à inclusão no pólo
passivo da empresa vencedora da licitação objeto da presente ação na qualidade de litisconsorte necessário (art.47, CPC), nos termos do consolidado na Súmula 631 do STF .
Assim, indefiro o pedido de citação do Distrito Sanitário, por este não possuir personalidade
jurídica. Faculto, por derradeiro, e em homenagem ao princípio da economia processual e
efetividade da tutela jurisdicional, a emenda da inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja
requerida a inclusão e citação do litisconsorte necessário, na pessoa do vencedor do certame,
sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Intime-se.
Após, autos conclusos sem vagar.
Juiz Titular
: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
Dir. Secret.
: DILMA ALVES GONÇALVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 25028-90.2010.4.01.3900
25028-90.2010.4.01.3900 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MADENORTE S/A - LAMINADOS E COMPENSADOS
ADVOGADO
: PA00001074 - FREDERICO COELHO DE SOUZA
ADVOGADO
: PA00005192 - ROLAND RAAD MASSOUD
REU
: IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.Considerando a petição de fl. 803, destituo o engenheiro anteriormente nomeado e nomeio o
Engenheiro Florestal Rodrigo Fagundes Teixeira para atuar como perito neste processo, devendo ser intimado no endereço indicado à fl. 799. As partes possuem o prazo de 05 (cinco)
dias para impugnar a nomeação.
2.Não havendo impugnação, intime-o para dizer se aceita o encargo e o valor arbitrado na
decisão de fls. 783/784.
3.Aceitando o encargo, intime-o para iniciar a perícia, podendo levantar 50% (cinqüenta por
cento) dos honorários depositados às fls. 710 e 726.
4. ublique-se. Intimem-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502449

Numeração única: 1784-84.2014.4.01.3903
1784-84.2014.4.01.3903 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/PA
ADVOGADO
: PA00015432 - JUNIOR LUIZ DA CUNHA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à
UNIÃO que suspenda os efeitos das restrições ao Município de Brasil Novo, em relação ao
repasse de verbas destinadas à assistência social do Município, bem como desbloqueie o
sistema de prestação de contas (MDS), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
dia de descumprimento a ser revertido em benefício do autor.
Citem-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Numeração única: 43153-09.2010.4.01.3900
43153-09.2010.4.01.3900 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
PROCUR
: - ALBANISA CAMPOS AFLALO PEREIRA
PROCUR
: - ARYPSON SILVA LEITE
PROCUR
: MA00006769 - CASSIO MARCELO ARRUDA ERICEIRA
PROCUR
: - SERGIO MARCIAL TOURINHO DA CUNHA
REU
: WALDOMIRO VAZ RIBEIRO
ADVOGADO
: MT0006457A - WALDOMIRO VAZ RIBEIRO
OUTROS
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1.Considerando a decisão trasladada dos autos em apenso de fls. 168/169 que deixou de
acolher a exceção de incompetência interposta pelo réu, determino o regular prosseguimento
do feito.
2.Defiro o pedido do MPF de fl. 167 para ingresso na lide na qualidade de fiscal da lei. À
SEPJU para as anotações cabíveis.
3.Após, intimem-se o INCRA para apresentar réplica à contestação de fls. 81/147 e resposta à
reconvenção de fls. 148/156 no prazo legal.
4. Publique-se. Intimem-se.
Juiz Titular
: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
Dir. Secret.
: DILMA ALVES GONÇALVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1787-39.2014.4.01.3903
1787-39.2014.4.01.3903 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CASSIO GABRIEL DE SOUSA GAMA
ADVOGADO
: PA00011946 - FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA
IMPDO
: GERENTE DA AGENCIA DO INSS DE ALTAMIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento
no art. 267, I, do Código do Processo Civil c/c o art. 10, caput, da Lei nº 12.016/09.
Custas pela impetrante.
Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuição, após, arquive-se.
Numeração única: 711-77.2014.4.01.3903
711-77.2014.4.01.3903 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARIA GORETE DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: PA00012862 - LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO
IMPDO
: CHEFE DA AGENCIA DO INSS EM ALTAMIRA
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento
no art. 267, I, do Código do Processo Civil c/c o art. 10, caput, da Lei nº 12.016/09.
Custas pela impetrante.
Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuição, após, arquive-se.
Numeração única: 25057-43.2010.4.01.3900
25057-43.2010.4.01.3900 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU
PROCUR

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
: DILMA ALVES GONÇALVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1631-95.2007.4.01.3903
2007.39.03.710809-6 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AZENILTON BOMJARDIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: PA00012865 - FREDY ALEXEY SANTOS
ADVOGADO
: PA00012862 - LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A reclamação do autor refere-se ao fato de ter ocorrido o saque dos valores a que teve direito
nestes autos, sem que o advogado tenha lhe repassado qualquer quantia.
Verifico que nos autos não consta qualquer informação do advogado sobre a prestação de
contas.
Assim, nos termos do disposto no art. 40 do CPP, determino a extração de cópias dos
documentos pertinentes à representação e valores sacados e envio ao Ministério Público
Estadual em Altamira para apuração de possível crime contra o patrimônio.
Intime-se o autor sobre este despacho e sobre a expedição do ofício para que possa comparecer ao órgão oficiado para acompanhar os procedimentos adotados, se for do seu interesse.
Após, publique-se este despacho na íntegra e remetam-se os autos ao arquivo com baixa.
Juiz Titular
: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
Dir. Secret.
: DILMA ALVES GONÇALVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 631-16.2014.4.01.3903
631-16.2014.4.01.3903 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DIONISIO JOSE DOS SANTOS DUARTE
ADVOGADO
: PA0013510A - LILIANE FRANCISCA COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PA00019367 - WELBER AKSACKI DE SANTANA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
prorrogo por mais 30 (trinta) dias o prazo para o autor complementar a emenda da inicial, nos
termos do ato ordinatório de fl. 12, fazendo a complementação do preenchimento dos dados da
procuração acostada aos autos.

: TDM INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA
: PA00006942 - ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES
: PA00013413 - LUDMILLA CAMPOS BERARDO
: PA00014931 - MARCELO ROMEU MORAES DANTAS
: PA00011173 - MARCIA VERDEROSA MONTEIRO
: IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RE
: MAT1706926 - JULIANA LOPES DE SOUSA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do disposto no art. 269,
I, DO CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 20, § 4º, CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se, com baixa na distribuição.
Oportunamente, arquive-se.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
: DILMA ALVES GONÇALVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

: DR. CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
AUTOS COM DECISÃO

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1613-06.2009.4.01.3903
2009.39.03.710827-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU

:
:
:
:

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAITUBA

EVA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS
PA00013210 - DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA MARQUES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EVA SILVINA SOUSA BARBOSA

VARA ÚNICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de ação via da qual a parte autora pleiteia a condenação do INSS a conceder-lhe
pagamento de valores atrasados de pensão por morte.
Ocorre, todavia, que conforme acostados aos autos a parte autora reside no município de Novo
Repartimento/PA. Conforme portaria PRESI/CENAG Nº 356, de 25/10/2012, referido município
passou a pertencer à jurisdição da Subseção Judiciária de Tucuruí/PA.
Isto posto, declino a competência para o Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção
Judiciária de Tucuruí/PA.
Encaminhe-se os autos com baixa na distribuição.
Intimem-se as partes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502450

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. RAFAEL LEITE PAULO
: JANIAMAR FERNANDES DE SOUSA

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. RAFAEL LEITE PAULO

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2673-46.2011.4.01.3902
2673-46.2011.4.01.3902 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: APOLONIO SOARES DOURADO
ADVOGADO
: PA00016205 - GILMAR ANDRADE DINIZ JUNIOR
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Numeração única: 1396-63.2009.4.01.3902
2009.39.02.001399-6 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP
PROCUR
: - KARLA CUNHA MEDEIRO
EXCDO
: WIRLAND FREIRE POSTO TAPAJOS II
EXCDO
: ESPOLIO DE WIRLAND DA LUZ MACHADO FREIRE
ADVOGADO
: PA00013881 - ERICK ROMMEL GOMES COTA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o inventariante do auto de penhora/avaliação de fls. 54/56."
Numeração única: 986-68.2010.4.01.3902
986-68.2010.4.01.3902 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00017522 - JOSE ALVES COELHO NETO
RÉU
: RAIMUNDO IDIMILSON GOES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Defiro o pedido formulado pela CEF à fl. 193.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à CEF para, informar nos autos se houve o pagamento
voluntário da dívida por parte da ré e, requerer o que entender de direito apresentando o débito
atualizado.
Intime-se. "
Numeração única: 1778-62.2014.4.01.3908
1778-62.2014.4.01.3908 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00017522 - JOSE ALVES COELHO NETO
RÉU
: A HOLANDA CAVALCANTE ME
RÉU
: AGNALDO HOLANDA CAVALCANTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Compulsando os autos, verifico que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas
iniciais.
Desse modo, intime-se a CEF para proceder ao recolhimento das custas com a advertência de
que o não pagamento, no prazo de 30 dias, implicará o cancelamento da distribuição e a
conseqüente extinção do feito, conforme art. 257 do CPC.
Cumpra-se."
Numeração única: 1822-18.2013.4.01.3908
1822-18.2013.4.01.3908 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - PROCURADOR (A) DA FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: JOSE MARIA FERNANDES COSTA
ADVOGADO
: PA0005395B - HELIO ANTONIO MACHADO
ADVOGADO
: PA0000S97A - SEMIR FELIX ALBERTONI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) intime-o da penhora de ativos financeiros e do prazo de 30 dias para oposição de
Embargos à Execução Fiscal através de PUBLICAÇÃO.
(...)."
Numeração única: 1307-69.2011.4.01.3902
1307-69.2011.4.01.3902 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANTONIO JOAO DA SILVA
ADVOGADO
: PA00012128 - RUTHNÉIA SOUZA TONELLI
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Considerando o aceite do encargo pelo Perito, bem como a apresentação de proposta de
honorários, dê-se vistas às partes para manifestação, consoante já determinado à fl. 539 dos
autos.
Intimem-se."

REU

: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Recebo o recurso de apelação interposto pelo IBAMA (fls.178/183), apenas no efeito devolutivo, porquanto a matéria devolvida à instância recursal se enquadra na hipótese ressalvada no art. 520, VII, do CPC.
Intime-se o apelado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao TRF/1ª Região.
Intime-se. Cumpra-se."
Juiz Titular
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
Dir. Secret.
: JANIAMAR FERNANDES DE SOUSA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 227-75.2008.4.01.3902
2008.39.02.000227-3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
PROCUR
: - DANIELA MASSET VAZ
REU
: ARNO MARIO BUBANS
ADVOGADO
: PA00011037 - CLAUDIONIR FARIAS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intimem-se as partes para que digam se ainda tem interesse em produzir provas, bem como
informem a que se destinam, sob pena de indeferimento."
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 830-85.2007.4.01.3902
2007.39.02.000830-8 MONITORIA
AUTOR
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00017522 - JOSE ALVES COELHO NETO
RÉU
: S DE ARAUJO LIMA FERRAGENS ME
RÉU
: SEBASTIAO DE ARAUJO LIMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Defiro em parte o pedido formulado pela CEF às fls. 148/152.
Indefiro a renovação da diligência no endereço informado, porquanto, consta nos autos à fl. 15
certidão de Oficial de Justiça informando a impossibilidade de citação no referido local.
Proceda-se a Secretaria a pesquisas de endereços dos requeridos no Sistema BACEN JUD.
Com as respostas dê-se vistas à parte autora para requerer o que entender de direito.
Intime-se. "
Numeração única: 729-48.2007.4.01.3902
2007.39.02.000729-6 INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR
: MISSIAS LORIANO FERREIRA
ADVOGADO
: PR00042736 - JULIANO FERREIRA ROQUE
ADVOGADO
: PR00035587 - KLEVERSON FERMINO
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Considerando o aceite do encargo pelo Perito, bem como a apresentação de proposta de
honorários, dê-se vistas às partes para manifestação, consoante já determinado à fl. 308 dos
autos.
Intimem-se."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502451
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Numeração única: 3522-18.2011.4.01.3902
3522-18.2011.4.01.3902 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ALAERCIO PEDRO FABRIS
ADVOGADO
: PA00011037 - CLAUDIONIR FARIAS
REU
: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Às fls. 113/123 a parte autora apelou da sentença de fls. 108/109-v sem, no entanto, efetuar
corretamente o preparo do referido recurso.
Desse modo, intime a parte apelante para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, complementar o pagamento do preparo até o importe de R$ 1.915,38, nos termos da Portaria/PRESI/COREJ 84 de 31/03/2014, levando-se em conta o valor já recolhido às fls. 12 e 123
dos autos.
Transcorrido o prazo, com ou sem a comprovação do pagamento, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se."
Numeração única: 4141-45.2011.4.01.3902
4141-45.2011.4.01.3902 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JESUS JACIR FORTES
ADVOGADO
: PA00012128 - RUTHNÉIA SOUZA TONELLI
REU
: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Considerando o aceite do encargo pelo Perito, bem como a apresentação de proposta de
honorários, dê-se vistas às partes para manifestação, consoante já determinado à fl. 373 dos
autos.
Intimem-se."
Numeração única: 2250-97.2013.4.01.3908
2250-97.2013.4.01.3908 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
IMPTE
: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 4A REGIAO
ADVOGADO
: PA00008933 - KELLY CRISTINA MODA MAIA
IMPDO
: PREFEITA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Às fls. 294/312 a parte autora apelou da sentença de fls. 285/288 sem, no entanto, efetuar
corretamente o preparo do referido recurso.
Desse modo, intime a parte apelante para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, complementar o pagamento das custas processuais, nos termos da Portaria/PRESI/COREJ 84 de
31/03/2014, levando-se em conta o valor já recolhido às fls. 310 e 311 dos autos.
Transcorrido o prazo, com ou sem a comprovação do pagamento, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se."
Juiz Titular
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
Dir. Secret.
: JANIAMAR FERNANDES DE SOUSA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
AUTOS COM EDITAL
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 98-65.2011.4.01.3902
98-65.2011.4.01.3902 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR
: MAT1610446 - KELLEN CRISTINA DE ANDRADE AVILA
EXCDO
: IND E COM DE MADEIRAS RIOZINHO LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502452

EXCDO
: IVALDO ALVES PORT
EXCDO
: LUIS DEOLINDO DE SOUSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"PRAZO: 30 DIAS
FINALIDADE: CITAÇÃO, em razão de se encontrar em lugar desconhecido (art. 231, II, do
CPC), de IND. E COM. DE MADEIRAS RIOZINHO LTDA (CNPJ:03.058.783/0001-52), IVALDO
ALVES PORT (CPF: 588.158.219-53) e LUIS DEOLINDO DE SOUSA (CPF: 207.882.583-20)
para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida de: R$ 13.486,14 (treze mil, quatrocentos e
oitenta e seis reais e quatorze centavos) valor atualizado em 21/02/2014, acrescida de juros e
correção monetária, até a data do efetivo pagamento ou garantir a execução, sob pena de
serem penhorados bens que bastem ao pagamento do débito.
NATUREZA DA DÍVIDA: Não Tributária.
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA N: 1868430."
Juiz Titular
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
Dir. Secret.
: JANIAMAR FERNANDES DE SOUSA
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 70-34.2010.4.01.3902
2010.39.02.000030-0 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MADEIREIRA AZUL LTDA EPP
ADVOGADO
: PA00010946 - JECIVALDO DA SILVA QUEIROZ
REU
: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA movida por MADEIREIRA AZUL LTDA EPP contra o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS,
por meio da qual se busca a nulidade do Auto do Infração n. 294365-D, do procedimento
Administrativo e da multa arbitrada por vender 4.199,711 m³ de madeira em tora, sem cobertura
da ATPF.
(...)
Desse modo, reconheço a ilegalidade da atuação do IBAMA, destacadamente por ter se
omitido em verificar o pátio da PMFS, o que implicou não ter evidenciado minimamente a
efetiva ocorrência de venda que justificasse o enquadramento no art. 47, §1º, do Decreto n°
6.514/2008, o que implica na nulidade do Auto de Infração.
Diante do exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos
formulados na peça inicial.
Custas e honorários advocatícios pelo Autor, estes que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos
reais).
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE."
Juiz Titular
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
Dir. Secret.
: JANIAMAR FERNANDES DE SOUSA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1059-40.2010.4.01.3902
1059-40.2010.4.01.3902 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ADVOGADO
: PA00011373 - DENILSON SILVA AMORIM
ADVOGADO
: PA00005248 - FRANCISCO CARLOS MACHADO DRAGAUD
ADVOGADO
: PA00008775 - MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA
ADVOGADO
: PA00010341 - PAULO IVAN BORGES
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NATUREZA DA DÍVIDA: Tributária.
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA N: 20206000635-72; 20208001703-64; 20606001676-28;
20608010003-30."
Juiz Titular
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
Dir. Secret.
: JANIAMAR FERNANDES DE SOUSA

EXCDO

: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DAS BOLSAS - ASCOPB
EXCDO
: ANTONIO ARNALDO FERNANDES LIRA
EXCDO
: ELENICE PEREIRA DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"De ordem, nos termos da autorização contida no art. 132, §1° e §2° do provimento geral n.
38/2009-COGER e da Portaria n. 01/2013-GABJU, desta vara, dê-se vista a(o) exequente para
que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o prosseguimento do feito, requerendo o
que entender de direito, bem como apresente o valor atualizado da dívida. Após, conclusos.
PUBLICAR."
Numeração única: 1409-05.2013.4.01.3908
1409-05.2013.4.01.3908 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: PA00017522 - JOSE ALVES COELHO NETO
EXCDO
: W R DE OLIVEIRA SERVICOS ME
EXCDO
: WILLAME REBOUCAS DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"De ordem, nos termos da autorização contida no art. 132, §1° e §2° do provimento geral n.
38/2009-COGER e da Portaria n. 01/2013-GABJU, desta vara, dê-se vista a (o) exequente para
que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o prosseguimento do feito, após a citação
dos executados sem ocorrência de penhora (fl. 49), e da audiência de conciliação que restou
infrutífera (fl. 58). PUBLICAR."
Numeração única: 92-35.2014.4.01.3908
92-35.2014.4.01.3908 AÇÃO ORDINÁRIA / SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
AUTOR
: MARIA DA SILVA SOUSA E OUTRO
ADVOGADO
: PA00009639 - JOSÉLIA AMORIM LIMA PAIVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: KERGINALDO PEREIRA DA SILVA
REU
: KANANDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS / GUSMAO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
ADVOGADO
: PA00017522 - JOSE ALVES COELHO NETO
ADVOGADO
: PA00012993 - JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Nos termos da autorização contida da PT/ 01/2013/JGAJUD/JF/IAB desta Vara, intimem-se as
partes da apresentação do laudo pericial de fls. 239/243-v, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 10 dias."
Juiz Titular
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
Dir. Secret.
: JANIAMAR FERNANDES DE SOUSA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RAFAEL LEITE PAULO
AUTOS COM EDITAL
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1292-14.2013.4.01.3908
1292-14.2013.4.01.3908 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - ALEKSEY LANTER CARDOSO
EXCDO
: DARIO KUCHPEL
EXCDO
: MADEIREIRA TAPAJOARA LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"PRAZO: 30 DIAS
FINALIDADE: CITAÇÃO, em razão de se encontrar em lugar desconhecido (art. 231, II, do
CPC), de MADEIREIRA TAPAJOARA LTDA (CNPJ: 04.020.007/0001-26), para, no prazo de 05
(cinco) dias, pagar (em) a dívida de: R$ 52.121,75 (cinqüenta e dois mil, cento e vinte e um
reais e setenta e cinco centavos), valor atualizado em 23/05/2014, acrescida de juros e correção monetária, até a data do efetivo pagamento ou garantir a execução, sob pena de serem
penhorados bens que bastem ao pagamento do débito.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502453

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. RAFAEL LEITE PAULO

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1812-37.2014.4.01.3908
1812-37.2014.4.01.3908 INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - JANAINA ANDRADE DE SOUSA
INDCDO
: A APURAR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"O Ministério Público Federal, em seu parecer (fls. 145/146), se manifestou pelo arquivamento
do presente inquérito policial, instaurado para apurar possível ocorrência de crime de falsificação e utilização indevida de autorização para transporte de produto florestal (ATPF).
Embora haja indícios nos autos da materialidade delitiva e da possível autoria, não foi possível
reunir elementos probatórios suficientes para a continuidade da persecução criminal.
(...)
No caso vertente, conforme documentos constantes dos autos e parecer ministerial, acolho o
pedido de arquivamento, em consonância com o fato de que não é possível verificar a materialidade delitiva do crime investigado, em decorrência de as provas carreadas restarem
inconclusivas. Arquivamento sem prejuízo da reabertura da fase instrutória do procedimento,
desde que fundada em prova substancialmente nova (CPP, art. 18).
Publique-se. Dê-se ciência ao MPF e à DPF. Após, arquivem-se."

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ
1ª VARA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
: MARCO ANTONIO NUNES LEITE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5082-90.2014.4.01.3901
5082-90.2014.4.01.3901 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARCELA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: PA00016283 - RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REU
: BANCO DO BRASIL S.A.
REU
: MUNICIPIO DE MARABA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Defiro o benefício da justiça
gratuita requerido. Citem-se.
Numeração única: 4919-13.2014.4.01.3901
4919-13.2014.4.01.3901 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MUNICIPIO DE RIO MARIA
ADVOGADO
: PA00010457 - ILAIR GOMES REMOR
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IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARABA/PARA
ENTIDADE
: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARABA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Assim, diante da impossibilidade de verificação da legalidade ou não dos descontos
efetuados, decorrente da insuficiência de informações prestadas pelo impetrante, não vejo
outra hipótese além de indeferir o pleito antecipatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, indefiro o pedido liminar, requerido. Notifiquem-se a autoridade coatora para que
prestem informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação
judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para
que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art.7º, II, da Lei nº. 12.016/09.Após, ao MPF.
Em seguida voltem-me conclusos para sentença.
Juiz Substit.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
Dir. Secret.
: MARCO ANTONIO NUNES LEITE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3523-98.2014.4.01.3901
3523-98.2014.4.01.3901 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MUNICIO DE PALESTINA DO PARA
ADVOGADO
: PA00020351 - ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA
REQDO
: MARIA RIBEIRO DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se o Ministério Público Federal para que se manifeste a respeito do interesse em
integrar a lide. Após, faça os autos conclusos para decisão.
Numeração única: 104-70.2014.4.01.3901
104-70.2014.4.01.3901 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: NATANAEL PEREIRA SODRE
ADVOGADO
: PA00018504 - AMANDA CRISTINA FERREIRA
ADVOGADO
: PA00013875 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GO00028245 - SIDNEI CAETANO MORAIS
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
ADVOGADO
: PA0015673A - VALDIR ALVES FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de fl.
57, nos termos do art. 51 do CPC. Após, venham-me conclusos. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 5493-07.2012.4.01.3901
5493-07.2012.4.01.3901 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: MARIA MONTE SERRAT ROCHA DOS SANTOS E OUTRO
ADVOGADO
: PA00014557 - JEAN PABLO CRUZ
ADVOGADO
: PA00012651 - JOSEMI NOGUEIRA ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Dê-se vista ao INSS da certidão de fl. 69, para ciência. Após, certifique-se o trânsito em julgado
e arquivem-se os autos, uma vez que a decisão homologatória de acordo transita em julgado
imediatamente. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 832-53.2010.4.01.3901
2010.39.01.000153-1 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PEDRO AUGUSTO GUIMARAES DE PAULA
ADVOGADO
: PA00005754 - JURACY COSTA DA SILVA
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO REGIONAL DO IBAMA EM MARABA/PA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502454

ENTIDADE
PROCUR

: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
: AP00000137 - WAGNER FERNANDO DA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se, pessoalmente, o impetrante, do despacho de fl. 146. Após, venham-me conclusos
para apreciação da petição de fl. 149. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 1436-09.2013.4.01.3901
1436-09.2013.4.01.3901 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
ENTIDADE
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:

BERNARD BORSOI XIMENES
PA00016013 - NILVANA MONTEIRO SAMPAIO
COORDENADOR GERAL DA FACULDADE METROPOLITANA
FACULDADE METROPOLITANA
PA00007761 - ANDREA BASSALO VILHENA GOMES
PA00009240 - FERNANDO MENESES CUNHA
PA00008191 - JANAINA ALBUQUERQUE DE LIMA CUNHA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Encaminhem-se os autos ao TRF da 1ª Região para análise da remessa necessária. Publiquese. Intime-se.
Numeração única: 194-59.2006.4.01.3901
2006.39.01.000191-4 AÇÃO ORDINÁRIA / IMÓVEIS
AUTOR
PROCUR
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
: - LILIAN MIRANDA MACHADO
: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
: NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA
: PA00005307 - GILMAR CAETANO
: DF00016207 - JOSE THADEU MASCARENHAS MENCK
: DF00013417 - ROGERIO ANDRADE CAVALCANTI ARAUJO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De início, retifique-se a autuação para que conste a Sra. Noemia Soares de Oliveira no polo
passivo da lide.
Após, dê-se vista à parte autora para replicar a contestação e documentos (fls. 87-229), nos
termos do art. 327 do CPC, e para dizer se deseja produzir outras provas, no prazo de 10 (dez)
dias, ressalvada a possibilidade de simples ratificação das peças e provas já colacionada aos
autos, se a parte entender pertinente. Na mesma perspectiva de provas, diga, também, a ré em
idêntico prazo, ressalvada a esta, também, a possibilidade de simples ratificação das provas já
colacionadas aos autos, se assim entender pertinente. Advirto as partes que deverão esclarecer, fundamentadamente, a necessidade e a pertinência das provas eventualmente solicitadas e, tratando-se de pedidos de perícia, deverão demonstrar: a) a viabilidade da realização do exame, vistoria ou avaliação (art. 420 do CPC); b) a necessidade da prova do fato
depender de conhecimento especial de técnico; c) a imprescindibilidade da prova que não
possa ser produzida de outra forma; d) detalhadamente, sobre quais documentos, coisas ou
fatos incidirão a perícia; e e) a especialidade do perito a ser designado para realização da
prova, sob pena de indeferimento.
Após, venham-me conclusos. Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 4108-53.2014.4.01.3901
4108-53.2014.4.01.3901 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

JOSIEL ROCHA DE CARVALHO
PA00016436 - ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR
PA00018854 - THAINAH TOSCANO GOES
DINIT (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES)

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de assistência judiciária. Registre-se. Cite-se. Publique-se. Intime-se.
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Numeração única: 4975-46.2014.4.01.3901
4975-46.2014.4.01.3901 AÇÃO ORDINÁRIA / FGTS
AUTOR
: SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. DA EXTRACAO E BENEF. DO FERRO E METAIS BASICOS
ADVOGADO
: PA00008416 - LORENE DE FATIMA BARROS DA SILVA
REU
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.381.683, que determinou a suspensão do trâmite de todas as ações relativas à correção de
saldos do FGTS por outros índices que não a Taxa Referencial (TR), suspenda-se o curso
desta ação até a conclusão do julgamento do recurso.
Juiz Substit.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
Dir. Secret.
: MARCO ANTONIO NUNES LEITE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3301-33.2014.4.01.3901
3301-33.2014.4.01.3901 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: ALLAN DE SOUZA MIRANDA
REU
: JHEIMSON LIMA DE SOUSA
REU
: ELIMAR SANTOS VIEIRA
REU
: JENISVALDO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: PA00007403 - ESMERALDO RIBEIRO VILHENA
ADVOGADO
: PA00011114 - HILDEBRANDO GUIMARAES BARROS NETO
ADVOGADO
: PA00005754 - JURACY COSTA DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal, nos termos da Portaria n. 013/2006-GAB/JF/MBA, de 26.06.2006,
tendo em vista a informação contante à fl. 428, quando à data designada para realização do interrogatório do acusado JENISVALDO RIBEIRO DA SILVA, em videoconferência com a 2ª Vara da
Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, qual seja, em 16/09/2014, às 15h30, providencie a Secretaria deste Juízo as intimações necessárias para a realização do ato.
Publique-se. Intime-se as partes acerca da data e horário designados.

Não se apontou omissão do julgado em si, o que se deseja é a reforma da sentença por via
transversa, sendo o instrumento hábil para tal fim o recurso. Por estas razões, conheço dos
embargos de declaração, porque tempestivos, e, no mérito, nego-lhes provimento.Intimem-se
Autos nº. : 4567-55.2014.4.01.3901 e outros

CONCLUSÃO
Faço conclusos estes autos ao MM. Juiz Federal
Marabá/PA, 01/09/2014.
______________________
Katlen Sabrina Silva Brito
Estagiária de Direito
_______________________________________________________________
DESPACHO
Tendo em vista a realização de audiências no 1º Juizado Especial Federal de Marabá, nos dias
23, 29, e 30 de setembro de 2014, segundo coordenação deste Juízo Federal, cite-se e intimese o INSS, por meio de sua Procuradoria em Marabá, de todos os processos da pauta de
audiências anexa, a fim de oferecer contestação e comparecer às audiências designadas na
citada pauta.
Igualmente, intimem-se as partes autoras, mediante seus advogados, através de publicação no
diário da Justiça Federal, para que compareçam às audiências designadas, munidas da documentação original que instruiu a inicial e acompanhadas de, no máximo, três testemunhas,
independentemente de intimação.
Quanto aos autores sem advogado constituído, intimem-nos através de outro meio idôneo que
não seja a publicação.
Arquivem-se despacho e pauta em secretaria.
Marabá, 1º de setembro de 2014.
HEITOR MOURA GOMES
Juiz Federal Substituto
Respondendo pelo 1ª JEF.
AUDIÊNCIAS DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014.
Nome do(a) Advogado(a)
ANTÔNIO EDUARDO ALVES FEITOSA
45675520144013901 Neusa Pereira dos Santos
23/9/2014 08:00
Nome do(a) Advogado(a)
EVANDRO NUNES ARAÚJO
21676820144013901 Deuzimar da Silva Santana
23/9/2014 08:10
Nome do(a) Advogado(a)
RENILSON RODRIGUES CASTRO
37811120144013901 Maria de Lourdes Alves da Penha
23/9/2014 08:20
Nome do(a) Advogado(a)
EDSON MAGALHÃES MARTINES
41890220144013901 Maria das Graças da Silva Costa
23/9/2014 08:30
23703020144013901 José de Almeida Silva
23/9/2014 08:40
Nome do(a) Advogado(a)
THANIA APARECIDA BORGES CARDOSO SARAIVA
43042320144013901 Cleonice Sousa dos Santos Lopes
23/9/2014 08:50
41778520144013901 José Lourenço Lopes
23/9/2014 09:00
Nome do(a) Advogado(a)
POLIANA JESSICA DUARTE MORAES
27549020144013901 Dyanne de Araújo Sousa
23/9/2014 09:10
36417420144013901 Francisco Raimundo de Araújo
23/9/2014 09:20
43180720144013901 Valdilene Veloso da Silva Viana
23/9/2014 09:30
Nome do(a) Advogado(a)
RHAYZA BANDEIRA BOGEA
41986120144013901 Aurea Rosa da Silva
23/9/2014 09:40
41942420144013901 Maria Marleiane Borges da Silva
23/9/2014 09:50
28129320144013901 Maria Quintino Brito
23/9/2014 10:00
36209820144013901 Maria Pereira da Silva
23/9/2014 10:10

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
: MARCO ANTONIO NUNES LEITE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1295-53.2014.4.01.3901
1295-53.2014.4.01.3901 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: TERESINHA DE JESUS LOPES
ADVOGADO
: PA00013875 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Porque tempestivos, analiso os embargos de declaração opostos (fls. 74/77).
O embargante pleiteia e reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por
ter a autora faltado à audiência. Alega ter sido intimada a dois dias da realização do ato, sem
tempo hábil para se preparar.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502455
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Nome do(a) Advogado(a)
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO FERREIRA DE MORAES
44012320144013901 Nonato Martins da Silva
23/9/2014
37378920144013901 Vera Lucia da Paz de Moraes Silva
23/9/2014
27932420134013901 Marcia Regina Marques de Oliveira
23/9/2014
259120144013901
Maria Alves Santana
23/9/2014
43597120144013901 Raylene Silva de Sousa
23/9/2014
44064520144013901 Vitor Manoel Costa da Silva e outro
23/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
EURICY FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA
30017120144013901 Maria Domingas dos Santos Silva
23/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
MARCELO LUIZ SALAME
37741920144013901 Antonio Dias da Silva
23/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
LILIANE FRANCISCA COSTA DOS SANTOS
42557920144013901 Agenor Rocha Paixão
23/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR
45623320144013901 Maria Rita de Sousa
23/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
CLEUDE MARIA CARDOSO
40115320144013901 Antonio Ferreira da Cruz
23/9/2014
45545620144013901 Aneides Ferreira de Almeida
23/9/2014
40687120144013901 Antônia Alves de Souza
23/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS
28630720144013901 Luzimar Pereira dos Santos
23/9/2014
36434420144013901 Janaina Santos de Oliveira
23/9/2014
11855420144013901 Josiane Soares da Costa
23/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
NYUARA NUNES CORTEZ
43033820144013901 Eva Alves dos Santos
23/9/2014
45753220144013901 Maria de Fátima Nascimento dos Santos
23/9/2014
45761720144013901 Marleide Xavier Silva
23/9/2014
45770220144013901 Jalva Batista dos Santos
23/9/2014
24932820144013901 José Nilton Livramento de Sousa
23/9/2014
30788020144013901 Sebastiana Pereira de Souza
23/9/2014
43025320144013901 Jacirleia Terrão Rodrigues
23/9/2014
43008320144013901 José Rodrigues de Lima
23/9/2014
42947620144013901 Laurença Barbosa da Silva
23/9/2014
42956120144013901 Abia Vieira da Silva
23/9/2014
AUDIÊNCIAS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
Nome do(a) Advogado(a)
ANTÔNIO CARLOS DE FARIA FILHO
72977320134013901 Bartolomeu Pereira da Silva
29/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
STHEFANNY MOREIRA DOS SANTOS
9811020144013901
Rosilda Rocha da Silva
29/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
KARINE KURYLO CAMARA E OUTRO
200939017125287
Antônia do Rosário da Silva
29/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
CLEITON CAMILO DOS SANTOS
51455220134013901 Adriana Alves de Oliveira
29/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA
2960320144013901 Ana Maria da Silva Carvalho
29/9/2014
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502456

Nome do(a) Advogado(a)
ANTÔNIO CESAR PINTO FILHO
44749220144013901 Terezinha Clemencia de Melo
Nome do(a) Advogado(a)
JULIANA CUNHA PINHEIRO
45589320144013901 Esmeralda Angela de Sousa
Nome do(a) Advogado(a)
WANNUCY GUEDES DE ALMEIDA GALLOTTE
43236320134013901 Maria da Conceição Ferreira da Silva
45432720144013901 Cleide Santos Oliveira
27842820144013901 Francisco Benedito de Souza
Nome do(a) Advogado(a)
EMILIANA CRISTINA MORAES DE CARVALHO
43415020144013901 Antônio de Barros Moreira
37205320144013901 Maria Emilia Lima Silva
43389520144013901 Maria Selma Malaquias Santos Rodrigues
37196820144013901 Francisco Ferreira de Assis Filho
Nome do(a) Advogado(a)
JOSIANE KRAUS MATTEI
45294320144013901 Maria da Paz Gonçalves Moura
45285820144013901 Maria de Souza Santos
37404420144013901 Rosana Aquino Soares
16826820144013901 Maria Bastos Moura
32667320144013901 Ana Cleide Pereira da Silva
29280220144013901 Sueli de Castro Marques
Nome do(a) Advogado(a)
MARCOS ANTÔNIO DE FARIAS GOUVEIA
39872520144013901 Raimunda Batista Rodrigues
Nome do(a) Advogado(a)
SANDRO ALEX SILVA DE FREITAS
22230420144013901 Maria das Graças Rocha Silva
Nome do(a) Advogado(a)
JULIANO BARCELOS HONORIO
29835020144013901 José Neres dos Santos
Nome do(a) Advogado(a)
JOSEMI NOGUEIRA ARAÚJO
33414920134013901 Chaiane Cruz dos Santos
92382920114013901 Maria de Lourdes da Conceição de Sousa
19676120144013901 Rayne da Silva de Jesus
53837120134013901 Luiz Lourenço de Sousa
Nome do(a) Advogado(a)
CLAUDIA DE SOUZA VIEIRA
43674820144013901 Portilho Dutra Filho
43657820144013901 Antônio Luis da Silva Melo
43631120144013901 Antônio de Souza Lima
43700320144013901 Maria do Carmo Nascimento Dutra
24534620144013901 Raimundo Nonato Alves
Nome do(a) Advogado(a)
ROGÉRIO ARAÚJO ROCHA
36876320144013901 Pedro da Conceição
41657120144013901 Maria das Graças da Silva Souza
41734820144013901 Raimundo Oliveira da Silva
29791320144013901 Maria da Conceição
25366220144013901 Francisca Laurinda Cardozo Mendes
25496120144013901 Ivan Pires
38028420144013901 Floriano Peixoto Barbosa da Silva
41648620144013901 Tereza Pereira Marinho
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AUDIÊNCIAS DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.
Nome do(a) Advogado(a)
FRANCISCO RAIMUNDO CORREA
17935220144013901
Lindalva da Silva Reis e Outros
30/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
LIDINALVA ALVES LACERDA
28146320144013901
Aurineide de Sousa Barbosa
30/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
JOÃO PAULO RESPLANDES LIMA
38764120144013901
Valmir Pereira de Carvalho
30/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
PATRÍCIA LOPES SEVERO
37335220144013901
José Nunes de Sousa
30/9/2014
Nome do(a) Advogado(a)
JULIANO BARCELOS HONÓRIO
37664220144013901
Nilce dos Santos
30/9/2014
18579620134013901
Joaquim Geane da Conceição
30/9/2014
83921220114013901
Maria Pereira dos Santos
30/9/2014
ATERMAÇÃO
José Raimundo Alves da Silva
Maria Nazaré Rocha Silva
Miguel Gomes de Araújo
Nome do(a) Advogado(a)
JAQUELINY MEDEIROS DA SILVA TRINDADE
17830820144013901
Merita Alves Nogueira
17857520144013901
Dairan Cardoso Lopes
28041920144013901
Cleonice Araújo Alcantara
30857220144013901
Dilson Teixeira Aires
Nome do(a) Advogado(a)
LUA LEE ARAÚJO DANTAS
39189020144013901
Delplina Gonçalves Santiago
45034520144013901
Andreia Silva do Carmo
39231520144013901
Cristiane Alves Feitosa
45043020144013901
Lucilene Nascimento Silva
45424220144013901
Dorcas Ambrozia Pereira
45026020144013901
Maria dos Santos Ferreira
Nome do(a) Advogado(a)
ORLANDO DIAS DE ARRUDA
23304820144013901
José Marculino de Araújo
Nome do(a) Advogado(a)
PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA
52381520134013901
José de Ribamar Teixeira de Souza
41804020144013901
Zilda Carneiro Gomes
Nome do(a) Advogado(a)
DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA MARQUES
26690720144013901
Luzia dos Santos Araújo
42886920144013901
Maria Gorete Gomes de Oliveira
42920920144013901
Firmino Nunes de Oliveira
36469620144013901
João Bispo dos Reis
Nome do(a) Advogado(a)
KELY CRISTINA CHAVITO PONCHIO RAMOS
44272120144013901
Tereza Bezerra da Silva
44108220144013901
Maria Ferreira da Silva
44255120144013901
Maria Clediva Silva Araújo
44263620144013901
Maria das Graças dos Santos Silva
21321120144013901
Luiz Carlos Pereira da Silva
27566020144013901
Maria Ires de Sousa
42574920144013901
15614020144013901
38036920144013901

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502457

Nome do(a) Advogado(a)
ALDO CORREA MARANHÃO SOBRINHO
36737920144013901
Antônio Alves de Sousa
30/9/2014 16:10
39379620144013901
Ana Cristina Rodrigues Beleza
30/9/2014 16:20
52217620134013901
Natalino Pereira Costa
30/9/2014 16:30
36685720144013901
Luciene Brito da Silva
30/9/2014 16:40
36711220144013901
Luciane Conceição Verdosa
30/9/2014 16:50
2138420144013901
Irailde de Sousa Rocha
30/9/2014 17:00
20836720144013901
Vanusa Sousa Campos
30/9/2014 17:10
Marabá, 1º de setembro de 2014.
HEITOR MOURA GOMES
Juiz Federal Substituto
Respondendo pelo 1ª JEF.
Juiz Substit.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
Dir. Secret.
: MARCO ANTONIO NUNES LEITE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1337-05.2014.4.01.3901
1337-05.2014.4.01.3901 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MIGUEL NETO DE ARAUJO
ADVOGADO
: PA0018250B - JULIANA M VAREJAO GOBBI MATEUS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 267, I c/c art. 283, ambos, do CPC. Sem custas e honorários
advocatícios. Defiro os benefícios da assistência judiciária.
Não autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados em cópia. Registre-se. Intime-se.
Juiz Substit.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
Dir. Secret.
: MARCO ANTONIO NUNES LEITE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4812-71.2011.4.01.3901
4812-71.2011.4.01.3901 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE AGUIAR SOUSA
ADVOGADO
: PA00013793 - JULIANO BARCELOS HONORIO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá, dê-se vista destes
autos ao (à) advogado (a) da parte autora para ciência do despacho de fl. 90, bem como dos cálculos
elaborados pela contadoria, a fim de que se manifeste, caso queira, no prazo de 10 dias.
Numeração única: 6641-87.2011.4.01.3901
6641-87.2011.4.01.3901 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DINALVA RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: PA00014557 - JEAN PABLO CRUZ
ADVOGADO
: PA00012651 - JOSEMI NOGUEIRA ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
De ordem do MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá, dê-se vista destes
autos ao (à) advogado (a) da parte autora para ciência do despacho de fl. 86, bem como dos cálculos
elaborados pela contadoria, a fim de que se manifeste, caso queira, no prazo de 10 dias.
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do Código de Processo Civil, pelo correio, sobre o teor do protesto, para interrupção do prazo
prescricional. 5 - Com a juntada do A.R., decorridas 48 (quarenta e oito) horas, sejam os autos
entregues a requerente, independentemente de traslado. Publique-se.
Numeração única: 2383-97.2012.4.01.3901
2383-97.2012.4.01.3901 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS - IBAMA
ADVOGADO
: PA00010617 - WALTEIR DOS SANTOS VIEIRA
PROCUR
: - ANDRE CASAGRANDE RAUPP
REU
: MADEIREIRA EUNAPOLIS LTDA
REU
: M. P. TORRES & CIA LTDA
REU
: AGUILAR TEDESCO
REU
: CLAUCEDIR BROCARDO
ADVOGADO
: PA00012889 - FRANCISCO BEZERRA SIMOES
ADVOGADO
: PA00012879 - NICILENE TEIXEIRA CAVALCANTE
ADVOGADO
: PA00010617 - WALTEIR DOS SANTOS VIEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1. Tendo em vista a juntada da carta precatória de oitiva das testemunhas, intimem-se as partes
para apresentação de alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Após, retornem os autos
conclusos para sentença. Publique-se.
Juiz Substit.
: DR. HEITOR MOURA GOMES
Dir. Secret.
: ANA CHRISTINA MARANHÃO JULIANO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HEITOR MOURA GOMES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3525-68.2014.4.01.3901
3525-68.2014.4.01.3901 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ELIANE MIRANDA MACHADO
ADVOGADO
: PA00018527 - JOÃO MURILLO BARROSO DE BRITO
IMPDO
: CHEFE/DIRIGENTE/PRESIDENTE DO CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS - CEPS
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA (UNIFESSPA)
ENTIDADE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA (UNIFESSPA)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Dispositivo. Posto isso, tendo em vista os fundamentos jurídicos apresentados, mantendo a ordem anteriormente concedida, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art.
269, I, do CPC, para conceder a segurança vindicada determinando que a autoridade coatora não
obste a posse do impetrante com base na exigência de registro profissional para o cargo, em que foi
aprovada, de secretário executivo como condição para o bacharel em letras.Comunique-se o impetrado e intime-se a pessoa jurídica a que está ele jungido. Deixo de condenar o impetrado ao
pagamento de custas, na forma do art. 4º, I da Lei n. 9.289/96, sem reembolso tendo em vista que
não houve adiantamento pela autora por ser beneficiária de justiça gratuita. Sem honorários de
advogado, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 (Súmulas 512/STF e 105/STJ).Ao trânsito em
julgado, arquivem-se os presentes autos com baixa.
P.R.I.
Numeração única: 3511-84.2014.4.01.3901
3511-84.2014.4.01.3901 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ADRIANO DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
: PA00018527 - JOÃO MURILLO BARROSO DE BRITO
IMPDO
: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA (UNIFESSPA)
IMPDO
: CHEFE/DIRIGENTE/PRESIDENTE DO CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS - CEPS
ENTIDADE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA (UNIFESSPA)

2ª VARA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. HEITOR MOURA GOMES
: ANA CHRISTINA MARANHÃO JULIANO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HEITOR MOURA GOMES
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8742-63.2012.4.01.3901
8742-63.2012.4.01.3901 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
REQTE.
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
REQDO.
: LG COMERCIAL DE PELES LTDA
EXCDO
: LINDO GONZATTI
ADVOGADO
: RS00041974 - FERNANDO CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: RS00040830 - REGINA MARIA SCHNEIDER DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Posto isso, indefiro o pedido de fls. 58/66. Cumpra-se o despacho de fl. 55. Publique-se.
Intimem-se.
Juiz Substit.
: DR. HEITOR MOURA GOMES
Dir. Secret.
: ANA CHRISTINA MARANHÃO JULIANO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HEITOR MOURA GOMES
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 934-36.2014.4.01.3901
934-36.2014.4.01.3901 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ROSENILDE NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO
ADVOGADO
: PA0017195B - VINICIUS VEIGA DE SOUZA
REU
: UNIAO
REU
: GOVERNO DO ESTADO DO PARA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Citem-se os réus para apresentação de contestação no prazo legal. 2 - Havendo preliminares, intimem-se a parte autora para apresentação de réplica. 3 - Informo, desde já, que
eventuais atos processuais se concentraram nos autos da ação ajuizada anteriormente (62350.2011.4.01.3901). 4 - Cumpridas todas as determinações, façam conclusos para sentença,
juntamente com o processo n. 623-50.2011.4.01.3901, que se encontra em vias de encerramento da instrução processual. 5 - Estando apto para sentença o presente antes do encerramento da instrução daquele processo, suspenda-se o presente feito e vice-versa. 6 Trasladem-se cópia do presente despacho para os autos do processo n. 62350.2011.4.01.3901.
Numeração única: 5054-25.2014.4.01.3901
5054-25.2014.4.01.3901 PROTESTO
AUTOR
: EXPORT- IMPORT BANK OF CHINA - CEXIM
ADVOGADO
: SP00164043 - MARCUS ALEXANDRE MATTEUCCI GOMES
ADVOGADO
: PA00018673 - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SP00019383 - THOMAS BENES FELSBERG
RÉU
: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
1 - Intime-se a autora a fim de que, em atenção ao art. 282, V do CPC, apresente documentos
e planilhas que justifiquem o valor atribuído à causa, no prazo de 10 (dez) dias, devendo este,
se o caso, ser desde logo retificado e recolhida as custas devidas. 2 - No mesmo prazo, deverá
juntar aos autos a tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira. 3 - Proceda a
secretaria a troca da capa dos autos. 4 - Após, intime-se a ré, nos termos do artigo 872
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502458
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em cumprimento às atribuições conferidas pela Portaria nº 012/2011-GABJU/2ª VARA/JEF/MAB, de 27/06/2011, intime-se a parte autora para efetuar o pagamento, por meio do
boleto de fl. 27, das custas judiciais do juízo deprecado, bem como apresentar a comprovação,
no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 866-86.2014.4.01.3901
866-86.2014.4.01.3901 BUSCA E APREENSAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Dispositivo. Posto isso, tendo em vista os fundamentos jurídicos apresentados, mantendo a
ordem anteriormente concedida, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos
do art. 269, I, do CPC, para conceder a segurança vindicada determinando que a autoridade
coatora não obste a posse do impetrante com base na alegação de que não preencheria os
requisitos básicos para investidura do cargo, qual seja, "possuir o ensino médio profissionalizante ou médio completo acrescido de curso técnico em eletrônica, com ênfase em sistema
computacional", podendo considerar, em substituição, o diploma ou atestado de nível superior
em "Sistemas de Informação". Comunique-se o impetrado e intime-se a pessoa jurídica a que
está ele jungido. Deixo de condenar o impetrado ao pagamento de custas, na forma do art. 4º,
I da Lei n. 9.289/96, sem reembolso tendo em vista que não houve adiantamento pela autora
por ser beneficiária de justiça gratuita. Sem honorários de advogado, na forma do art. 25 da Lei
n. 12.016/2009 (Súmulas 512/STF e 105/STJ).Ao trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com baixa. P.R.I.
Numeração única: 3304-85.2014.4.01.3901
3304-85.2014.4.01.3901 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CAROLINE FERREIRA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PA00013878 - ODILON VIEIRA NETO
IMPDO
: DIRETOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO
PARA UNIFESSPA
ENTIDADE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA (UNIFESSPA)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Dispositivo. Por tais fundamentos, revogando a liminar anteriormente concedida, rejeitado o
pedido, denega-se a segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 269, I do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do art.
25 da Lei 12.016/2009. Deixo de condenar a impetrante em custas, eis que é beneficiária de
gratuidade de justiça (art. 11, §2º e art. 12 da Lei n. 1.060/50). Transitada em julgado a
presente, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I.
Numeração única: 2021-27.2014.4.01.3901
2021-27.2014.4.01.3901 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: EVANDRO BATISTA NUNES E OUTRO
ADVOGADO
: PA0017792B - GILBERTO DOS REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PA00010613 - ITAMAR GONCALVES CAIXETA
EMBDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
ADVOGADO
: PA00010235 - JOSE DE ANCHIETA BANDEIRA MOREIRA FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Dispositivo. Por tais fundamentos, rejeitados os pedidos, julgo improcedentes os presentes
embargos à execução, nos termos do artigo 269, I, do CPC, que, de sua vez, deverá prosseguir
regularmente, nos moldes e valores em que proposta, até seu ulterior termo, haja vista os
limites do pedido. Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo
em R$200,00, devidamente corrigido pelos índices constantes do Manual de Cálculo da Justiça
Federal, em apreciação equitativa, com esteio no art. 20, §4º do CPC. Sem custas nos termos
do art. 7º da Lei n. 9.289/96. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução n.
7570-52.2013.4.01.3901. Transitada em julgado a presente, oportunamente, arquive-se. P.R.I.
Juiz Substit.
: DR. HEITOR MOURA GOMES
Dir. Secret.
: ANA CHRISTINA MARANHÃO JULIANO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HEITOR MOURA GOMES
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2271-60.2014.4.01.3901
2271-60.2014.4.01.3901 BUSCA E APREENSAO
REQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: PA00011259 - PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL
REQDO
: JOSE RIBAMAR CRUZ REIS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502459

REQTE
ADVOGADO
REQDO

: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
: PA00017522 - JOSE ALVES COELHO NETO
: WAGNER BARBOSA VIEIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Em cumprimento às atribuições conferidas pela Portaria nº 012/2011-GABJU/2ª VARA/JEF/MAB, de 27/06/2011, intime-se a parte autora para efetuar o pagamento, por meio do
boleto de fl. 56, das custas judiciais do juízo deprecado, bem como apresentar a comprovação,
no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
DESPACHO
1. Defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez obediente aos termos legais.
2. Designo perícias nos dias 19 e 20 de setembro de 2014. Nomeio o Perito Dr. RAIMUNDO
FEITOSA NETO - CRM/PI 3674 - NEUROLOGISTA, que realizará as perícias na sede desta
Subseção Judiciária, com endereço na Travessa Ubá, s/n, Agrópolis Amapá, Marabá-Pará,
CEP 68.502-008, fone: (94) 3324-2496/2486, e-mail: 02vara.mba@.trf1.jus.br. Apresentado o
laudo, solicite-se à SECAD o pagamento dos honorários periciais. Arbitro, desde logo, os
honorários da perícia médica em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), no qual está incluído
o percentual de 10% nos termos da Resolução n. 558/2007-CJF e Portaria/COJEF n.º 2, de
20/11/2009, art. 1º, § 2º, considerando que, conforme cadastro no AJG, o profissional não
reside na localidade deste Juízo. Fica dispensada a formulação de quesitos pelas partes. Os
quesitos a serem respondidos pelo (a) perito (a) encontram-se depositados na Secretaria do 2º
Juizado Especial Federal Adjunto.
3. Após a perícia, cite-se o INSS para, em 30 (trinta) dias, oferecer proposta de acordo, caso
queira, ou contestar a ação, que deverá estar acompanhada do processo administrativo,
inclusive do laudo pericial administrativo, tendo-se por citado a contar do dia em que fizer
vista do laudo pericial, nos termos do art. 213 do CPC c/c art. 18 da Lei n. 9.099/95 e art. 7º
da Lei n. 10.259/01.
4. Igualmente, intimem-se as partes autoras, para que indiquem assistente técnico, caso queiram, e compareçam às perícias designadas, de posse dos exames já existentes, para
embasar o laudo pericial sob pena de julgar a prova prejudicada.
5. Oficie-se à Corregedoria Geral comunicando a fixação dos honorários periciais superiores ao
valor máximo da Tabela II, do Anexo I da Resolução nº 558/2007 - CJF.
6. Por fim, vista aos requerentes para ciência do laudo, assim como para se manifestarem,
caso haja proposta do INSS, se aceitam ou não, no prazo de 10 (dez) dias.
7. Cientifique o (a) perito (a) da nomeação.
8. Especificamente quanto aos autores sem advogado constituído, intimem-nos através de
outro meio idôneo que não seja a publicação.
9. Defiro a assistência judiciária.
10. Arquivem-se o presente despacho e o relatório em secretaria, anexando cópias nos processos que estão na pauta, certificando-os devidamente.
11. Intimem-se. Publique-se.
HEITOR MOURA GOMES
Juiz Federal Substituto
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2º JEF ADJUNTO - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ
PERÍCIAS NEUROLÓGICAS DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014
PROFISSIONAL MÉDICO: DR. RAIMUNDO FEITOSA NETO
HORÁRIO: 08:00 hs
N.º PROCESSO
NOME DA PARTE
ADVOGADO(A) DA PARTE
9971Cleison da Silva Farias
Paulo Henrique S Mocbel dos Santos 92.2011.4.01.3901
OAB/PA 14563
2245Cleomar Oliveira da Silva
Liliane Francisca C dos Santos 33.2012.4.01.3901
OAB/PA 13510-A
9064Ana Rita Rodrigues Andrade
Atermação
83.2012.4.01.3901
4493Raimundo Barredo
Liliane Francisca C dos Santos 35.2013.4.01.3901
OAB/PA 13510-A
4508Maria das Graças Teles GoClaudia de Souza Vieira - OAB/PA
04.2013.4.01.3901
mes
12714
4948Paulo Henrique Sampaio da
Juliana de Lima Costa - OAB/PA
97.2013.4.01.3901
Costa
17786-A
5002Mazurkever Lima Dias
Paulo Henrique S Mocbel dos Santos 63.2013.4.01.3901
OAB/PA 14563
5102Sabrina Fernandes da Silva Maria do Socorro P Ferreira - OAB/PA
18.2013.4.01.3901
14282-A
HORÁRIO: 10:00 hs
N.º PROCESSO
NOME DA PARTE
ADVOGADO(A) DA PARTE
5526Arthur Ferreira da Silva
Juliana Cunha Pinheiro - OAB/PA
60.2013.4.01.3901
16847
5839Delma Costa de Sousa
Alexandro Ferreira de Alencar 21.2013.4.01.3901
OAB/PA 16436
6066Antônio Lopes Borges
Luiz Henrique A Pacheco - OAB/PA
11.2013.4.01.3901
17110
6342Arlene Rodrigues Alves
Patricia Alves de Oliveira - OAB/PA
42.2013.4.01.3901
14538
6427Raimundo Correia da Silva
Atermação
28.2013.4.01.3901
6419Severino da Silva de Miranda Wannucy Guedes A Gallotte - OAB/PA
51.2013.4.01.3901
14107
6784Marcus Vinicius Marques
Claudia de Souza Vieira - OAB/PA
08.2013.4.01.3901
12714
HORÁRIO: 14:00 hs
N.º PROCESSO
NOME DA PARTE
ADVOGADO(A) DA PARTE
7005Dhonata Silva Santiago
Liliane Francisca C dos Santos 88.2013.4.01.3901
OAB/PA 13510-A
7496Karoline Costa Bahia
Juliano Barcelos Honório - OAB/PA
95.2013.4.01.3901
13793
7498Francisco Ferreira da Silva
Juliano Barcelos Honório - OAB/PA
65.2013.4.01.3901
13793
7646Raimundo Ferreira Marques Ederson Souza Silva - OAB/PA 1962976.2013.4.01.3901
A
7131João Carlos de Sousa
Marcus Viniicius S Costa - OAB/TO
62.2013.4.01.3901
4598-A
7780João Batista A Carvalho
Weslayne Vieira Gomes - OAB/PA
06.2013.4.01.3901
13887-A
7892Sandra da Costa Xavier
Jean Pablo Cruz - OAB/PA 14557
72.2013.4.01.3901
562Lucia Soares dos Santos
Silvia Teixeira Lima - OAB/PA 14586
87.2014.4.01.3901
HORÁRIO: 16:00 hs
N.º PROCESSO
NOME DA PARTE
ADVOGADO(A) DA PARTE
650Wanderson Gabriel S Olivei- Edson Magalhães Martines - OAB/MA
28.2014.4.01.3901
ra
7730
690Egnaldo Silva Abreu
Jaqueliny Medeiros S Trindade 10.2014.4.01.3901
OAB/PA 10207
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502460

69617.2014.4.01.3901
99591.2014.4.01.3901
155703.2014.4.01.3901
180651.2014.4.01.3901
194163.2014.4.01.3901

Irismar dos Santos Silva
Elnatan Pereira da Silva
Manoel de Deus Sobrinho
Maria Vitória R de Almeida
Silva
Francilene Silva

Liliane Francisca C dos Santos OAB/PA 13510-A
Josemi Nogueira Araujo - OAB/PA
12651
Daniella Schmidt S Marques - OAB/PA
13210
Júlio César Freitas Silva - OAB/PA
12064
Maria do Socorro P Ferreira - OAB/PA
14282-A

2º JEF ADJUNTO - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ
PERÍCIAS NEUROLÓGICAS DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014
PROFISSIONAL MÉDICO: DR. RAIMUNDO FEITOSA NETO
HORÁRIO: 08:00 hs
N.º PROCESSO
197368.2014.4.01.3901
216938.2014.4.01.3901
284753.2014.4.01.3901
294283.2014.4.01.3901
325107.2014.4.01.3901
335936.2014.4.01.3901
360192.2014.4.01.3901
368326.2014.4.01.3901

NOME DA PARTE
Maria do Carmo da Conceição Silva
Willians Moreira de Sousa

ADVOGADO(A) DA PARTE
Geovam Natal Lira Ramos - OAB/PA
11764
Maria do Socorro P Ferreira - OAB/PA
14282-A
Maria Eduarda Neves da Paz Josiane Kraus Mattei - OAB/PA 10206
Jeovane Ribeiro dos Santos Emiliana Cristina M Carvalho - OAB/PA
10650-A
Darcio Fernando Araújo
Leandro Mendonça Soares - OAB/PA
19368
Neiniany Oliveira Lima
Juliano Barcelos Honório - OAB/PA
13793
Jaques Machado da Silva Nyuara Nunes Cortez - OAB/PA 13014
José Carlos Pereira

Rogério Araújo Rocha - OAB/PA 20101A

HORÁRIO: 10:00 hs
N.º PROCESSO
372308.2014.4.01.3901
381923.2014.4.01.3901
415794.2014.4.01.3901

NOME DA PARTE
João de Sousa Neto

ADVOGADO(A) DA PARTE
Atermação

Iracy Pereira da silva

Daniella Schmidt S Marques - OAB/PA
13210
Rogério Araújo Rocha - OAB/PA 20101-A

Adriano Silva dos Santos

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REDENÇÃO
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. MARCELO STIVAL
: PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. MARCELO STIVAL
AUTOS COM DESPACHO
- BOLETIM 33
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 24516-10.2010.4.01.3900
24516-10.2010.4.01.3900 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
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LITISAT

: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
REU
: SEBASTIAO DA SILVA LOPES
ADVOGADO
: PA00003987 - DELMIRO DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Levando em conta que o processo tramita em conjunto com os autos 3943622012, aguarde-se
a manifestação das partes naqueles autos acerca da proposta de honorários haja vista que a
perícia será utilizada em ambos os feitos. Intimem-se.

DEPCDO
: UNIAO FEDERAL
J. DPCTE
: JUIZO FEDERAL DA 21A VARA DO DISTRITO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Defiro o pedido de Dinizia Trading Importação e Exportação Ltda de fls. 279. Concedo o prazo
improrrogável de 10(dez) dias para se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada
pelo perito. Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação, intima-se a União - Fazenda
Nacional com a mesma finalidade. Oportunamente, conclusos."
Numeração única: 56-26.2005.4.01.3902
2005.39.02.000056-3 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 12
REGIAO
ADVOGADO
: PA00009967 - FIRMINO GOUVEIA DOS SANTOS
EXCDO
: PAULO MACHADO DE AGUIAR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...).Assim, determino a suspensão da marcha processual desta demanda, nos termos do art.
40 da Lei n. 6.830/80. Decorrido, contudo o prazo máximo de 1' (um) ano, sem que sejam
encontrados bens penhoráveis, ordeno o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º e com as
ressalvas previstas nos §§ 3º e 4º, todos do referido dispositivo legal, bem como sem necessidade de nova intimação da parte credora. Intime-se e, após, cumpra-se."
Numeração única: 249-65.2010.4.01.3902
2010.39.02.000107-0 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADO
: PA00106914 - FRANCISCO XAVIER DE BARROS TELLES NETO
ADVOGADO
: PA00010341 - PAULO IVAN BORGES SILVA
EXCDO
: AUAC - ASSOCIACAO DA USINA DE ARROZ DE CURUAI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Considerando o tempo decorrido desde o protocolado da petição de f. 86, manifeste-se a
exequente, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito. Oportunamente, conclusos."
Numeração única: 4075-94.2013.4.01.3902
4075-94.2013.4.01.3902 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: M L P DOS SANTOS ME
ADVOGADO
: PA00019571 - ANA FRANCISCA MARIA DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PA00019780 - DERECK LUAN VIANA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: PA00019863 - JULIANA SILVA DE SOUSA
EMBDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO
: PA00011259 - PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Antes de proceder à análise concernente à admissibilidade dos presente embargos à execução, dê-se vista à CEF sobre a proposta de parcelamento apresentada pela Embargante."
Numeração única: 1999-78.2005.4.01.3902
2005.39.02.001999-2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO
PROCUR
: - NAYANA FADUL DA SILVA
PROCUR
: - RENATO DE REZENDE GOMES
REU
: ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA E FILOSOFIA DO BRASIL
REU
: DIRCEU MILANI
REU
: IGREJA CATOLICA APOSTOLICA MISSIONARIA DE EVANGELIZACAO
ADVOGADO
: PA00002578 - GLACE ARAGAO ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: PA0003977B - JOSE ROBERTO CAROSI
ADVOGADO
: PA00010577 - MÁRCIA DE ARAUJO ASSUNÇÃO
ADVOGADO
: PA00001582 - PAULO FERNANDO NERY LAMARAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intimem-se as partes, sucessivamente, para a apresentação de memoriais no prazo de 10
(dez) dias. Oportunamente, conclusos."

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM
2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA
: QUIRINO PEREIRA PERES NETO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2959-87.2012.4.01.3902
2959-87.2012.4.01.3902 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE BATISTA DE LIMA
ADVOGADO
: PA00010087 - SIDNEY CAMPOS GOMES
REU
: IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...). dê-se vista às partes. Oportunamente, conclusos."
Numeração única: 182-28.1995.4.01.3902
95.00.15016-6 EXECUÇÃO FISCAL/INSS
EXQTE
: UNIAO FEDERAL (RECEITA FEDERAL DO BRASIL)
EXCDO
: D C FRIGORIFICO E MARCHANTERIA LTDA
EXCDO
: DAGNALDO DA COSTA COIMBRA
ADVOGADO
: PA00012075 - ANTONIO UBERLANDIO AZEVEDO GOMES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Antes de apreciar a matéria controvertida que circunda a exigibilidade dos créditos encartados
na CDA nº 32.044.601-8, dê-se vistas dos autos ao executado para que se manifeste sobre a
temática. O executado, além dos esclarecimentos que entender necessários prestar, deverá
manifestar-se, necessariamente, com os deveres de clareza e lealdade processual, sobre a
existência de pagamento do numerário estampado na CDA correlata, à época em que tal fato
foi noticiado aos autos. Se ele ocorreu de fato ou se não passa de fruto equivoco da exequente
(faça-se provar por documentação idônea). PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. Cumpra-se."
Numeração única: 4079-05.2011.4.01.3902
4079-05.2011.4.01.3902 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE LEITE DE MELO FILHO
ADVOGADO
: PA00014029 - LAYANNA HYLDA FARIAS DO VALE CALDERARO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intimadas para se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pela perita, as
partes concordaram (fls. 396 e 398). Desse modo, intime-se a parte autora para realizar o
depósito em juízo do valor acordado, acostando aos autos o devido comprovante. (...)."
Numeração única: 3154-43.2010.4.01.3902
3154-43.2010.4.01.3902 CARTA PRECATÓRIA / CÍVEL
DEPCTE
: DINIZIA TRADING IMP E EXP LTDA
ADVOGADO
: MG00098231 - ANNA CAROLINA NOVAES PESSOA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502461
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10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 1576-06.2014.4.01.3902
1576-06.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: PA00012862 - LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia, sendo
esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua Frei
Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, Santarém-PA.
Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA
: QUIRINO PEREIRA PERES NETO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1533-69.2014.4.01.3902
1533-69.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA CATARINA DIAS CAVALCANTE
ADVOGADO
: PA0019890A - STELLA GRACE FIMA LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia, sendo
esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua Frei
Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, Santarém-PA.
Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502462
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PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 1876-65.2014.4.01.3902
1876-65.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GEOVANNI DE LIMA MARQUES
ADVOGADO
: PA00012443 - AFONSO JOSE LEAL BARBOSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia, sendo
esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua Frei
Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, Santarém-PA.
Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.

6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 1791-79.2014.4.01.3902
1791-79.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VILSON DE ASSUNCAO PINTO
ADVOGADO
: PA00012862 - LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia, sendo
esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua Frei
Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, Santarém-PA.
Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502463
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3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 1276-26.2014.4.01.3908
1276-26.2014.4.01.3908 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 2005-70.2014.4.01.3902
2005-70.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO
ADVOGADO
: PA00012862 - LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502464
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502465
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AUTOR
: ALEX CARVALHO MARINHO
ADVOGADO
: PA00012862 - LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
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15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 2268-05.2014.4.01.3902
2268-05.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES
ADVOGADO
: PA0015808A - PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502466

11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 2274-12.2014.4.01.3902
2274-12.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSENILTON PEREIRA DE MATOS
ADVOGADO
: PA0019890A - STELLA GRACE FIMA LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
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7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 2278-49.2014.4.01.3902
2278-49.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSARIO FEIJAO DE SOUZA
ADVOGADO
: PA0015815A - NILTON GOMES CARNEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502467

3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 2289-78.2014.4.01.3902
2289-78.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS
: PA0015808A - PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
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3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 2293-18.2014.4.01.3902
2293-18.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 2290-63.2014.4.01.3902
2290-63.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO
ADVOGADO
: PA0015808A - PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502468

AUTOR
ADVOGADO
REU
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: MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA
: PA00019779 - HEMELE BATISTA FURTADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502469

Numeração única: 2331-30.2014.4.01.3902
2331-30.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: WILLIANS SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PA00014524 - VIVIAN SOUZA DUTRA TSCHOPE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
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15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 2369-42.2014.4.01.3902
2369-42.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PA00013481 - EMANUEL EULER PENHA FERREIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Perícia Médica nos presentes
autos para o dia e horário, abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente
mais rápida.
2.
As partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia,
sendo esta realizada no consultório do perito, Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, localizado na Rua
Frei Ambrósio n.426, entre Rui Barbosa e Benjamin Constant, Bairro Santa Clara, SantarémPA. Quanto aos quesitos, seguir-se-á questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que
atendam a qualquer situação. Caso se faça necessário, o(a) perito(a) será chamado, em juízo,
para prestar esclarecimentos complementares.
3.
Dê-se, ao perito, cópia das peças necessárias à elaboração do laudo, bem como o
questionário pré-elaborado com perguntas genéricas que atendam a qualquer situação. As
partes, se quiserem, deverão levar o assistente técnico ao local da perícia.
4.
Em havendo necessidade de audiência, haverá inclusão superveniente em pauta,
cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida, independentemente de intimação das
testemunhas. Incorrendo transação, ocorrerá imediatamente a instrução e o julgamento.
5.
Dá-se a CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO do réu com a respectiva carga dos autos,
conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, devendo promover a devolução a tempo de realização da perícia.
6.
Após a apresentação do laudo, cite-se o INSS para, querendo, apresentar contestação e/ou impugnar o laudo, no prazo de 30 dias, sendo admitida até a Audiência nas
demandas em que haja necessidade de produção de prova testemunhal para dirimir a controvérsia. Sendo o laudo desfavorável, intime-se a parte autora para, igualmente, impugná-lo,
oportunidade em que deverá juntar outros laudos, perícias, e /ou documentos que ilidam as
conclusões do laudo oficial e que sejam aptos a fomentar, no caso de evidente incongruência,
a realização de outra perícia.
7.
Notifique-se o Ministério Público Federal, se for o caso.
PAUTA DE PERÍCIA:
1- 834-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ODINETE DA SILVA GASPAR - DATA: 29/09/2014, ÀS
09h30;
2- 1576-06.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSINEY DE SOUSA OLIVEIRA - DATA: 29/09/2014,
ÀS 10h00;
3- 1533-69.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CATARIA DIAS CAVALCANTE - DATA:
29/09/2014, ÀS 10h30;
4- 1791-79.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): VILSON DE ASSUNÇÃO PINTO - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h00;
5- 1876-65.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): GEOVANNI DE LIMA MARQUES - DATA: 29/09/2014,
ÀS 11h30;
6- 2005-70.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO - DATA:
30/09/2014, ÀS 09h30;
7- 1276-26.2014.4.01.3908 - AUTOR(A): ANTONIO FREIRE BEZERRA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:00;
8 - 2258-58.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ALEX CARVALHO MARINHO - DATA: 30/09/2014,
ÀS 10:30;
9 - 2268-05.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WELDE MAGMO DOS SANTOS COLARES - DATA:
30/09/2014, ÀS 11:00;
10- 2278-49.2014.4.01.3902 -AUTOR(A): ROSARIO FEIJAO DE SOUZA - DATA: 30/09/2014,
ÀS 11:30;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502470

11- 2274-12.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): JOSENILTON PEREIRA DE MATOS - DATA:
01/10/2014, ÀS 09:30;
12-2290-63.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA EMILIANA SEIXAS GUERREIRO - DATA:
01/10/2014, ÀS 10:00;
13- 2289-78.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): LAIDE RIBEIRO DOS SANTOS - DATA: 01/10/2014,
ÀS 10:30;
14- 2293-18.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA DE JESUS FERREIRA MOTA - 01/10/2014,
ÀS 11:00;
15- 2331-30.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): WILLIANS SOARES DOS SANTOS - 01/10/2014, ÀS
11:30;
16- 2343-44.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): ROSILENE CARDOSO BARATA - 06/10/2014,
09:30;
17- 2360-80.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA CLAUDIANA SILVA CORREA - 06/10/2014,
10:00;
18- 2369-42.2014.4.01.3902 - AUTOR(A): MARIA ELINOR FERREIRA DOS SANTOS 06/10/2014, 10:30.
Numeração única: 2264-02.2013.4.01.3902
2264-02.2013.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDA ASSUNCAO SUSSUARANA DA SILVA
ADVOGADO
: PA0018791A - FABIO CUSTODIO DE MORAES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REU
: FERNANDA SILVA FEITOSA
REU
: FRANCIANE SILVA FEITOSA
REU
: RODRIGO SILVA FEITOSA
REU
: MILENE FRANCIELE SILVA FEITOSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
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Numeração única: 3030-55.2013.4.01.3902
3030-55.2013.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA FERREIRA NUNES
ADVOGADO
: PA00012847 - WASHINGTON JOSE DUARTE DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 211-14.2014.4.01.3902
211-14.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA QUEIROZ DA SILVA
ADVOGADO
: PA00012134 - JAIRO LUIS REGO GALVAO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502471

PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 604-36.2014.4.01.3902
604-36.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZA SERRA FELIX
ADVOGADO
: PA0019890A - STELLA GRACE FIMA LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
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2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 855-54.2014.4.01.3902
855-54.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: PA0019890A - STELLA GRACE FIMA LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.

15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 722-12.2014.4.01.3902
722-12.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL DE SOUSA AGUIAR
ADVOGADO
: PA00013253 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 826-04.2014.4.01.3902
826-04.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: VANIA DOS SANTOS FONSECA
ADVOGADO
: PA0019890A - STELLA GRACE FIMA LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502472
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 1301-57.2014.4.01.3902
1301-57.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE MARIA BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: PA00012045 - GRACILENE MARIA SOUZA AMORIM PONTES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 1249-61.2014.4.01.3902
1249-61.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NAIANE FONSECA FERREIRA
ADVOGADO
: PA00011112 - ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 1300-72.2014.4.01.3902
1300-72.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANANIAS PEREIRA GOMES
ADVOGADO
: PA00012045 - GRACILENE MARIA SOUZA AMORIM PONTES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502473

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
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04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 1309-34.2014.4.01.3902
1309-34.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IRACI ALVES PANTOJA
ADVOGADO
: PA0019890A - STELLA GRACE FIMA LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502474

Numeração única: 1310-19.2014.4.01.3902
1310-19.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BENEDITA BARRETO
ADVOGADO
: PA0019890A - STELLA GRACE FIMA LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 1311-04.2014.4.01.3902
1311-04.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA
ADVOGADO
: PA0019890A - STELLA GRACE FIMA LEAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
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PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 1321-48.2014.4.01.3902
1321-48.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JANE LUCIA REIS GAMA
ADVOGADO
: PA0018791B - FABIO CUSTODIO DE MORAES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
Numeração única: 1323-18.2014.4.01.3902
1323-18.2014.4.01.3902 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ATO ORDINATÓRIO
(Art. 5º, alínea "a" e "d" do item 44 da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM)
1.
De ordem do MM. Juiz Federal, (RE)DESIGNO a Audiência de Tentativa de Conciliação e Instrução e Julgamento nos autos em epígrafe para o dia e horário abaixo discriminados, cientificando-se as partes pela via pertinente mais rápida.
2.
Ainda, ficam as partes cientes que deverão apresentar eventuais testemunhas arroladas, independentemente de intimação (art. 34, da Lei nº 9.099/95).
3.
Por fim, cumpre esclarecer que o réu será citado e/ou intimado a partir da data da
carga, conforme autoriza o art. 5º, alínea "d" do item 44, da Portaria n. 06/2012-GABJU/JF02VARA/STM.
4.
Notifique-se o Ministério Público, se for o caso.
PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502475

: BENEDITA PEREIRA MOTA
: PA00017135 - RAFAELA ASSIS LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PAUTA DE AUDIÊNCIA:
01- 68-25.2014.4.01.3902 - EVALDO DOS SANTOS TORRES, 07/10/2014 às 08H00.
02- 1308-49.2014.4.01.3902 - CARLOS DE MENEZES RODRIGUES, 07/10/2014 às 08H05.
03- 1307-64.2014.4.01.3902 - JUCIRENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 07/10/2014 às 08H10.
04- 1306-79.2014.4.01.3902 - LUCY HELENA AZEVEDO DOS SANTOS, 07/10/2014 às
08H15.
05- 1688-72.2014.4.01.3902 - RAIMUNDO ANTONIO ROCHA DE VASCONCELOS,
07/10/2014 ás 08H20
06- 211-14.2014.4.01.3902 - ANTONIA QUEIROZ DA SILVA, 07/10/2014 às 08H25.
07- 1249-61.2014.4.01.3902 - NAIANE FONSECA FERREIRA, 07/10/2014 às 08H30.
08- 722-12.2014.4.01.3902 - MANOEL DE SOUSA AGUIAR, 07/10/2014 às 08H35.
09- 1323-18.2014.4.01.3902 - BENEDITA PEREIRA MOTA, 07/10/2014 às 08H40.
10- 3030-55.2013.4.01.3902 - MARIA FERREIRA NUNES, 07/10/2014 às 08H45.
11- 2264-02.2013.4.01.3902 - RAIMUNDA ASSUNÇÃO SUSSUARANA DA SILVA, 07/10/2014
às 08H50.
12- 1321-48.2014.4.01.3902 - JANE LUCIA REIS GAMA, 07/10/2014 às 08H55.
13- 1301-57.2014.4.01.3902 - JOSE MARIA BATISTA DA SILVA, 07/10/2014 às 09H00.
14- 1300-72.2014.4.01.3902 - ANAIAS PEREIRA GOMES, 07/10/2014 às 09H05.
15- 855-54.2014.4.01.3902 - MARIA GRACIETE RIBEIRO RODRIGUES, 07/10/2014 às
09H10.
16- 1310-19.2014.4.01.3902 - BENEDITA BARRETO , 07/10/2014 às 09H15.
17- 1309-34.2014.4.01.3902 - IRACI ALVES PANTOJA, 07/10/2014 às 09H20.
18- 1311-04.2014.4.01.3902 - SEBASTIAO DA SILVA PANTOJA, 07/10/2014 às 09H25.
19- 604-36.2014.4.01.3902 - LUIZA SERRA FELIX, 07/10/2014 às 09H30.
20- 826-04.2014.4.01.3902 - VANIA DOS SANTOS FONSECA, 07/10/2014 ás 09H35
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No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0017028-72.2008.4.01.3900
200839009023766
Recurso Inominado
Recdo
:
RAYMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
Advg.
:
PA00008346 - ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO
Recte
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Advg.
:
PA00011259 - PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0008830-84.2009.4.01.3100
200931009053649
Recurso Inominado
Recte
:
RUY BASTOS ALVES
Advg.
:
PA00012865 - FREDY ALEXEY SANTOS
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Recdo
:
WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0018400-22.2009.4.01.3900
200939009035020
Recurso Inominado
Recdo
:
REGINA FATIMA FEIO BARROSO
Advg.
:
PA00014881 - JORGE HÉLIO FEIO BARROSOS
Recte
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso da UFPA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da
União (Fazenda Nacional), nos termos do voto do Juiz Relator, lavrado sob a forma de
ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0019823-17.2009.4.01.3900
200939009049286
Recurso Inominado
Recdo
:
BENEDITO VALENTE DOS SANTOS
Advg.
:
PA00003155 - LUIZIANO BENEDICTO DE PAULA CAVALLERO
Advg.
:
PA00013393 - TEOFILO PAES DA COSTA
Recdo
:
ANTONIO FERNANDES ALVES
Advg.
:
PA00013393 - TEOFILO PAES DA COSTA
Advg.
:
PA0003155B - LUIZIANO BENEDICTO DE PAULA CAVALLERO
Recte
:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do juiz
relator, lavrado sob a forma de ementa.

TURMA RECURSAL
Juiz(a) Federal Presidente
Diretor(a) de Secretaria

: DR. GEORGE RIBEIRO DA SILVA
: ANA CLARA MONTEIRO MARINHO
Autos com Decisão
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0028964-02.2005.4.01.3900
200539009087175
Recurso Inominado
Recdo
:
DIONEY COSTA TAVARES
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
ESTADO DO PARA
Recte
:
MUNICIPIO DE BARCARENA
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do juiz
relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0018754-52.2006.4.01.3900
200639009021926
Recurso Inominado
Recdo
:
NEREU ALMEIDA DE CARVALHO
Advg.
:
PA00011183 - JOAO EUDES DE CARVALHO NERI
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0033722-87.2006.4.01.3900
200639009171830
Recurso Inominado
Recdo
:
IZIS ALBUQUERQUE SANTOS
Recte
:
MUNICIPIO DE OBIDOS
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0039481-95.2007.4.01.3900
200739009229727
Recurso Inominado
Recdo
:
ELDONOR CEZAR PEREIRA BANDEIRA
Advg.
:
DF00123456 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Recte
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Recte
:
FUNASA
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502476
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No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0025844-09.2009.4.01.3900
200939009109603
Recurso Inominado

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0028520-90.2010.4.01.3900
201039009160647
Recurso Inominado
Recte
:
NOELI FRANCO ERNESTO
Advg.
:
PA00006507 - NOELI FRANCO ERNESTO
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Recdo
:
ESTADO DO PARA
Recdo
:
MUNICIPIO DE BELEM
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0032576-69.2010.4.01.3900
201039009176474
Recurso Inominado
Recdo
:
SILVIA LETICIA ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Advg.
:
PA00015881 - JOYCE ALVES RODRIGUES
Recte
:
ESTADO DO PARA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
MUNICIPIO DE BELEM
Recte
:
SILVIA ARAUJO DE SARGES
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO DE
BELÉM E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ apenas para
determinar que a condenação deva se limitar ao fornecimento do medicamento MICOFENOLATO MOFETIL (CELLCEPT), enquanto persistir a moléstia que acomete a parte autora nos
termos do voto do Juiz Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0001676-44.2011.4.01.3100
201131009092716
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE DE JESUS SILVEIRA GAIA
Advg.
:
AP00001655 - HADAMILTON SALOMAO ALMEIDA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0003638-05.2011.4.01.3100
201131009109932
Recurso Inominado
Recte
:
MARIA ESTERFANIA TAVARES COSTA TAVARES
Advg.
:
AP00001792 - BRUNO DAGOSTIN CAMARGO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
VISTOS, relatados e discutidos os autos, à unanimidade, ACORDAM os Juízes da
Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará em NÃO CONHECER DO RECURSO, conforme voto oral do(a) Juiz(a) Relator(a). Na ocasião, ressaltou-se que não se
conhece de recurso quando as suas razões estão dissociadas da fundamentação contida no
julgamento. No caso, a conclusão contida na sentença acerca da qualidade da prova testemunhal não foi contrariada pelo recurso, que se limitou a destacar a natureza alimentar dos
proventos da aposentadoria. Recurso não conhecido. Recorrente condenada ao pagamento

Recdo
:
ANA LIMA DE OLIVEIRA
Advg.
:
PA00010722 - ELY TEIXEIRA PASCOAL
Recte
:
UNIAO FEDERAL - MINISTERIO DA DEFESA
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do
Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do
voto do Juiz Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0026275-43.2009.4.01.3900
200939009113915
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte
Processo devolvido

:
JOSUE VIANA
:
PA00007831 - MARCIO LUIS SANTOS DO VALLE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0018143-60.2010.4.01.3900
201039009113559
Recurso Inominado
Recte
Advg.

:
:

ANTONIO PADUA PEREIRA DE BRITO
PA00014045 - JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO
Advg.
:
PA00005417 - CLODOALDO AUGUSTO PINTO RIBEIRO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0021577-57.2010.4.01.3900
201039009125416
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Advg.
Recdo

:
:
:
:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA VARGAS
PA00015458 - THIAGO NONATO SILVA VARGAS
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA - CREA/PA
Advg.
:
PA00002730 - FRANKLIN RABELO DA SILVA
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502477
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Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de
pensão por morte, devendo ser mantidos os valores já recebidos por ocasião de concessão de
tutela antecipada, por se tratar de verba alimentar, recebida de boa-fé, nos termos do voto do
juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0007157-13.2011.4.01.3900
201139009239273
Recurso Inominado

das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária. Acórdão lavrado
na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
DECISÃO
Considerando o erro material contido na súmula, decorrente da alteração de minuta
proposta pela assessoria, retifico-o de ofício para declarar que onde se lê na ementa: "NATUREZA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO", leia-se: "NATUREZA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO CONHECIDO".
Belém, 21 de agosto de 2014.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0003954-18.2011.4.01.3100
201131009113090
Recurso Inominado
Recdo
:
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA
Advg.
:
AP0001588A - FREDY ALEXEY SANTOS
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de
ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0003471-13.2011.4.01.3900
201139009214714
Recurso Inominado
Recte
:
ALFREDO CASTRO DE SOUZA
Advg.
:
PA00008559 - PATRICIA CAVALLERO MONTEIRO
Recdo
:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
VISTOS, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, majorar a indenização a título de
danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Juiz Relator.
DECISÃO

Recte
Advg.
Recdo
Processo devolvido

:
JURACI DE SOUSA CORDOVIL
:
PA00007335 - SOSTENES ALVES DE SOUZA JUNIOR
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o período laborado entre 01/08/1986 a 02/01/1989
como especial, determinando à parte ré que averbe o tempo de serviço prestado pelo autor
referente ao período citado, a fim de emissão de nova certidão de tempo de serviço, na qual
deve constar a observação de atividade especial, nos termos do voto do juiz relator, lavrado
sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0009797-86.2011.4.01.3900
201139009254872
Recurso Inominado
Recdo
Advg.
Recte
Processo devolvido

:
JOSE JOAQUIM DA SILVA
:
PA00010800 - MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
VISTOS, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença nos seus demais termos, conforme voto
oral do Juiz Relator.
DECISÃO
Considerando o erro material contido no voto, decorrente da alteração de minuta
proposta pela assessoria, retifico-o de ofício para declarar que onde se lê na ementa: "SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO", leia-se: "SENTENÇA MANTIDA".
Belém, 21 de agosto de 2014.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0011466-77.2011.4.01.3900
201139009265604
Recurso Inominado

Considerando o erro material contido no acórdão, retifico-o de ofício para
declarar que onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Juízes da
Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, majorar a indenização a título de
danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Juiz Relator",
leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal
com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para, reformando a sentença, majorar a indenização a título de danos morais ao valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto do Juiz Relator".
Belém, 21 de agosto de 2014.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0006790-86.2011.4.01.3900
201139009235900
Recurso Inominado
Recdo
:
ANA ALICE DAS CHAGAS FREITAS
Advg.
:
PA00014491 - ALYNE MARCELY FERNANDES DE SOUZA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502478

Recdo
:
ALEX GONCALVES RIBEIRO
Advg.
:
PA00011640 - ANDRE LUIZ DOS REIS FERNANDES
Recdo
:
MARIA DOMINGAS FREITAS LEAO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
TERMO DE VISTA
De ordem do MM. Juiz Presidente da Turma Recursal PA/AP, faço TERMO DE VISTA dos
presentes autos à PARTE AUTORA para que, querendo, no prazo legal de dez (10) dias,
apresente contrarrazões ao INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pelo(a) INSS.
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No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0036447-73.2011.4.01.3900
201139009410020
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA DO PILAR DE SOUZA LIMA
Advg.
:
PA00015847 - MARCOS SOARES BARROSO
Advg.
:
PA00017205 - ALINE DANIEL MELO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0036651-20.2011.4.01.3900
201139009412068
Recurso Inominado
Recdo
:
ANA MARIA FORO DIAS
Advg.
:
PA00015752 - FRANCISCO ASSIS FERNANDES JUNIOR
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PREOVIMENTO AO RECURSO para,
reformando a sentença, julgar improcedente o pedido da parte autora do benefício de aposentadoria por idade de segurado especial, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a
forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0001822-51.2012.4.01.3100
201231009187484
Recurso Inominado
Recte
:
AUREA DE CASTRO FERREIRA
Advg.
:
AP00001792 - BRUNO DAGOSTIN CAMARGO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
VISTOS, relatados e discutidos os autos, à unanimidade, ACORDAM os Juízes da
Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará em DAR PROVIMENTO AO
RECURSO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, conforme voto oral
do(a) Juiz(a) Relator(a).
DECISÃO
Considerando o erro material contido no voto, decorrente da alteração de
minuta proposta pela assessoria, retifico-o de ofício para declarar que onde se lê: "PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA
DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO", leia-se:
"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO".
Outrossim, onde se lê: "DAR PROVIMENTO AO RECURSO para manter a
sentença por seus próprios fundamentos, conforme voto oral do(a) Juiz(a) Relator(a), leia-se:
"DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme voto oral do(a) Juiz(a) Relator(a)".
Belém, 21 de agosto de 2014.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0005180-24.2012.4.01.3100
201231009206539
Recurso Inominado
Recdo
:
ELISANDRA CARDOSO SALES
Advg.
:
AP00000511 - JOSÉ VICENTE ROCHA DE ANDRADE
Recte
:
UNIAO FEDERAL

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0012061-76.2011.4.01.3900
201139009268569
Recurso Inominado
Recdo
Advg.

:
:

BENEDITA TEIXEIRA MARTINS
PA00010506 - ANA AMELIA LIMA D'ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos, nos termos do voto do juiz relator,
lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0014205-23.2011.4.01.3900
201139009280864
Recurso Inominado
Recdo
:
MARIA JOSE MARQUES VILA REAL
Advg.
:
PA0014771B - MURILO RODRIGUES ALVES DOMINGUES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido da parte autora do benefício de aposentadoria por idade de segurado especial devendo, todavia, ser mantidos os valores já recebidos por força da concessão de tutela antecipada, por se tratar de verba alimentar, recebida
de boa-fé, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0018657-76.2011.4.01.3900
201139009302980
Recurso Inominado
Recdo
:
JOSE MARIA GOMES DA COSTA
Advg.
:
PA00015561 - ANA CARLA MACHADO LOPES
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido da parte autora do benefício de aposentadoria por idade de segurado especial, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a
forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0025888-57.2011.4.01.3900
201139009350888
Recurso Inominado
Recdo
:
EDIVANY RAIOL PINTO
Advg.
:
PA00015752 - FRANCISCO ASSIS FERNANDES JUNIOR
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido da parte autora do benefício de salário
maternidade de segurado especial, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de
ementa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502479
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Veja-se que a parte autora foi intimada da sentença, em secretaria, no dia
25/04/2013. Ora, em que pese ser de dez dias o prazo, o recurso, cujo termo final recaiu no dia
06/05/2013, somente foi interposto no dia 07/05/2013, mostrando-se, inequivocamente, intempestivo.
A tempestividade recursal constitui um pressuposto de observância obrigatória, haja vista que regido por norma de ordem pública, não tendo o magistrado o poder de
dispor sobre o respectivo prazo.
Ante o exposto, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, nego
seguimento ao recurso da parte autora, pela ausência de pressuposto essencial de admissibilidade.
Publique-se. Intime-se.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0011589-41.2012.4.01.3900
201239009504848
Recurso Inominado
Recte
:
MOACIR SOUZA DA CONCEICAO
Advg.
:
PA00010081 - HELAINE NAZARE DA CRUZ SANTOS MARTINS
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0012449-42.2012.4.01.3900
201239009508297
Recurso Inominado
Recdo
:
RAQUEL DO CARMO CORREA
Advg.
:
PA0016560A - JULIANO MARQUES RIBEIRO
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0012860-85.2012.4.01.3900
201239009510677
Recurso Inominado
Recdo
:
ROMULO SILVA MORBACH
Recte
:
ESTADO DO PARA
Advg.
:
PA00013525 - ABELARDO SERGIO BACELAR DA SILVA
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Recte
:
MUNICIPIO DE BELEM
Advg.
:
PA00004293 - REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
VISTOS, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na
Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter a
sentença por seus próprios fundamentos, conforme voto oral do (a) Juiz (a) Relator (a).
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0014999-10.2012.4.01.3900
201239009523118
Recurso Inominado
Recte
:
ONILDES MORAES CARDOSO
Advg.
:
PA00007741 - GUILHERME ROBERTO FERREIRA VIANA FILHO
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o
pedido de seguro-defeso, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0005190-68.2012.4.01.3100
201231009206645
Recurso Inominado
Recdo
:
SONIA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS
Advg.
:
AP00000512 - LUCIA MARIA LIMA DE ANDRADE
Advg.
:
AP00000511 - JOSÉ VICENTE ROCHA DE ANDRADE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do juiz
relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0005322-28.2012.4.01.3100
201231009207962
Recurso Inominado
Recdo
:
DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA
Advg.
:
AP00000512 - LUCIA MARIA LIMA DE ANDRADE
Advg.
:
AP00000511 - JOSÉ VICENTE ROCHA DE ANDRADE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do juiz
relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0005326-65.2012.4.01.3100
201231009208008
Recurso Inominado
Recdo
:
MARINALVA COSTA PEREIRA
Advg.
:
AP00000511 - JOSÉ VICENTE ROCHA DE ANDRADE
Recte
:
UNIAO FEDERAL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do juiz
relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0010413-27.2012.4.01.3900
201239009496258
Recurso Inominado
Recte
:
ISAEL DA COSTA SOEIRO
Advg.
:
PA00009200 - MANUELA OLIVEIRA DOS ANJOS
Advg.
:
PA00016018 - DANUSA SILVA LADEIRA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
DECISÃO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença
que julgou improcedente o pedido formulado.
É o breve relatório.
O recurso interposto mostra-se intempestivo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502480
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No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0006350-94.2013.4.01.3100
201331000025544
Recurso Inominado

Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15(quinze) dias, regularize sua representação
processual, apresentando procuração outorgando poderes para representá-la em juízo ao
advogado subscritor do recurso, sob pena de ser negado seu seguimento.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0017139-17.2012.4.01.3900
201239009535130
Recurso Inominado

Recdo
Advg.
Advg.
Recte
Processo devolvido

:
JUCINEIDE MARIA ESPINDOLA
:
AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
:
AP00000420 - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da União para, reformando a sentença, rejeitar o pedido da parte autora
de não incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, nos termos do
voto do Juiz Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0006562-18.2013.4.01.3100
201331000027668
Recurso Inominado

Recte
:
MARGARIDA DOS SANTOS SILVA
Advg.
:
PA00013370 - ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
DECISÃO
Trata-se de pedido de desistência de Recurso Inominado interposto pela
parte autora.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do
litisconsorte, desistir do recurso. É o que prevê o art. 501 do Código de Processo Civil.
Ressalto que o Regimento Interno das Turmas Recursais e dos JEF's da 1ª
Região, aprovado pela Resolução Presi/Cojef/16, de 10/6/2010, em seu art. 8º, III, autoriza que
o Relator monocraticamente homologue o pedido de desistência formulado.
Na hipótese, a parte autora manifesta-se expressamente pela desistência do
Recurso Inominado, nada obstando a respectiva homologação.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela que
produza seus efeitos jurídicos, restando prejudicado o julgamento do recurso.
Intimem-se.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0022156-34.2012.4.01.3900
201239009564100
Recurso Inominado

Recdo
Advg.
Recte
Processo devolvido

:
CARLOS ROBERTO FERREIRA DAS NEVES
:
AP00000420 - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da União para, reformando a sentença, rejeitar o pedido da parte autora
de não incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, nos termos do
voto do Juiz Relator.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0006569-10.2013.4.01.3100
201331000027730
Recurso Inominado

Recte
Advg.
Recdo
Processo devolvido

:
VALERIA DA COSTA CORREA
:
PA00006207 - CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0005890-10.2013.4.01.3100
201331000020946
Recurso Inominado

Recdo
Advg.
Recte
Processo devolvido

:
ERMANO JOSE DUARTE DE ALMEIDA
:
AP00000420 - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da União para, reformando a sentença, rejeitar o pedido da parte autora
de não incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, nos termos do
voto do Juiz Relator.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0006866-17.2013.4.01.3100
201331000030707
Recurso Inominado

Recdo
Advg.
Advg.
Recte
Processo devolvido

:
SELMA DE MIRANDA SAMPAIO
:
AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA
:
AP00000420 - FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
:
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da União para, reformando a sentença, rejeitar o pedido da parte autora
de não incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, nos termos do
voto do Juiz Relator.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502481

Recte
Advg.
Recdo
Processo devolvido

:
MARIA DO SOCORRO RAMOS PANTOJA
:
DF00123456 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
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Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, conforme voto oral do Juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0013112-54.2013.4.01.3900
201339000027230
Recurso Inominado

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0009254-15.2013.4.01.3900
201339000002729
Recurso Inominado
Recte
:
PEDRO FERREIRA DA COSTA
Advg.
:
PA0018628A - CLAUDIA FREIBERG
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0009426-54.2013.4.01.3900
201339000004201
Recurso Inominado
Recdo
:
FRANCISCO ASSIS DE MORAES
Advg.
:
PA00006302 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Advg.
:
PA00010999 - WESLEY LOUREIRO AMARAL
Advg.
:
PA00017670 - MAYARA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO
Advg.
:
PA00008466 - MEIRE COSTA VASCONCELOS
Recte
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0010423-37.2013.4.01.3900
201339000011290
Recurso Inominado
Recte
:
JOAO EVANGELISTA DE ANDRADE LIMA
Advg.
:
PA00010800 - MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, conforme voto oral do Juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0011821-19.2013.4.01.3900
201339000018169
Recurso Inominado
Recte
:
SERGIO RIBEIRO NUNES
Advg.
:
PA00010800 - MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, conforme voto do (a) Juiz (a) Relator (a),
lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0012981-79.2013.4.01.3900
201339000025952
Recurso Inominado
Recte
:
AMADEU DO AMARAL MONTEIRO
Advg.
:
PA00010800 - MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS
Recdo
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502482

Recte
Advg.
Advg.
Advg.
Recdo
Processo devolvido

:
ODIMILSON CRUZ DOS SANTOS
:
PA00013370 - ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA
:
PA00016015 - INES RAPHAELA BEZERRA MEDEIROS
:
PA00014260 - DENISE DE MOURA GUIMARAES
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0013126-38.2013.4.01.3900
201339000027350
Recurso Inominado
Recte
:
MARILDES TORRES VASCONCELOS
Advg.
:
PA0018628A - CLAUDIA FREIBERG
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0014099-90.2013.4.01.3900
201339000030392
Recurso Inominado
Recte
Advg.
Recdo
Processo devolvido

:
DEOLANDO DA COSTA MORAIS
:
PA00010800 - MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0014348-41.2013.4.01.3900
201339000032824
Recurso Inominado
Recte
:
INES VALENTE COUTINHO
Advg.
:
PA0018628A - CLAUDIA FREIBERG
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
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Numeração única: 418-18.2011.4.01.3902
418-18.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA EUNICE ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: PA0015808A - PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 1620-30.2011.4.01.3902
1620-30.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECDO
: MARIA HELENA DE SOUSA
ADVOGADO
: PA00012045 - GRACILENE MARIA SOUZA AMORIM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 1586-55.2011.4.01.3902
1586-55.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECDO
: MARIA DAS GRACAS ALVES BATISTA
ADVOGADO
: PA00012045 - GRACILENE MARIA SOUZA AMORIM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 5468-28.2011.4.01.3901
5468-28.2011.4.01.3901 RECURSO INOMINADO
RECTE
: FRANCISCA MARCOLINO DO NASCIMENTO SOUSA
ADVOGADO
: PA00014557 - JEAN PABLO CRUZ
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 9808-15.2011.4.01.3901
9808-15.2011.4.01.3901 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA JOSEFA DA SILVA
ADVOGADO
: PA00012651 - JOSEMI NOGUEIRA ARAÚJO
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 5480-39.2011.4.01.3902
5480-39.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECDO
: RAIMUNDO SOUSA DA COSTA
ADVOGADO
: PA00015572 - PATRYCK DELDUCK FEITOSA

No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0016430-45.2013.4.01.3900
201339000040990
Recurso Inominado
Recte
:
ZINOVAL GOUVEA PEREIRA
Advg.
:
PA0018628A - CLAUDIA FREIBERG
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s) :
0019614-09.2013.4.01.3900
201339000058296
Recurso Inominado
Recte
:
RAIMUNDO SEABRA DA CUNHA
Advg.
:
PA0018628A - CLAUDIA FREIBERG
Recdo
:
UNIAO FEDERAL
Processo devolvido com o(a) seguinte despacho/decisão/acórdão/vista:
ACORDAM os Juízes da Turma Recursal com sede na Seção Judiciária do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Juiz
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Juiz Titular
Dir. Secret.

:
:

DR. GEORGE RIBEIRO DA SILVA
ANA CLARA MONTEIRO MARINHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014

Atos do Exmo.

:

DR. GEORGE RIBEIRO DA SILVA

AUTOS COM ACÓRDÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3348-12.2011.4.01.3901
3348-12.2011.4.01.3901 RECURSO INOMINADO
RECTE
ADVOGADO
RECDO

: MARIA DOMINGAS PINTO SOUSA
: PA00013210 - DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 4033-07.2011.4.01.3905
4033-07.2011.4.01.3905 RECURSO INOMINADO
RECTE
RECDO
ADVOGADO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: JUVENAL RODRIGUES DE SOUSA
: PA00015815 - NILTON GOMES CARNEIRO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502483
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Numeração única: 4186-49.2011.4.01.3902
4186-49.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECDO
: MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PA00015752 - FRANCISCO ASSIS FERNANDES JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Juiz Titular
:
DR. GEORGE RIBEIRO DA SILVA
Dir. Secret.
:
ANA CLARA MONTEIRO MARINHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
:
DR. GEORGE RIBEIRO DA SILVA
AUTOS COM ACÓRDÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 14254-69.2008.4.01.3900
2008.39.00.702366-7 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECDO
: GRACILIANO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PA00013210 - DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 3779-17.2009.4.01.3901
2009.39.01.711684-0 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECDO
: MARINALDA NASCIMENTO
ADVOGADO
: PA00013210 - DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 6932-15.2010.4.01.3904
6932-15.2010.4.01.3904 RECURSO INOMINADO
RECTE
: ODAILSON DA CONCEICAO
ADVOGADO
: PA00009029 - FRANCY NARA DIAS FERNANDES
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 6129-12.2008.4.01.3901
2008.39.01.714415-0 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECDO
: JOSE DE ARAUJO MILHOMEM
ADVOGADO
: PA00012052 - FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 713-58.2011.4.01.3901
713-58.2011.4.01.3901 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARINEA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PA00015446 - ALINE CARNEIRO BRINGEL
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 3353-85.2012.4.01.3905
3353-85.2012.4.01.3905 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECDO
: ASSIS MOREIRA DE FRANCA
ADVOGADO
: PA00012066 - EURICY FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 3496-74.2012.4.01.3905
3496-74.2012.4.01.3905 RECURSO INOMINADO
RECTE
: IRENE SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PA00010206 - JOSIANE KRAUS MATTEI
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 3110-44.2012.4.01.3905
3110-44.2012.4.01.3905 RECURSO INOMINADO
RECTE
: MARIA RITA DA SILVA SOUSA
ADVOGADO
: PA0013500A - LUIZ CARLOS FIN
RECDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 1524-78.2012.4.01.3902
1524-78.2012.4.01.3902 RECURSO INOMINADO
RECTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECDO
: MARIA DE FATIMA SALES DA SILVA
ADVOGADO
: PA00013253 - ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502484

2484

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
O Exmo. Sr. Juiz exarou :

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 4791-95.2011.4.01.3901
4791-95.2011.4.01.3901 RECURSO INOMINADO

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 9458-61.2010.4.01.3901
9458-61.2010.4.01.3901 RECURSO INOMINADO

RECTE
RECDO
ADVOGADO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: AGENOR DA CONCEICAO
: PA00013242 - HERLICH LEMES ZAFRED

: MARIA VALDENIRA SANTOS LOPES
: PA00010206 - JOSIANE KRAUS MATTEI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 8139-58.2010.4.01.3901
8139-58.2010.4.01.3901 RECURSO INOMINADO

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 713-12.2012.4.01.3905
713-12.2012.4.01.3905 RECURSO INOMINADO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

: LAURO HELENO BATISTA DO NASCIMENTO
: PA00012064 - JULIO CESAR FREITAS LIMA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

: ALMERITA DE CRISTO RODRIGUES
: PA00013892 - NEILTON GOMES CARNEIRO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 2305-91.2012.4.01.3905
2305-91.2012.4.01.3905 RECURSO INOMINADO

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 3414-60.2009.4.01.3901
2009.39.01.711319-3 RECURSO INOMINADO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

: LUCIENE LOBO VILANOVA E OUTROS
: TO0004598A - MARCUS VINICIUS SCATENA COSTA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

: JOSE VIEIRA DA SILVA
: PA00012443 - AFONSO JOSE LEAL BARBOSA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, EM NÃO CONHECER DO RECURSO, na conformidade do voto
do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 6189-77.2011.4.01.3901
6189-77.2011.4.01.3901 RECURSO INOMINADO

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do
Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 3853-37.2010.4.01.3901
3853-37.2010.4.01.3901 RECURSO INOMINADO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

RECTE
RECDO
ADVOGADO

: SEBASTIANA COSTA DA NATIVIDADE
: PA00014282 - MARIA DO SOCORRO PINHEIRO FERREIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: ZENILDA PEREIRA DE SOUSA
: PA00010207 - JAQUELINY MEDEIROS DA SILVA TRINDADE

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 4299-06.2011.4.01.3901
4299-06.2011.4.01.3901 RECURSO INOMINADO

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 144-20.2012.4.01.3902
144-20.2012.4.01.3902 RECURSO INOMINADO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

: LAURA PINTO
: PA00012862 - LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502485
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: JOSE ROQUE CORREA PIMENTEL
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Numeração única: 588-50.2012.4.01.3903
588-50.2012.4.01.3903 RECURSO INOMINADO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, à unanimidade, ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA EM FACE DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto
do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 480-58.2011.4.01.3902
480-58.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO
RECTE
RECDO
ADVOGADO

RECTE
ADVOGADO
RECDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 4762-96.2012.4.01.3905
4762-96.2012.4.01.3905 RECURSO INOMINADO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
: PA0015808A - PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA

RECTE
ADVOGADO
RECDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 21-56.2011.4.01.3902
21-56.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO
RECTE
RECDO
ADVOGADO

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 5773-66.2012.4.01.3904
5773-66.2012.4.01.3904 RECURSO INOMINADO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: JOSE SOUSA DO CARMO
: PA00013481 - EMANUEL EULER PENHA FERREIRA

RECTE
ADVOGADO
RECDO

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 4257-51.2011.4.01.3902
4257-51.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO

: LADISLAU DOS SANTOS BORGES
: PA00013713 - GISELE CARVALHO DE ALMEIDA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 3705-86.2011.4.01.3902
3705-86.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: DOMICIANA SOUZA SILVA
: PA00013481 - EMANUEL EULER PENHA FERREIRA

RECTE
ADVOGADO
RECDO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 4264-43.2011.4.01.3902
4264-43.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO
RECTE
RECDO
ADVOGADO

: MARIA JOSE SILVA
: PA0013887A - WESLAYNE VIEIRA GOMES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

RECTE
RECDO
ADVOGADO

: CELITA DE JESUS CORDEIRO PEREIRA
: PA00011327 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

: ANA MARIA DE OLIVEIRA MOTA
: PA00016715 - TATIANNA CUNHA DA CUNHA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.
Numeração única: 4317-24.2011.4.01.3902
4317-24.2011.4.01.3902 RECURSO INOMINADO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: ANGELITA DO NASCIMENTO GOMES
: PA00013481 - EMANUEL EULER PENHA FERREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :

RECTE
ADVOGADO
RECDO

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.

ACÓRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, lavrado sob a forma de ementa.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502486
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Numeração única: 3542-35.2013.4.01.4000
3542-35.2013.4.01.4000 PETIÇÃO CRIMINAL

Seção Judiciária do Estado do Piauí

AUTOR
RÉU
PÁGINA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Destarte, acolho a manifestação do Ministério Público Federal e, assim, DECLARO extinta a
punibilidade de VALDIMIR DE SOUSA MACIEL, relativamente ao crime previsto no artigo 268,
caput, do Código Penal. Sem custas nem honorários advocatícios. Oportunamente, arquivemse os autos, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Numeração única: 2721-65.2012.4.01.4000
2721-65.2012.4.01.4000 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

1ª Vara Federal........................................................................................................................2487
Subseção Judiciária de Corrente ............................................................................................2490
Subseção Judiciária de Floriano .............................................................................................2493
Subseção Judiciária de Parnaíba ...........................................................................................2497
Subseção Judiciária de Picos .................................................................................................2499

AUTOR
PROCUR
REU

Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato.....................................................................2503

1ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA
: DR. ADRIAN SOARES AMORIM DE FREITAS
: GARDENIA BARBOSA REIS CAVALCANTE
: DR. ADRIAN SOARES AMORIM DE FREITAS

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8330-34.2009.4.01.4000
2009.40.00.008391-4 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
REQTE
ASSISTA
ADVOGADO
REQDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

MUNICIPIO DE GUADALUPE-PI
MUNICIPIO DE GUADALUPE-PI
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
PI00006564 - NEY NETO MENDES FERRAZ
GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO
PI00005456 - UANDERSON FERREIRA DA SILVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Ante o exposto e face à aprovação de contas declarada no Parecer Financeiro às folhas 82/83,
julgo improcedentes os pedidos da inicial. Deixo de promover condenação em custas (art. 4º,
I, da Lei nº 9.289/96). Dispensa da condenação em honorários pois não houve má-fé do autor
(art. 17 da Lei nº 7.347/85) ou atuação temerária (art. 13 da Lei nº 4.717/65). Após o trânsito
em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, considerando-se que o feito ajusta-se à Meta nº 18 do Conselho Nacional
de Justiça.
Numeração única: 534-26.2008.4.01.4000
2008.40.00.000534-1 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU

: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
: - CARLOS WAGNER BARBOSA GUIMARAES
: JOSE BORGES BARROS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) De fato, tendo o acusado cumprido todas as condições a ele impostas, conforme noticia o
próprio órgão acusador, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, nos termos do art.
89, §5º da Lei nº 9.9099/95. Destarte, acolho a manifestação do Ministério Público Federal e,
assim, declaro extinta a punibilidade de José Borges Barros, relativamente ao crime descrito na
denúncia formulada. Oportunamente, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502487

: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
: - ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR
: MARIA FRANCISCA CASTANHEIDE DA COSTA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Diante dessas considerações, julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público
Federal e, consequentemente, condeno a Sra. MARIA FRANCISCA CASTANHEIDE DA COSTA nas penas do art. 171, §3º do Código Penal. Passo à dosimetria da pena, atento ao
princípio da individualização da pena (art.5º, XLVI, da Constituição de 1988). A reprovabilidade,
entendida como a reprovação social da conduta, da conduta delituosa em causa é leve, dada
a ausência de repugnância social da ofensa; não há evidências de maus antecedentes nem de
má conduta social, conforme se infere, na primeira hipótese, das certidões de folhas 85/86.
Deixo de examinar a personalidade da condenada, ante a ausência de dados a respeito desse
aspecto, sendo certo que não se vislumbra insensibilidade ético-social por parte da condenada.
Os motivos do crime, caracterizados como a fonte propulsora da vontade criminosa, referem-se
à possibilidade de obtenção fácil do valor do benefício, inerente ao tipo; as circunstâncias do
delito, por seu turno, não desfavorecem a condenada, pois a prática se desenvolveu mediante
simples utilização de cartão alheio; as consequências da infração, do mesmo modo, não a
prejudicam, pois, ainda que se comprometa a concretização dos objetivos relativos à Seguridade Social, tal não se revelou excessiva. Inaplicável, por sua vez, o aspecto do comportamento da vítima, considerando-se a entidade federal prejudicada que em nada contribuiu
para o evento. Desse modo, sendo favoráveis à condenada todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base, considerando-se os limites indicados nos arts. 171 e 49, ambos do CP, em 1
(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, sendo cada dia-multa estabelecido
em 1/30 do salário mínimo vigente no momento do último saque. Apesar da aplicabilidade da
atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal), é certo que essa circunstância não
pode fazer com que a pena-base fique abaixo do mínimo legal, conforme enunciado nº 231 da
Súmula do STJ, razão pela qual mantenho a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, sendo cada dia-multa estabelecido em 1/30 do salário mínimo
vigente no momento do último saque. Considerando-se a causa de aumento da pena prevista
no §3º do art.171 do CP, tendo em vista que o INSS foi a instituição lesada, elevo a pena para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à qual, à míngua de outros
aspectos, torno-a definitiva. Determino que a pena privativa de liberdade ora cominada seja
cumprida inicialmente em regime aberto, tendo em vista a análise das circunstâncias judiciais
acima procedida e a teor do disposto no artigo 33, caput, primeira parte, e §§ 2º, alínea c, e 3º,
do Código Penal. Preenchidas as exigências do art. 44, III, do Código Penal, uma vez que a
prática criminosa não foi conduzida com violência ou grave ameaça, não há reincidência e as
circunstâncias pessoais mostram-se favoráveis, substituo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 01 (uma) cesta básica, destinada a entidade social. Será o Juízo da execução da
pena que estabelecerá a tarefa a ser cumprida pelo condenado (art. 46, CP, acrescido das
alterações inauguradas pela Lei nº 9.174/98) e especificada a entidade beneficiária da prestação pecuniária. Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu
solta durante o processo, sendo primária e possuidora de bons antecedentes, não existindo
qualquer motivo que justifique a decretação de sua custódia preventiva. Com o trânsito em
julgado desta sentença, retornem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.

: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
: INDETERMINADO
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condenação, sem prejuízo de sua jornada de trabalho. Por fim, com base no §2º do art. 44 do
CPB, fixo, também, em substituição à pena privativa de liberdade imposta, outra pena
de multa sob o mesmo valor e nas mesmas condições, totalizando 02 (duas) penas de multa
impostas. As formas e locais de cumprimento da pena restritiva acima fixada serão estabelecidas em Audiência Admonitória, a ser oportunamente designada pelo Juiz da execução,
em conformidade com as aptidões e condições financeiras do condenado, devendo-se observar, quanto à duração, o disposto no art. 46, §§ 3º e 4º, e no art. 55, ambos do Código
Penal. As penas restritivas de direitos serão convertidas em privativas de liberdade se ocorrer
o descumprimento injustificado das condições impostas (CP, art. 44, p. 4º). Custas pelos
condenados. Após o trânsito em julgado, providencie a Secretaria o lançamento do nome da
condenada no Livro Rol dos Culpados e as anotações e comunicações de interesse estatístico.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive para a juntada do instrumento de mandato
no prazo de 10 (dez) dias.
Numeração única: 7584-35.2010.4.01.4000
7584-35.2010.4.01.4000 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
REU
: WASHINGTON BATISTA SOARES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR WASHINGTON BATISTA SOARES, já qualificado, pela prática do crime de estelionato (art. 171 c/c art. 71,
CP). Passo à DOSIMETRIA DA PENA (CPB, arts. 59 e 68). Na primeira fase, analisando as
circunstâncias judiciais (CP, art. 59), tenho que a culpabilidade do réu é adequada ao tipo, uma
vez que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal; não registra
antecedentes diante da ausência de informações quanto a anteriores condenações definitivas;
inexistem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social e da personalidade do
agente, razão porque deixo de valorá-las; motivo, circunstâncias e consequências do crime
normais à espécie, nada tendo a se valorar. Dessa forma, fixo a pena base em 01 (um) ano de
reclusão. Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira
fase, não verifico a presença de causas de diminuição. Registro a presença da causa de
aumento de pena prevista no §3º do art. 171 - tendo em conta que a fraude perpetrada causou
prejuízo à União, na medida em que os recursos depositados em conta eram provenientes da
Receita Federal - e aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão. Por sua vez, concorrendo, ainda, a causa de aumento prevista no art. 71,
do CP, e considerando o número de infrações cometidas, aumento a pena anteriormente
dosada em 1/4, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno
definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento. Considerando as mesmas circunstâncias, fixo a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa, cujo valor unitário, em razão da
situação econômica do sentenciado, arbitro em 1/30 (um) salário mínimo, vigente à época do
fato, a ser paga em até 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença. Com
fundamento nos arts. 44 e 46 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade
aplicada em restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou
entidade pública, a ser designada pelo juízo da execução, consistente na atribuição de tarefa
gratuita ao condenado, de acordo com sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia
de condenação, sem prejuízo de sua jornada de trabalho. Por fim, com base no §2º do art. 44
do CPB, fixo, também, em substituição à pena privativa de liberdade imposta, outra pena
restritiva de direito, na modalidade de prestação pecuniária consistente na doação mensal de
cesta básica a entidade social/beneficente, no valor de ½ salário mínimo (CP, art.43, I), a teor
do art.45, §§ 1º e 2º do CP. As formas e locais de cumprimento da pena restritiva acima fixada
serão estabelecidas em Audiência Admonitória, a ser oportunamente designada pelo Juiz da
execução, em conformidade com as aptidões e condições financeiras do condenado, devendose observar, quanto à duração, o disposto no art. 46, §§ 3º e 4º, e no art. 55, ambos do Código
Penal. As penas restritivas de direitos serão convertidas em privativas de liberdade se ocorrer
o descumprimento injustificado das condições impostas (CP, art. 44, p. 4º). Os valores depositados na Caixa Econômica Federal, conta n. 1989.013.0040720-0, bloqueados por ordem
judicial (apenso, fl. 34), deverão ser restituídos à União. Custas pelo condenado. Honorários
advocatícios no valor máximo estabelecido na Tabela I, da Resolução n. 558, de 22 de maio de
2007, do Conselho da Justiça Federal, revertidos ao fundo de aparelhamento mantido pela
Defensoria Pública da União, a ser depositado na conta oportunamente indicada, salvo comprovação de sua insuficiência econômica perante aquela instituição. Após o trânsito em julgado,
providencie a Secretaria o lançamento do nome do condenado no Livro Rol dos Culpados e as
anotações e comunicações de interesse estatístico. Teresina, 19 de Novembro de 2013.
P.R.I.

Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA
: DR. ADRIAN SOARES AMORIM DE FREITAS
: GARDENIA BARBOSA REIS CAVALCANTE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2644-95.2008.4.01.4000
2008.40.00.002650-6 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: PI00002681 - MARCO TULIO LUSTOSA CAMINHA
REU
: MOISES DA CUNHA LEMOS
REU
: JOANA DA CUNHA LEMOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com tais considerações, impõe-se: DECRETAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de Moisés da
Cunha Lemos e Joana da Cunha Lemos relativamente ao crime previsto no art. 336 do Código
Penal; JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR MOISÉS DA CUNHA LEMOS e JOANA DA CUNHA LEMOS, já qualificados, nas penas do delito previsto no art.183, da
lei n. 9.472/97. Passo à DOSIMETRIA DA PENA em relação a Moisés da Cunha Lemos (CPB,
arts. 59 e 68). Verifico que a culpabilidade do réu é adequada ao tipo, uma vez que não agiu
com dolo que ultrapasse os limites da norma penal; não registra antecedentes diante da
ausência de informações quanto a anteriores condenações definitivas; a conduta social é
aparentemente proba; a personalidade manifesta-se dentro da normalidade; motivo, circunstâncias e consequências do crime normais à espécie, nada tendo a se valorar. Dessa forma,
fixo a pena base em 02 (dois) anos de detenção, que torno definitiva ante a ausência de outras
circunstâncias a considerar. A pena será cumprida, desde o início, em regime aberto e em
Casa de Albergado ou estabelecimento equivalente. Considerando as mesmas circunstâncias,
fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário, em razão da situação econômica do sentenciado, arbitro em ½ salário mínimo vigente à época do fato, a ser paga em até
10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença. A esse propósito, destaco que o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade
Criminal n. 62633820054014000/PI, decidiu que a pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) afronta o princípio da individualização da pena, uma vez que impossibilita ao juiz analisar
as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) e a situação econômica do réu (CP, art. 60). Com
fundamento nos arts. 44 e 46 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade
aplicada em restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou
entidade pública, a ser designada pelo juízo da execução, consistente na atribuição de tarefa
gratuita à condenada, de acordo com sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia
de condenação, sem prejuízo de sua jornada de trabalho. Por fim, com base no §2º do art. 44
do CPB, fixo, também, em substituição à pena privativa de liberdade imposta, outra pena de
multa sob o mesmo valor e nas mesmas condições, totalizando 02 (duas) penas de multa
impostas. Passo à DOSIMETRIA DA PENA em relação a Joana da Cunha Lemos (CPB, arts.
59 e 68). Verifico que a culpabilidade do réu é adequada ao tipo, uma vez que não agiu com
dolo que ultrapasse os limites da norma penal; não registra antecedentes diante da ausência de
informações quanto a anteriores condenações definitivas; a conduta social é aparentemente
proba; a personalidade manifesta-se dentro da normalidade; motivo, circunstâncias e consequências do crime normais à espécie, nada tendo a se valorar. Dessa forma, fixo a pena
base em 02 (dois) anos de detenção, que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a considerar. A pena será cumprida, desde o início, em regime aberto e em Casa
de Albergado ou estabelecimento equivalente. Considerando as mesmas circunstâncias, fixo a
pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário, em razão da situação econômica do
sentenciado, arbitro em ½ salário mínimo vigente à época do fato, a ser paga em até 10 (dez)
dias a contar do trânsito em julgado desta sentença. A esse propósito, destaco que o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n.
62633820054014000/PI, decidiu que a pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afronta
o princípio da individualização da pena, uma vez que impossibilita ao juiz analisar as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) e a situação econômica do réu (CP, art. 60). Com fundamento
nos arts. 44 e 46 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade aplicada em
restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou entidade
pública, a ser designada pelo juízo da execução, consistente na atribuição de tarefa gratuita à
condenada, de acordo com sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502488
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Numeração única: 5868-75.2007.4.01.4000
2007.40.00.005874-9 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - WELLINGTON LUIS DE SOUSA BONFIM
REU
: FIRMINO REIS VIEIRA
REU
: MARCOS LEONCIO DA SILVA MATOS
ADVOGADO
: PI00002789 - EVERARDO OLIVEIRA NUNES DE BARROS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com tais considerações, DECLARO EXTINTA a punibilidade, relativamente à acusação de
prática do crime previsto no art. 336, do Código Penal (art. 109, V, do CP) e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR FIRMINO REIS VIEIRA e MARCOS LEÔNCIO DA
SILVA MATOS, já qualificados, nas penas do delito previsto no art.183, da lei n. 9.472/97.
Passo à DOSIMETRIA DA PENA com relação a Firmino Reis Vieira (CPB, arts. 59 e 68).
Verifico que a culpabilidade do réu é adequada ao tipo, uma vez que não agiu com dolo que
ultrapasse os limites da norma penal; não registra antecedentes diante da ausência de informações quanto a anteriores condenações definitivas; a conduta social é aparentemente
proba; a personalidade manifesta-se dentro da normalidade; motivo, circunstâncias e consequências do crime normais à espécie, nada tendo a se valorar. Dessa forma, fixo a pena
base em 02 (dois) anos de detenção, que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a considerar. A pena será cumprida, desde o início, em regime aberto e em Casa
de Albergado ou estabelecimento equivalente. Considerando as mesmas circunstâncias, fixo a
pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário, em razão da situação econômica do
sentenciado, arbitro em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser
paga em até 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença. A esse propósito,
destaco que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n. 62633820054014000/PI, decidiu que a pena de multa de R$
10.000,00 (dez mil reais) afronta o princípio da individualização da pena, uma vez que impossibilita ao juiz analisar as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) e a situação econômica do
réu (CP, art. 60). Com fundamento nos arts. 44 e 46 do Código Penal, CONVERTO a pena
privativa de liberdade aplicada em restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços
à comunidade ou entidade pública, a ser designada pelo juízo da execução, consistente na
atribuição de tarefa gratuita ao condenado, de acordo com sua aptidão, à razão de 01 (uma)
hora de tarefa por dia de condenação, sem prejuízo de sua jornada de trabalho. Por fim, com
base no §2º do art. 44 do CPB, fixo, também, em substituição à pena privativa de liberdade
imposta, outra pena de multa sob o mesmo valor e nas mesmas condições, totalizando 02
(duas) penas de multa impostas. Passo à DOSIMETRIA DA PENA com relação a Marcos
Leôncio da Silva Matos (CPB, arts. 59 e 68). Verifico que a culpabilidade do réu é adequada ao
tipo, uma vez que não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal; não registra
antecedentes diante da ausência de informações quanto a anteriores condenações definitivas;
a conduta social é aparentemente proba; a personalidade manifesta-se dentro da normalidade;
motivo, circunstâncias e consequências do crime normais à espécie, nada tendo a se valorar.
Dessa forma, fixo a pena base em 02 (dois) anos de detenção, que torno definitiva ante a
ausência de outras circunstâncias a considerar. A pena será cumprida, desde o início, em
regime aberto e em Casa de Albergado ou estabelecimento equivalente. Considerando as
mesmas circunstâncias, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário, em
razão da situação econômica do sentenciado, arbitro em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do fato, a ser paga em até 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta
sentença. Com fundamento nos arts. 44 e 46 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa
de liberdade aplicada em restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à
comunidade ou entidade pública, a ser designada pelo juízo da execução, consistente na
atribuição de tarefa gratuita ao condenado, de acordo com sua aptidão, à razão de 01 (uma)
hora de tarefa por dia de condenação, sem prejuízo de sua jornada de trabalho. . Por fim, com
base no §2º do art. 44 do CPB, fixo, também, em substituição à pena privativa de liberdade
imposta, outra pena de multa sob o mesmo valor e nas mesmas condições, totalizando 02
(duas) penas de multa impostas. As penas restritivas de direitos serão convertidas em
privativas de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado das condições impostas (CP, art. 44, p. 4º). Custas pelos condenados. Após o trânsito em julgado, providencie
a Secretaria o lançamento do nome dos condenados no Livro Rol dos Culpados e as anotações
e comunicações de interesse estatístico. P.R.I.
Numeração única: 3576-64.2000.4.01.4000
2000.40.00.003574-9 CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502489

REU
: WASHINGTON MARQUES LEANDRO
ADVOGADO
: PI00003525 - ASTROGILDO MENDES DE ASSUNCAO FILHO
ADVOGADO
: PI00007331 - JAMES CASTELO BRANCO COSTA FILHO
ADVOGADO
: PI00007514 - MARIANA COELHO GOMES NÓBREGA
ADVOGADO
: PI00008139 - RAFAEL DE MELO RODRIGUES
ADVOGADO
: PI00003137 - VANESSA MELO OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR WASHINGTON MARQUES LEANDRO pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n.
201/67. Passo à DOSIMETRIA DA PENA (CPB, arts. 59 e 68). Na primeira fase, analisando as
circunstâncias judiciais (CP, art. 59), a culpabilidade do réu é adequada ao tipo, uma vez que
o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal; não registra antecedentes diante da ausência de informações quanto a anteriores condenações definitivas;
não foram coletados elementos a respeito de sua conduta social e da personalidade, razão pela
qual deixo de valorá-las; motivo e circunstâncias do crime normais à espécie, nada tendo a se
valorar; as consequências são desfavoráveis, em razão do dano causado à população do
município de Demerval Lobão/PI, tendo em conta que o objeto do convênio referia-se à
construção e equipagem de um centro de produção para costureiras naquela municipalidade.
Dessa forma, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão, que torno definitiva ante a
ausência de outras circunstâncias a considerar. A pena será cumprida, desde o início, em
regime aberto e em Casa de Albergado ou estabelecimento equivalente. Com fundamento nos
arts. 44 e 46 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade aplicada em restritiva
de direito, na modalidade de prestação pecuniária consistente na doação de cestas básicas a
entidade social/beneficente (CP, art.43, I), a teor do art.45, §§ 1º e 2º do CP. Por fim, com base
no §2º do art. 44 do CPB, fixo, também, em substituição à pena privativa de liberdade imposta,
pena de multa que, considerando as mesmas circunstâncias, fixo em 20 (vinte) dias-multa, cujo
valor unitário, em razão da situação econômica do sentenciado, arbitro em 1/5 (um quinto) do
salário mínimo vigente à época do fato, a ser paga em até 10 (dez) dias a contar do trânsito em
julgado desta sentença. As formas e locais de cumprimento da pena restritiva acima fixada
serão estabelecidas em Audiência Admonitória, a ser oportunamente designada pelo Juiz da
execução, em conformidade com as aptidões e condições financeiras do condenado, devendose observar, quanto à duração, o disposto no art. 46, §§ 3º e 4º, e no art. 55, ambos do Código
Penal. As penas restritivas de direitos serão convertidas em privativas de liberdade se ocorrer
o descumprimento injustificado das condições impostas (CP, art. 44, p. 4º). Quanto à sanção de
perda da função e de inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou
função pública, eletivo ou de nomeação, destaco que, inobstante o entendimento de alguns
Tribunais Pátrios no sentido de que se trata de um efeito automático da condenação, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que "A perda de cargo ou a inabilitação para
o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação 'não é automático, nem
depende tão-só desses elementos objetivos; ao motivar a imposição da perda de cargo, função
ou mandato, o juiz deve levar em consideração o alcance do dano causado, a natureza do fato,
as condições pessoais do agente, o grau de sua culpa, etc., para concluir sobre a necessidade
da medida no caso concreto'". (AP 441, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado
em 08/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 06-06-2012 PUBLIC 08-06-2012).
Vale mencionar que a decisão supra fundamentou-se em entendimento no sentido de que o art.
1º, §2º, do Decreto-Lei n. 201/67, continua vigente, mesmo diante da previsão contida no art.
92, do Código Penal, em face do princípio da especialidade. Todavia, deverá ser aplicado o
parágrafo único do citado art. 92 - tendo em vista que o Decreto-Lei é omisso a este respeito
-, que dispõe que "os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser
motivadamente declarados na sentença". Nesse contexto, em que pese o art. 92 não ter
revogado o Decreto-Lei, penso que a disciplina nele contida, em especial o inciso I, pode ser
útil à análise do caso em tela, notadamente no que se refere à previsão contida na alínea "a"
deste dispositivo, que dispõe que a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo somente
será aplicada quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a um ano, nos crimes
praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. Não
se trata de aplicar o art. 92, do Código Penal, ao caso em análise, porque, como já explicitado,
o art. 1º, §2º, do Decreto-lei, ainda é vigente. Cuida-se, tão-somente, de considerá-lo como
elemento norteador. Assim, considerando a pena total aplicada, a lesividade do fato e a
existência de dano ao erário, DECRETO a inabilitação do réu para o exercício de qualquer
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 1º, §2º,
do Decreto-Lei n. 201/67). Inaplicável, contudo, a sanção de perda da função pública, tendo em
vista que o réu não mais ocupa o cargo de Prefeito Municipal. Transitada em julgado esta
sentença, providencie a Secretaria o lançamento do nome do condenado no Livro Rol dos
Culpados e as anotações e comunicações de interesse estatístico, bem assim oficie-se aos
órgãos competentes para registrar a inabilitação do réu, pelo prazo de cinco anos, para o
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exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, tudo sem prejuízo da reparação
civil do dano causado ao patrimônio público. Custas processuais pelo réu. P.R.I.
Juiz Titular
: DR. FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA
Juiz Substit.
: DR. ADRIAN SOARES AMORIM DE FREITAS
Dir. Secret.
: GARDENIA BARBOSA REIS CAVALCANTE
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ADRIAN SOARES AMORIM DE FREITAS
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 11908-68.2010.4.01.4000
11908-68.2010.4.01.4000 PETIÇÃO CRIMINAL
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
REQDO.
: TIAGO VALERIO LAGO SANTOS
REQDO.
: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA NASCIMENTO
REQDO.
: TIAGO SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: PI00007117 - ANDRESSA COELHO DE ALMEIDA RODRIGUES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Destarte, acolho a manifestação do Ministério Público Federal e, assim, DECLARO extinta a
punibilidade de TIAGO SILVA FERREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA NASCIMENTO
E TIAGO VALÉRIO LAGO, relativamente ao crime previsto no artigo 70 da Lei 4.117/62. Sem
custas nem honorários advocatícios. Oportunamente, arquivem-se os autos, dando-se baixa na
distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Numeração única: 18418-63.2011.4.01.4000
18418-63.2011.4.01.4000 PETIÇÃO CRIMINAL
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO.
: IARA SILVA EVANGELISTA
ADVOGADO
: PI00005952 - GERMANO TAVARES PEDROSA E SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Destarte, acolho a manifestação do Ministério Público Federal e, assim, DECLARO extinta a
punibilidade de IARA DA SILVA EVANGELISTA, relativamente ao crime previsto no artigo 147
do Código Penal. Sem custas nem honorários advocatícios. Oportunamente, arquivem-se os
autos, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
: DR. DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO
: MARCOS NAPOLEÃO DO RÊGO PAIVA DIAS

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8-34.2014.4.01.4005
8-34.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00008124 - LOURIVAN DE ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 14-41.2014.4.01.4005
14-41.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: REIS IVANIA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PI0008201A - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 29-10.2014.4.01.4005
29-10.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MOISES CIRQUEIRA MARQUES NETO
ADVOGADO
: PI00005785 - MILTON CARVALHO DE ARAGAO DUARTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORRENTE
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO
: MARCOS NAPOLEÃO DO RÊGO PAIVA DIAS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1329-07.2014.4.01.4005
1329-07.2014.4.01.4005 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI - COREN
ADVOGADO
: PI00005743 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL
EXCDO
: AGUINALDO ALVES ROCHA LUSTOSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Efetuado o pagamento do débito, consoante informado pela exequente, fl. 24, julgo extinta a
presente execução, nos termos do art. 794, I, c/c art. 795, ambos do Código de Processo
Civil.
Custas de lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502490

Juiz Titular
Dir. Secret.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 30-92.2014.4.01.4005
30-92.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DORIVAL BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PI0008201A - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
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Numeração única: 180-73.2014.4.01.4005
180-73.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDISON MOREIRA DUARTE
ADVOGADO
: PI0008201A - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 234-39.2014.4.01.4005
234-39.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LEOMAR RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 236-09.2014.4.01.4005
236-09.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EUNICE ALVES DE SOUSA PACHECO
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 245-68.2014.4.01.4005
245-68.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALMERITA ALVES SOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 248-23.2014.4.01.4005
248-23.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDIMILSON NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].

Numeração única: 57-75.2014.4.01.4005
57-75.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: GILDENI DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: PI0008201A - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 69-89.2014.4.01.4005
69-89.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AUREA PEREIRA DA GAMA
ADVOGADO
: PI0008201A - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 70-74.2014.4.01.4005
70-74.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA VALDIRENE MOURA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 167-74.2014.4.01.4005
167-74.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDIVANIA ARAUJO SOUZA
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 170-29.2014.4.01.4005
170-29.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZILNA SANTANA DA SILVA
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502491
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Numeração única: 318-40.2014.4.01.4005
318-40.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIO ELIO NOGUEIRA LUSTOSA
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 322-77.2014.4.01.4005
322-77.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSIMAR BISPO DE FIGUEREDO
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 337-46.2014.4.01.4005
337-46.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE FRANCISCO TAVARES
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 396-34.2014.4.01.4005
396-34.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO CASSEMIRO LOPES FILHO
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 428-39.2014.4.01.4005
428-39.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: IGOR BRITO NUNES
ADVOGADO
: PI00006439 - JOSE ALVES FONSECA NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].

Numeração única: 293-27.2014.4.01.4005
293-27.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 296-79.2014.4.01.4005
296-79.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALMERICE MIRANDA DE SOUSA
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 303-71.2014.4.01.4005
303-71.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MOACI PEREIRA LOBATO
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 309-78.2014.4.01.4005
309-78.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Numeração única: 317-55.2014.4.01.4005
317-55.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLAUDENIR NOGUEIRA DIAS
ADVOGADO
: PI00010481 - VAMBERTO RIBEIRO ROCHA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502492

2492

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Numeração única: 677-87.2014.4.01.4005
677-87.2014.4.01.4005 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DORINALDO ALVES BORGES
ADVOGADO
: PI00008831 - GUSTAVO ALFREDO DO VAL NOGUEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Flávio Barbosa Pinheiro,
Ortopedista (CRM -PI 2182/PI), no dia 10/10/2014, a partir das 15:00h, na sala de perícias
desta Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 10 (dez) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual. [...].

: DR. BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO
: FLÁVIO LIMA DE AGUIAR

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2037-97.2013.4.01.4003
2037-97.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ARLETE RODRIGUES LUSTOSA
ADVOGADO
: PI00008201 - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANO
VARA ÚNICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Expeça-se RPV, discriminando os valores de honorários advocatícios no importe de 30%
(trinta por cento) da quantia acordada, nos termos do contrato coligido à fl. 59. Ato contínuo,
abra-se vista às partes acerca do referido requisitório de pagamento. Após, não havendo
discordância, retornem os autos para conferência e autorização da RPV. Por fim, comprovado
o levantamento do montante requisitado, arquivem-se..."
Numeração única: 3268-62.2013.4.01.4003
3268-62.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ALBINO FRANCISCO DOS REIS
ADVOGADO
: PI00008201 - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO
: FLÁVIO LIMA DE AGUIAR
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2217-50.2012.4.01.4003
2217-50.2012.4.01.4003 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - CARLOS WAGNER BARBOSA GUIMARAES
REU
: FELLIPE BARROS DO REGO
ADVOGADO
: BA00016989 - ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTÔNIO FERNANDES
ADVOGADO
: PI0007335A - FELLIPE BARROS REGO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Em atendimento ao despacho de fl. 310, inclua-se o presente feito na pauta de audiências
do dia 17/12/2014, às 15:00 horas para o interrogatório do réu Fellipe Barros do Rêgo por
videoconferência..."
Juiz Titular
: DR. BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO
Dir. Secret.
: FLÁVIO LIMA DE AGUIAR
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2872-85.2013.4.01.4003
2872-85.2013.4.01.4003 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: JOSE JECONIAS SOARES ARAUJO
REU
: EVERALDO MOURA LUSTOSA ELVAS
ADVOGADO
: PI00004503 - ADRIANO MOURA DE CARVALHO
ADVOGADO
: PI00008711 - ANDRE CELESTINO DE JESUS
ADVOGADO
: PI00004505 - MARLIO DA ROCHA LUZ MOURA
ADVOGADO
: PI00009492 - THYAGO ANDRE ALVES DE BRITO MELO
ADVOGADO
: PI00005456 - UANDERSON FERREIRA DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Em atendimento ao despacho de fl. 1095, inclua-se o presente feito na pauta de audiências
do dia 17/12/2014, às 14 horas para a inquirição da testemunha de acusação Melissa Themis
Tavares Dutra por videoconferência..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502493

Juiz Titular
Dir. Secret.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Expeça-se RPV, discriminando os valores de honorários advocatícios no importe de 30%
(trinta por cento) da quantia acordada, nos termos do contrato coligido à fls. 46/48. Ato
contínuo, abra-se vista às partes acerca do referido requisitório de pagamento. Após, não
havendo discordância, retornem os autos para conferência e autorização da RPV. Por fim,
comprovado o levantamento do montante requisitado, arquivem-se..."
Numeração única: 1722-69.2013.4.01.4003
1722-69.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AUDETINA RAMOS SOARES
ADVOGADO
: PI00008201 - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Expeça-se RPV, discriminando os valores de honorários advocatícios no importe de 30%
(trinta por cento) da quantia acordada, nos termos do contrato coligido à fls. 49/50. Ato
contínuo, abra-se vista às partes acerca do referido requisitório de pagamento. Após, não
havendo discordância, retornem os autos para conferência e autorização da RPV. Por fim,
comprovado o levantamento do montante requisitado, arquivem-se..."
Numeração única: 2859-23.2012.4.01.4003
2859-23.2012.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADI LUSTOSA JACOBINA
ADVOGADO
: PI00008201 - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Expeça-se RPV, discriminando os valores de honorários advocatícios no importe de 30%
(trinta por cento) da quantia acordada, nos termos do contrato coligido à fl. 64/65. Ato contínuo,
abra-se vista às partes acerca do referido requisitório de pagamento. Após, não havendo
discordância, retornem os autos para conferência e autorização da RPV. Por fim, comprovado
o levantamento do montante requisitado, arquivem-se..."
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Numeração única: 534-41.2013.4.01.4003
534-41.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANA ROSA DOS SANTOS PINTO
ADVOGADO
: PI00008794 - MAX WESLEN VELOSO DE MORAIS PIRES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 641-85.2013.4.01.4003
641-85.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA DAS CHAGAS CONCEICAO SILVA
ADVOGADO
: PI00008794 - MAX WESLEN VELOSO DE MORAIS PIRES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 646-10.2013.4.01.4003
646-10.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROSA BARBOSA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: PI00008794 - MAX WESLEN VELOSO DE MORAIS PIRES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 647-92.2013.4.01.4003
647-92.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RENILDA DA ROCHA SOUSA
ADVOGADO
: PI00008794 - MAX WESLEN VELOSO DE MORAIS PIRES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 651-32.2013.4.01.4003
651-32.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PI00008201 - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 711-05.2013.4.01.4003
711-05.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA LIZETE BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00006056 - ENEAS ALMEIDA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 795-06.2013.4.01.4003
795-06.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARCIA REJANE BARBOSA MOREIRA
ADVOGADO
: PI00008097 - ERASMO RUFO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00006993 - WILLIAM RUFO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Numeração única: 3265-10.2013.4.01.4003
3265-10.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ADONIAS JOAQUIM AMORIM NETO
: PI00008201 - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Expeça-se RPV, discriminando os valores de honorários advocatícios no importe de 30%
(trinta por cento) da quantia acordada, nos termos do contrato coligido à fls. 51/53. Ato
contínuo, abra-se vista às partes acerca do referido requisitório de pagamento. Após, não
havendo discordância, retornem os autos para conferência e autorização da RPV. Por fim,
comprovado o levantamento do montante requisitado, arquivem-se..."
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO
: FLÁVIO LIMA DE AGUIAR

Atos do Exmo.

: DR. BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3428-24.2012.4.01.4003
3428-24.2012.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ROSIMEIRE NUNES DA COSTA E OUTROS
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 4198-17.2012.4.01.4003
4198-17.2012.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
: PI00007253 - MARAIZA NUNES DE AGUIAR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 230-42.2013.4.01.4003
230-42.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LUCIMARA LIMA RAMOS
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 233-94.2013.4.01.4003
233-94.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LUZILENE BANDEIRA DA SILVA
: PI00002940 - JOSE ALTAMIR NUNES DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502494
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1523-47.2013.4.01.4003
1523-47.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: PI00006439 - JOSE ALVES FONSECA NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 958-83.2013.4.01.4003
958-83.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADNA GOMES PARAGUAI
ADVOGADO
: PI00007644 - ORLEANE RODRIGUES LIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 959-68.2013.4.01.4003
959-68.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EVARISTO RIBEIRO DA CUNHA
ADVOGADO
: PI00007644 - ORLEANE RODRIGUES LIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 977-89.2013.4.01.4003
977-89.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA FRANCINETE DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: PI00006434 - GARDENIA AGUIAR MOTA
ADVOGADO
: PI00005798 - GERALDO SEBASTIAO ALMEIDA MOTA FILHO
ADVOGADO
: PI00006792 - JOAO JOSE RODRIGUES ALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 978-74.2013.4.01.4003
978-74.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00006434 - GARDENIA AGUIAR MOTA
ADVOGADO
: PI00005798 - GERALDO SEBASTIAO ALMEIDA MOTA FILHO
ADVOGADO
: PI00006792 - JOAO JOSE RODRIGUES ALVES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1077-44.2013.4.01.4003
1077-44.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DE LOURDES ARAUJO ALENCAR
ADVOGADO
: PI00006056 - ENEAS ALMEIDA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1480-13.2013.4.01.4003
1480-13.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BERNALDINA FRANCISCA DA CRUZ
ADVOGADO
: PI00008097 - ERASMO RUFO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00006993 - WILLIAM RUFO DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502495

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1603-11.2013.4.01.4003
1603-11.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ZILMA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: PI00006056 - ENEAS ALMEIDA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1609-18.2013.4.01.4003
1609-18.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: AMENALIA PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: PI00001789 - RAIMUNDO CARLOS NOGUEIRA ALMEIDA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1859-51.2013.4.01.4003
1859-51.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE CALISTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: PI00002940 - JOSE ALTAMIR NUNES DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 2214-61.2013.4.01.4003
2214-61.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RUTH FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 2217-16.2013.4.01.4003
2217-16.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FERNANDA DA SILVA MAGALHAES
ADVOGADO
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para que levante valores existentes em seu nome, referentes à RPV,
no prazo de 10 (dez) dias..."
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Numeração única: 4998-11.2013.4.01.4003
4998-11.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

Numeração única: 1585-53.2014.4.01.4003
1585-53.2014.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: EDINALDO RIBEIRO ALVES
ADVOGADO
: PI00011090 - EDUARDO MARTINS DUARTE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos documento que
autorize a representação por parte da Sra. Áurea Maria Alves, que consta como curadora na
petição inicial..."
Numeração única: 1577-76.2014.4.01.4003
1577-76.2014.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA CARLA SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: PI00000099 - VIDAL GENTIL DANTAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para trazer aos autos a prova do prévio requerimento administrativo
ou de seu indeferimento perante o INSS, no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 3527-91.2012.4.01.4003
3527-91.2012.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JANAINA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: PI00004954 - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao recurso
inominado de fls. 74/85..."
Numeração única: 2581-85.2013.4.01.4003
2581-85.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JEFERSON NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: PI00006434 - GARDENIA AGUIAR MOTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se a parte autora para informar quantas pessoas residem sob o mesmo teto no
endereço constante nos autos, com indicação do RG, CPF, profissão/fonte de renda dos
familiares citados, por se tratar de requisito para análise do cabimento do benefício assistencial
pleiteado na inicial, no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1629-72.2014.4.01.4003
1629-72.2014.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: BRENO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO0004598A - MARCUS VINICIUS SCATENA COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se a parte autora para informar quantas pessoas residem sob o mesmo teto no
endereço constante nos autos, com indicação do RG, CPF, profissão/fonte de renda dos
familiares citados, por se tratar de requisito para análise do cabimento do benefício assistencial
pleiteado na inicial, no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 3567-39.2013.4.01.4003
3567-39.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a proposta de
acordo apresentada pela ré..."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502496

AUTOR
ADVOGADO
REU

: AURECY MOREIRA DO NASCIMENTO
: PI00008201 - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao
recurso inominado de fls. 47/61..."
Numeração única: 2611-23.2013.4.01.4003
2611-23.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LUIZA AGUIAR DR SOUZA
: PI00008201 - PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao
recurso inominado de fls. 35/40..."
Numeração única: 3267-77.2013.4.01.4003
3267-77.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA DO SOCORRO CELESTINO DO NASCIMENTO
: PI00008952 - AROLDO SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para apresentar RG e CPF dos menores Lucas Celestino da Costa,
Luan Celestino da Costa e Luara Celestino da Costa, no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1628-87.2014.4.01.4003
1628-87.2014.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA DAS DORES DA SILVA
: PI00002934 - EMANUEL NAZARENO PEREIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se a parte autora para informar se há filhos menores do de cujus, e, havendo, se já
está recebendo pensão por morte, no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1607-14.2014.4.01.4003
1607-14.2014.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / OUTROS / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LUZIA SOARES DA SILVA
: PI00001746 - CLEONICE GOMES MIRANDA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para trazer aos autos a prova do prévio requerimento administrativo
e de seu indeferimento perante o INSS, bem como comprovante de residência em nome da
parte autora, no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1602-89.2014.4.01.4003
1602-89.2014.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: TEREZA DA ROCHA QUIXABEIRA
: PI00010806 - GUMERCINO OLIVEIRA DA SILVA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se a parte autora par se manifestar acerca do relatório de prevenção constante nos
autos, estabelecendo a distinção entre as causas, sob pena de possível extinção do feito, no
prazo de 10 (dez) dias..."

2496

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
sem, contudo, lograr êxito, conforme certidão de fl. 271. Diante de tal quadro, instado a se
manifestar, o MPF pugnou pela suspensão e o desmembramento do feito em relação a este
denunciado e a continuação regular com relação ao outro, com a designação da audiência de
instrução, sem olvidar a decretação da prisão preventiva daquele. Com efeito, extrai-se expressamente do disposto no art. 366 do CPP que, caso o acusado citado por edital, não
compareça, nem constitua advogado, ficará suspenso o processo e o curso do prazo prescricional em relação a ale. Sendo assim, determino a suspensão do processo e do curso do
prazo prescricional em relação ao acusado Átila Cavalcante de Albuquerque Rocha, bem como
determino o desmembramento do feito também em relação a ele, em homenagem à celeridade
processual. Continuando à análise do feito, verifico, ainda pendente, o requerimento de prisão
preventiva do denunciado Átila Cavalcante de Albuquerque Rocha. Ora, consta da inicial
acusatória que o denunciado Átila Cavalcante de Albuquerque Rocha tomou "emprestado" o
cartão e senha de Leandro Maciel da Silva, prometendo-lhe pagar, em troca, a quantia de R$
200,00 (duzentos reais), com o escopo de apropriar-se do montante de R$ 1.230,00 (um mil,
duzentos e trinta reais) da conta de Eliana Alice Correia Rodrigues, correntista da agência da
CEF, em Parnaíba-PI. Às fls. 209, 226 e 263, constam certidões que atestam a impossibilidade
de citação do acusado em questão, ante a sua ausência nos três endereços informados, tanto
pelo próprio corréu, quando de seu interrogatório em sede policial, à fl. 134; quanto pelo MPF,
quando instado a tanto em duas oportunidades, às fls. 213 e 243-verso. Ante às circunstâncias
reiteradas em que o réu permanece foragido, infere-se a tentativa do denunciado em se
esquivar da aplicação da lei penal, a atrair o disposto no art. 312, do CPP, mormente se
considerado que a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos, notadamente às
fls. 32 e 64 (documento bancário que atesta a transferência eletrônica para a conta de Leandro
Maciel da Silva e o seu depoimento à autoridade policial, respectivamente), sendo certo,
ademais, que os indícios de autoria exsurgem das próprias declarações dos acusados, colhidas
em seus interrogatórios policial (fls. 64 e 134), no sentido de que utilizaram-se do cartão e
senha de Leandro para realizarem o "esquema". Por outro lado, trata-se de imputação de crime
doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 155, § 4º,
incisos II e IV, CP), atendendo-se, por conseguinte, ao preceituado no art. 313, inciso I, do CPP.
Acresça-se que as circunstâncias do caso desaconselham a adoção de medidas acautelatórias
distintas da prisão preventiva, porquanto inadequadas à situação concreta, por força das
peculiaridades acima apontadas. Ante o exposto, satisfeitas as disposições dos arts. 312 e 313,
inciso I, do CPP, decreto a prisão preventiva de Átila Cavalcante de Albuquerque Rocha.
Expeça-se o correspondente mandado de prisão. À secretaria certifique o desmembramento e
proceda a suspensão nos novos autos desmembrados. Anote-se e comunique-se o necessário.
Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Numeração única: 8-77.2013.4.01.4002
8-77.2013.4.01.4002 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: LUIZ FERNANDO LOPES SOARES TEIXEIRA
REU
: TASSIO MARCILIO FRANCISCO GOMES
REU
: GEAN CARLO PEREIRA DA SILVA
REU
: MARIA DOS REMEDIOS LUSTOSA SAMPAIO
ADVOGADO
: PI00006215 - BRUNO GOMES OLIVEIRA DE MORAES
ADVOGADO
: PI00010034 - IVON LENDL BESERRA SALES
ADVOGADO
: PI00001750 - LUIZ BEZERRA DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: PI00008531 - NAGILA KALILA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, torno sem efeito a suspensão condicional do processo homologada perante
o juízo deprecado. Em sendo assim, expeça-se ofício à Comarca de Água Branca/PI, encaminhando-se cópia deste decisório, a fim de que seja realizada nova audiência admonitória
nos autos da carta precatória nº 230/2013, fls. 461/462, lá registrada e autuada sob o nº
0000759-30.2013.8.18.0034, para apresentação da proposta de sursis processual, formulada
pelo Ministério Público Federal às fls. 369/371, mediante as condições ali estabelecidas, consignando-se que no prazo bienal da suspensão condicional do processo deverá ser descontado
o tempo já decorrido desde a primeira audiência. Caso inexista instituição do sistema federal de
ensino naquela municipalidade, fica o deprecado, desde já, autorizado a indicar qualquer
instituição de ensino da rede estadual ou municipal para cumprimento da prestação de serviços. Encaminhem-se os autos ao setor competente para fins de retificação da autuação dos
presentes autos, substituindo o objeto constante no termo de autuação pelo correspondente ao
tipo penal descrito na denúncia. Considerando o novo endereço de Maria dos Remédios
Lustosa Sampaio, fornecido pelo órgão acusador à fl. 519, expeça-se carta precatória para a
Comarca de Piripiri/PI, para a finalidade de citar a denunciada, dando-lhe ciência da presente
ação e dos termos da denúncia, bem como realizar audiência admonitória para apresentação

Numeração única: 4051-88.2012.4.01.4003
4051-88.2012.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OSMAR DOMINGOS RIBEIRO
ADVOGADO
: PI00008489 - FILIPE ALMEIDA MACEDO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição de fls. 59/64, no prazo de 10
(dez) dias..."
Numeração única: 851-73.2012.4.01.4003
851-73.2012.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: OLANDA BARBOSA ALVES E OUTRO
ADVOGADO
: PI00006439 - JOSE ALVES FONSECA NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intime-se a parte autora para falar acerca da petição de fls. 88/100, no prazo de 10 (dez)
dias..."
Numeração única: 1559-55.2014.4.01.4003
1559-55.2014.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: PAMELLA VICTORIA RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: PI00010172 - JOSE DO PERPETUO SOCORRO SOUSA LIMA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...Intime-se a parte autora para informar quantas pessoas residem sob o mesmo teto no
endereço constante nos autos, com indicação do RG, CPF, profissão/fonte de renda dos
familiares citados, por se tratar de requisito para análise do cabimento do benefício assistencial
pleiteado na inicial, bem como comprovante de residência, tudo no prazo de 10 (dez) dias..."
Numeração única: 1591-94.2013.4.01.4003
1591-94.2013.4.01.4003 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO APOLINARIO FILHO GOMES
ADVOGADO
: PI00009224 - MARA RAYLANE DE SOUSA REIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...intimem-se as partes para se manifestarem acerca da requisição de pagamento retro, no
prazo de 10 (dez) dias..."

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PARNAÍBA
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. LEONARDO TAVARES SARAIVA
: JOAQUIM JOSE FERREIRA DOS SANTOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM Nº 98/2014
Atos do Exmo.
: DR. LEONARDO TAVARES SARAIVA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2812-52.2012.4.01.4002
2812-52.2012.4.01.4002 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: LEANDRO MACIEL DA SILVA
ADVOGADO
: GO00017206 - MARCELO DI REZENDE BERNARDES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Ante o exposto, ausentes as razões para se declarar a absolvição sumária, rejeito as
argumentações da defesa escrita de fls. 229/240, e ratifico a denúncia, entendendo que o feito
deva ter regular prosseguimento em relação ao acusado Leandro Maciel da Silva. Feitas estas
considerações, passo à análise da situação do corréu Átila Cavalcante de Albuquerque Rocha,
o qual não foi encontrado para receber a citação, pelo que se procedeu à citação por edital,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502497
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Designo audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2014, às 17 horas, na sala de
audiências desta Vara Federal, por se tratar da data disponível mais próxima, para proceder ao
interrogatório do acusado. Intime-se o denunciado, pessoalmente, e seu advogado, por publicação. Intime-se o Ministério Público Federal, com remessa dos autos. Publique-se. Intimemse. Cumpra-se.
Numeração única: 2550-05.2012.4.01.4002
2550-05.2012.4.01.4002 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - MARCO AURELIO ADAO
REU
: FRANCISCO DAS CHAGAS SATIRO
REU
: GILVAN TEIXEIRA SALES
ADVOGADO
: PI00005234 - FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal já foram ouvidas,
fls. 166/168, designo audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2014, às 16 horas,
para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório dos acusados. Expeçase carta precatória para a Comarca de Joaquim Pires/PI, para a finalidade de intimar o
denunciado, Francisco das Chagas Satiro, da data da audiência designada. E, visando a
preservar a identidade física do juiz que julgará a causa, direito constitucionalmente assegurado, intime-o para, querendo e podendo, comparecer na referida audiência, a fim de que
seja interrogado. Anote-se na missiva que, caso o réu não compareça na audiência designada,
será expedida carta precatória para a finalidade de realizar seu interrogatório. Intime-se, pessoalmente, o seu advogado dativo, nomeado à fl.124. Intime-se o réu Gilvan Teixeira Sales, por
mandado, e seu advogado, por publicação. Intimem-se as testemunhas, por mandado, advertindo-as de que deverão comparecer ao ato com a antecedência mínima de 15 minutos.
Intime-se o Ministério Público Federal, com remessa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Numeração única: 1329-50.2013.4.01.4002
1329-50.2013.4.01.4002 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO
REU
: WIANEY BEZERRA SOUSA
ADVOGADO
: PI00005499 - ALBERTO ABRAAO LOIOLA FILHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal já foram ouvidas,
fls. 347/349 e 362/363, designo audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2014, às 17
horas e 30 minutos, para inquirição da testemunha arrolada pela defesa e interrogatório do
acusado. Intime-se o réu Wianey Bezerra Sousa, por mandado, e seu advogado, por publicação. Intime-se a testemunha, pessoalmente, advertindo-a de que deverá comparecer ao
ato com a antecedência mínima de 15 minutos. Intime-se o Ministério Público Federal, com
remessa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Substit.
: DR. LEONARDO TAVARES SARAIVA
Dir. Secret.
: JOAQUIM JOSE FERREIRA DOS SANTOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM Nº 97/2014
Atos do Exmo.
: DR. LEONARDO TAVARES SARAIVA
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2810-82.2012.4.01.4002
2810-82.2012.4.01.4002 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: THIAGO DOS SANTOS CAMOES
ADVOGADO
: PI00227591 - FRANCISCO LUCIO CIARLINI MENDES
ADVOGADO
: PI00002275 - FRANCISCO LUCIO G MENDES
ADVOGADO
: PI00008401 - KARINE CAVALCANTE DOS SANTOS

da proposta de suspensão condicional do processo, formulada pelo Parquet às fls. 2-l e 2-m.
Vista dos autos ao Ministério Público Federal para se manifestar acerca da informação de
secretaria de fl. 539, que noticia o descumprimento de uma das condições da suspensão
processual por parte do beneficiado Gean Carlo Pereira da Silva. Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Substit.
: DR. LEONARDO TAVARES SARAIVA
Dir. Secret.
: JOAQUIM JOSE FERREIRA DOS SANTOS
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM Nº 96/2014
Atos do Exmo.
: DR. LEONARDO TAVARES SARAIVA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2542-57.2014.4.01.4002
2542-57.2014.4.01.4002 CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: PI00002681 - MARCO TULIO LUSTOSA CAMINHA
DEPCDO
: EDSON ARAUJO
DEPCDO
: ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: PI00003958 - CELSO GONCALVES CORDEIRO NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Trata-se de carta precatória oriunda da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, que tem
como finalidade realizar audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Federal. Designo audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2014, às 14 horas
e 30 minutos, na sala de audiências desta Vara Federal, por se tratar da data disponível mais
próxima. Comunique-se ao deprecante o registro e a autuação do presente feito, bem como a
data da audiência. Realizado o ato deprecado, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao
Juízo de origem com as nossas homenagens. Intime-se o MPF, fazendo-se remessa dos autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Numeração única: 2631-17.2013.4.01.4002
2631-17.2013.4.01.4002 PROCEDIMENTO DO JEF CRIMINAL - SUMARIÍSSIMO
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉU
: CAMATUBA LTDA
RÉU
: MARCIO IVO LOPES DE CARVALHO
ADVOGADO
: PI00003917 - TIBERIO ALMEIDA NUNES
ADVOGADO
: PI00009014 - VANESSA ALVES DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Redesigno audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2014, às 15 horas e 30 minutos
(art. 79 da Lei nº 9.099/95), para proceder ao interrogatório do Representante Legal da empresa CAMATUBA LTDA, Afonso José Leitão Gouveia. Contate-se a Comarca de Barroquinha/CE, encaminhando-se cópia deste despacho, para fins de ampliar o objeto da carta precatória nº 3691/2013, lá registrada e autuada sob o nº 2413-49.2013.8.06.0046/0, incluindo-se
a intimação do acusado Márcio Ivo Lopes de Carvalho acerca da audiência retro. Na oportunidade, informe ao Deprecado que o réu já foi interrogado neste Juízo, às fl. 432, o que
ocasiona a perda do objeto da mencionada deprecata, neste ponto. Razão pela qual requer,
após o cumprimento da diligência acima, a devolução da referida missiva. Intimem-se pessoalmente a defensora dativa do réu Márcio Ivo Lopes de Carvalho, a empresa CAMATUBA
LTDA, na pessoa de seu Representante Legal, e Afonso José Leitão Gouveia, de todo o
conteúdo deste despacho. Considerando a dificuldade em localizar o representante legal da
empresa CAMATUBA LTDA, expeça-se carta precatória para a SJCE e, paralelamente, mandado de intimação a ser cumprido na sede da empresa, em Cajueiro da Praia/PI, a fim de
intimar o Sr Afonso José Leitão Gouveia para comparecer na audiência designada. Intime-se o
Ministério Público Federal, com remessa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Numeração única: 524-34.2012.4.01.4002
524-34.2012.4.01.4002 PROCESSO SUMÁRIO (DETENÇÃO)
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO PIAUI
REU
: OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO
ADVOGADO
: PI00000748 - JOSINO RIBEIRO NETO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502498
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
No uso das atribuições conferidas pelo art. 1º, alínea "h", da Portaria nº 01/JF/GABJU/PNA, de
10 de setembro de 2010, VISTA dos autos à defesa dos acusados FRANCISCO DOS SANTOS
ARAÚJO e ALCI MÁRCIO DE BRITO SILVA JÚNIOR para, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar as alegações finais, na forma de memoriais, conforme preceitua o art. 403, § 3º, do
Código de Processo Penal.
Numeração única: 8172-08.2011.4.01.4000
8172-08.2011.4.01.4000 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
No uso das atribuições conferidas pelo art. 1º, alínea "h", da Portaria nº 01/JF/GABJU/PNA, de
10 de setembro de 2010, VISTA dos autos à defesa de FREDERICO AYRES PEREIRA
CORREIA DA SILVA e SECOM, AQUICULTURA COM. E INDÚSTRIA S/A, pelo prazo de 10
(dez) dias, para se manifestar, requerendo o que entender de direito.
Numeração única: 1083-54.2013.4.01.4002
1083-54.2013.4.01.4002 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO
REU
: RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO
ADVOGADO
: PI00006170 - TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: PI00008570 - WELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
No uso das atribuições conferidas pelo art. 132, § 1º, do PROVIMENTO/COGER 38/2009 e
pela Portaria Nº 01/JF/GABJU/PNA, de 10 de setembro de 2010, INTIMEM-SE as partes,
conforme disposto no Art. 222 do CPP e na Súmula 273 do STJ, quanto à expedição da carta
precatória nº 2893/2014 ao Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, para a
finalidade de realizar audiência de instrução/inquirição das testemunhas arroladas pela acusação.
Numeração única: 2548-35.2012.4.01.4002
2548-35.2012.4.01.4002 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - KELSTON PINEIRO LAGES
REU
: MANOEL JOSE DE SENA
ADVOGADO
: PI00008674 - FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00007068 - GILBERTO DE MELO ESCORCIO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
No uso das atribuições conferidas pelo art. 132, § 1º, do PROVIMENTO/COGER 38/2009 e
pela Portaria Nº 01/JF/GABJU/PNA, de 10 de setembro de 2010, INTIMEM-SE as partes,
conforme disposto no Art. 222 do CPP e na Súmula 273 do STJ, quanto à expedição da carta
precatória nº 2898/2014 ao Juízo de Direito da Comarca de Piracuruca/PI, para a finalidade de
realizar audiência de instrução. No uso das atribuições conferidas pelo art. 132, § 1º, do
PROVIMENTO/COGER 38/2009 e pela Portaria Nº 01/JF/GABJU/PNA, de 10 de setembro de
2010, INTIMEM-SE as partes, conforme disposto no Art. 222 do CPP e na Súmula 273 do STJ,
quanto à expedição da carta precatória nº 2898/2014 ao Juízo de Direito da Comarca de
Piracuruca/PI, para a finalidade de realizar audiência de instrução.
Numeração única: 413-84.2011.4.01.4002
413-84.2011.4.01.4002 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR
REU
: JANIO FERREIRA DE AGUIAR
ADVOGADO
: PI00000181 - FRANCISCO LINHARES DE ARAUJO JUNIOR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
No uso das atribuições conferidas pelo art. 132, § 1º, do PROVIMENTO/COGER 38/2009 e
pela Portaria Nº 01/JF/GABJU/PNA, de 10 de setembro de 2010, INTIMEM-SE as partes,
conforme disposto no Art. 222 do CPP e na Súmula 273 do STJ, quanto à expedição da carta
precatória nº 2914/2014 ao Juízo de Direito da Comarca de Esperantina/PI, para finalidade de
realizar audiência de instrução/interrogatório do acusado Jânio Ferreira de Aguiar e de instrução/inquirição das testemunhas arroladas pela defesa.
Numeração única: 1746-71.2011.4.01.4002
1746-71.2011.4.01.4002 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO PIAUI
REU
: FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO
REU
: ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: PI00006837 - JOAO DE DEUS VILARINHO BARBOZA
ADVOGADO
: PI00009268 - MATEUS MENDEONCA DE SOUSA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502499

REQTE
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQDO
:
MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
REQDO
:
FRANCISCO ARAUJO GALENO
ADVOGADO
:
PI00008066 - ANTONIO EDIVAR ROCHA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
:
PI00010127 - FELIPE BRITO FORTES
ADVOGADO
:
PI00005387 - FRANCISCO LEORNARDO DA SILVA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
No uso das atribuições conferidas pelo art. 1º, alínea "h", da Portaria nº 01/JF/GABJU/PNA, de
10 de setembro de 2010, INTIMEM-SE os requeridos FRANCISCO ARAÚJO GALENO e o
MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA/PI para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar as provas que
pretendam produzir na audiência, nos termos do art. 324, do Código de Processo Civil.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PICOS
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
: GARCIAS ALENCAR FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4825-56.2014.4.01.4001
4825-56.2014.4.01.4001 MANDADO DE SEGURANCA INDIVIDUAL
IMPTE
: RIVYA FERNANDA LIMA FERNANDES
ADVOGADO
: PI00005860 - FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA
IMPDO
: DIRETOR ADMINISTRATIVO ACADEMICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI -CAMPUS PICOS
IMPDO
DIRETORA DO INSTITUTO MONSENHOR HIPOLITO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Diante dessas considerações, indefiro o pedido liminar [...].

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
: GARCIAS ALENCAR FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1753-32.2012.4.01.4001
1753-32.2012.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZA MARIA XAVIER DA SILVA
ADVOGADO
: PI00005058 - RILDENIA MOURA LYRA BEZERRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Pelo exposto, Conheço dos Embargos, para, no mérito, negar a pretensão neles deduzida.
Atos necessários.
Numeração única: 371-72.2010.4.01.4001
2010.40.01.700335-0 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PI00002261 - GEORGE NUNES MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a petição de fl. 72, indefiro o pedido da parte autora, pois o que se atualiza é
o valor determinado na Sentença (fl. 49/50) e não o salário-mínimo vigente a cada época.
Pelo exposto, encaminho os presentes autos à Secretaria para cumprimento integral do Despacho de fl. 62.
Atos necessários.
Juiz Substit.
: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
Dir. Secret.
: GARCIAS ALENCAR FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2205-18.2007.4.01.4001
2007.40.01.701578-9 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA BORGES DE MOURA E OUTRO
ADVOGADO
: PI0004457A - CANDIDO ALEXANDRINO BARRETO NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que os valores requisitados por RPV ainda se encontram depositados, intimese novamente a parte autora, a fim de providenciar o saque do respectivo montante.
Após, arquivem-se.
Numeração única: 1664-48.2008.4.01.4001
2008.40.01.701184-3 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA
ADVOGADO
: PI0009992B - VIDAL GENTIL DANTAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que os valores requisitados por RPV ainda se encontram depositados, intimese novamente a parte autora, a fim de providenciar o saque do respectivo montante.
Após, arquivem-se.
Numeração única: 3376-05.2010.4.01.4001
3376-05.2010.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARILEIDE DA SILVA XAVIER
ADVOGADO
: PI0007043A - JOSE CARMO DOS REIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista que os valores requisitados por RPV ainda se encontram depositados, intimese novamente a parte autora, a fim de providenciar o saque do respectivo montante.
Após, arquivem-se.
Numeração única: 4099-19.2013.4.01.4001
4099-19.2013.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: PI00005607 - ELAYNE REJANE DE SA BARROS
ADVOGADO
: PI00006218 - MARIA DE FATIMA LACERDA DE SA BARROS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502500

ADVOGADO
REU

: PI00003887 - SILVIA LOPES MARTINS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de habilitação de advogado nos autos, formulado pela parte autora conforme
petição de fls.39/40.
Intimem-se.
Numeração única: 2915-28.2013.4.01.4001
2915-28.2013.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:
:

MARIA DO SOCORRO CARDOSO
PI00009275 - AYLA BARBOSA LIMA
PI00009646 - FRANCISCA ACACIA MENDES URTIGA
PI00009410 - TALITA MARINHO DE ARAUJO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido de habilitação formulado pela parte autora às fls. 40/44.
Intimem-se as partes [...].
Numeração única: 310-75.2014.4.01.4001
310-75.2014.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: BENEDITO REIS DA SILVA
: PI00010314 - MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o determinado no
despacho de fl. 34.
Numeração única: 1069-83.2007.4.01.4001
2007.40.01.700442-6 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / REVISÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ENOI BORGES DE ARAUJO E OUTROS
: PI0004457A - CANDIDO ALEXANDRINO BARRETO NETO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se, novamente, a autora Antônia Aparecida Arruda, para conhecimento do ofício de
depósito de RPV (fl. 105), bem como para providenciar o respectivo saque.
Após, arquivem-se.
Numeração única: 698-12.2013.4.01.4001
698-12.2013.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ANTONIO CONSTANTINO PEREIRA
: PI00008994 - MARIA TAISLANE DO P. S. MOURA COSTA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o determinado no ato
ordinatório de fl. 31, sob pena de extinção do presente feito.
Numeração única: 5289-17.2013.4.01.4001
5289-17.2013.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LUCAS DE LIMA PEREIRA
: PI00004935 - FRANCK SINATRA MOURA BEZERRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o determinado no ato
ordinatório de fl. 24.
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1165-98.2007.4.01.4001
2007.40.01.700538-7 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA CANDIDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PI00004769 - ELIAS VITALINO CIPRIANO DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1177-15.2007.4.01.4001
2007.40.01.700550-3 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DEUZIMAR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PI0000099B - VIDAL GENTIL DANTAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1525-33.2007.4.01.4001
2007.40.01.700898-9 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE JUSTINO ALVES
ADVOGADO
: PI0004457A - CANDIDO ALEXANDRINO BARRETO NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1717-63.2007.4.01.4001
2007.40.01.701090-6 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA INALDA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: PI00004213 - HERVAL RIBEIRO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 2341-15.2007.4.01.4001
2007.40.01.701714-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: PI00004769 - ELIAS VITALINO CIPRIANO DE SOUSA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1921-73.2008.4.01.4001
2008.40.01.701441-7 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ANA FELIPE
ADVOGADO
: PI00005853 - ELANNE DA CONCEICAO MOURA COSTA
ADVOGADO
: PI00006769 - MARIA APARECIDA DA SILVA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
: GARCIAS ALENCAR FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3089-08.2011.4.01.4001
3089-08.2011.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: NATAM DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: PI00004538 - SILVANDIRA DO NASCIMENTO ALENCAR DANTAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] HOMOLOGO, para que surta os seus efeitos legais e jurídicos, o acordo proposto pela
parte ré às fls. 78/79 e aceito pela parte autora à fl. 86 [...].
Juiz Substit.
: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
Dir. Secret.
: GARCIAS ALENCAR FILHO
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. CLÉCIO ALVES DE ARAUJO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2166-21.2007.4.01.4001
2007.40.01.701539-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: SILVINA BENEDITA DO ESPIRITO SANTO VELOSO
ADVOGADO
: PI00003800 - GARDENIA PORTELA SANTOS BEZERRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] Intimar parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se renuncia ao valor que
ultrapassa o limite de alçada previsto na Lei n. 10.259/2001.
Numeração única: 2036-84.2014.4.01.4001
2036-84.2014.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA PEREIRA
ADVOGADO
: PI0004156B - ALESSANDRA FERREIRA TARQUINO BEZERRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos cópia legível do
CPF da menor Lara Jéssica Alves Pereira.
Numeração única: 1247-22.2013.4.01.4001
1247-22.2013.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MAURA MENDES DE MOURA
ADVOGADO
: PI00009392 - LEONEL VICTOR DE SOUSA CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] intime-se o advogado para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos cópia do seu CPF
para fins de cadastro no sistema processual para a expedição do requisitório de pagamento.
Numeração única: 1161-61.2007.4.01.4001
2007.40.01.700534-2 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADINAELTON ANTONIO DE ARAGAO
ADVOGADO
: PI00003887 - SILVIA LOPES MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502501
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Numeração única: 1436-10.2007.4.01.4001
2007.40.01.700809-8 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO MARCELINO BARBOSA FILHO
ADVOGADO
: PI00004697 - GILSON DE MOURA CIPRIANO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 2752-24.2008.4.01.4001
2008.40.01.702272-6 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLEIDIMAR ELZA DA SILVA
ADVOGADO
: PI00004494 - CICERO EMERICIANO DA SILVA ESPOLIO DE
ADVOGADO
: CE00010721 - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
ADVOGADO
: CE00012235 - VANIA MARIA GOMES DUWE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 2028-83.2009.4.01.4001
2009.40.01.701420-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUZINETE MARIA DE SOUSA
ADVOGADO
: PI00005607 - ELAYNE REJANE DE SA BARROS
ADVOGADO
: PI00006218 - MARIA DE FATIMA LACERDA DE SA BARROS
ADVOGADO
: PI00003887 - SILVIA LOPES MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 3422-28.2009.4.01.4001
2009.40.01.702814-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOSE AMARO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PI00002070 - ANTONIO EDSON SALDANHA DE ALENCAR
ADVOGADO
: PI00002872 - CLIDENOR LIMA SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 4230-33.2009.4.01.4001
2009.40.01.703601-5 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DANILA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00004457 - CANDIDO ALEXANDRINO BARRETO NETO
ADVOGADO
: PI00006255 - VANDECELY ALEXANDRINO CARVALHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e da requisição de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 703-44.2007.4.01.4001
2007.40.01.700076-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA EXPEDITA DE JESUS
ADVOGADO
: PI00003887 - SILVIA LOPES MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502502

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1803-34.2007.4.01.4001
2007.40.01.701176-4 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIA LOPES RODRIGUES
ADVOGADO
: PI0004457A - CANDIDO ALEXANDRINO BARRETO NETO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 2331-68.2007.4.01.4001
2007.40.01.701704-9 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PI00002070 - ANTONIO EDSON SALDANHA DE ALENCAR
ADVOGADO
: PI00002872 - CLIDENOR LIMA SANTOS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1162-12.2008.4.01.4001
2008.40.01.700682-4 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUIZA MARIA DE SANTANA
ADVOGADO
: PI00004697 - GILSON DE MOURA CIPRIANO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 974-82.2009.4.01.4001
2009.40.01.700366-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCIMARA JOSEFA DA SILVA
ADVOGADO
: PI00004494 - CICERO EMERICIANO DA SILVA ESPOLIO DE
ADVOGADO
: PI00007043 - JOSE CARMO DOS REIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 999-95.2009.4.01.4001
2009.40.01.700391-1 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCARMEM DE SOUSA ROCHA
ADVOGADO
: PI00000099 - VIDAL GENTIL DANTAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Numeração única: 2100-02.2011.4.01.4001
2100-02.2011.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RODRIGO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PI00007865 - FRANCISCA MONISE MOURA E SOUSA
ADVOGADO
: PI00002677 - JOSE URTIGA DE SA JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos apresentados pela contadoria judicial às fls. 97/100, no
prazo de 05 (cinco) dias.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 3854-47.2009.4.01.4001
2009.40.01.703246-7 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA ROSA PEREIRA
ADVOGADO
: PI00005607 - ELAYNE REJANE DE SA BARROS
ADVOGADO
: PI00006218 - MARIA DE FATIMA LACERDA DE SA BARROS
ADVOGADO
: PI00003887 - SILVIA LOPES MARTINS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO RAIMUNDO NONATO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 4471-07.2009.4.01.4001
2009.40.01.703827-6 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA APARECIDA FEITOSA
ADVOGADO
: PI0007043A - JOSE CARMO DOS REIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VARA ÚNICA FEDERAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1719-91.2011.4.01.4001
1719-91.2011.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCA LUCINDA DE JESUS LEAL
ADVOGADO
: PI00005963 - DANILO BAIAO DE AZEVEDO RIBEIRO
ADVOGADO
: PI00004027 - LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES
: JOSÉ NILSON DOS SANTOS SILVA

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM 116/2014
: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 23-40.2013.4.01.4004
23-40.2013.4.01.4004 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: COMERCIAL SAO LUCAS LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cuida-se de pedido de redirecionamento da execução (fls. 88/91) à Srª. Luzia de Castro
Macedo Negreiros e ao espólio do Sr. Israel Barreto de Negreiros, apontados corresponsáveis
com base no art. 4º, V, da L. 6.830/80 e art. 135, III, do CTN.
Decido.
As razões postas ao pedido são procedentes.
(...).
Esse o quadro, acolho o pleito de redirecionamento da presente execução fiscal, para incluir no
pólo passivo do feito a Srª. Luzia de Castro Macedo Negreiros (CPF 201.169.503-15) e o
espólio do Sr. Israel Barreto de Negreiros (CPF 007.322.303-49), e ainda determino que a
esposa do falecido junte aos autos a certidão de óbito dele, bem como informe o número do
processo de inventário e arrolamento de bens.
(...).
Numeração única: 493-71.2013.4.01.4004
493-71.2013.4.01.4004 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALID
INDUST -INMETRO
EXCDO
: EDVALDO RIBEIRO DAS NEVES - ME

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos e das requisições de pagamento retro, no prazo de 05
(cinco) dias.
Numeração única: 1838-18.2012.4.01.4001
1838-18.2012.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: FRANCISCO EVANGELISTA CAMINHA E OUTROS
ADVOGADO
: PI00007043 - JOSE CARMO DOS REIS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos à parte autora JESSIANE DE SOUSA CAMINHA para
tomar conhecimento do ofício de depósito retro, bem como providenciar o levantamento dos
respectivos valores.
Numeração única: 3671-42.2010.4.01.4001
3671-42.2010.4.01.4001 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA RISONETE DE CARVALHO
ADVOGADO
: PI00007329 - ANA CLAUDIA REIS TEIXEIRA
ADVOGADO
: PI00005058 - RILDENIA MOURA LYRA BEZERRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vieram-me os autos conclusos para apreciação de proposta de pagamento do débito nos
termos do art. 745-A, do CPC.
Observo, contudo, que o feito trata de execução fiscal, a qual não se aplica o dispositivo acima
citado. No mais, qualquer manifestação sobre a forma de pagamento deve ser dada pelo
credor, a quem caberia informar ao juízo sobre a existência de parcelamento da dívida.
Dessa forma, não havendo qualquer informação sobre a existência de parcelamento, determino
a conversão da quantia depositada (fl. 30) em renda do exequente, e o prosseguimento da
execução quanto ao restante do débito.
Intimem-se.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...] fica aberta vista dos presentes autos às partes para, somente em caso de discordância,
manifestarem-se acerca dos cálculos apresentados pela contadoria judicial às fls. 63/66, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502503

Juiz Titular
Dir. Secret.
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Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Numeração única: 1370-74.2014.4.01.4004
1370-74.2014.4.01.4004 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI
ADVOGADO
: PI00008570 - WELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO
: PI00005845 - WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA
REU
: UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 267, VI, c/c
com o art. 295, II, todos do CPC.
Condeno o autor a pagar honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Numeração única: 470-28.2013.4.01.4004
470-28.2013.4.01.4004 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO
EXCDO
: CERAMICA CASTANHEIRO LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cuida-se de pedido de redirecionamento da execução (fl. 20) ao Sr. Péricles Macário de Castro,
apontado corresponsável com base no art. 4º, V, da L. 6.830/80 e art. 135, III, do CTN.
Decido.
As razões postas ao pedido são procedentes.
(...).
Esse o quadro, acolho o pleito de redirecionamento da presente execução fiscal, para incluir no
pólo passivo do feito o Sr. Péricles Macário de Castro (CPF 087.026.755-87).
(...).
Juiz Titular
: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES
Dir. Secret.
: JOSÉ NILSON DOS SANTOS SILVA

Atos do Exmo.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM 116/2014
: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1916-12.2012.4.01.4001
1916-12.2012.4.01.4001 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REU
: NORBERTO ODEBRECHT S/A
REU
: VILLA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: PE00021012 - ANA CARLA CARDODO TEIXEIRA
ADVOGADO
: PE00022519 - ANDRE MAGALHAES DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: PE00016404 - CARLOS ALBERTO CORREIA TEIXEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: SP00162639 - LUIS RODRIGUES KERBAUY
ADVOGADO
: SP00127352 - MARCOS CEZAR NAJJARIAN BATISTA

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM 116/2014
: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1416-63.2014.4.01.4004
1416-63.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM 116/2014
: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1452-08.2014.4.01.4004
1452-08.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: REGINALDO BARBOSA DE LIMA
ADVOGADO
: PI00007762 - JARDEL LUCIO COELHO DIAS
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3025-21.2013.4.01.4003
3025-21.2013.4.01.4003 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM NO ESTADO DO PIAUICOREN/PI
ADVOGADO
: PI00008351 - HERICA FONSECA OSORIO
EXCDO
: MARLI PAMPLONA GALVAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1570-81.2014.4.01.4004
1570-81.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA ODETE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: PI00009610 - NARA LETICIA DE CASTRO ARAGAO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Efetuado o pagamento do débito, consoante informado pelo exequente (fl. 33), julgo extinta
a presente execução, nos termos do art. 794, I, c.c. o art. 795, ambos do Código de Processo
Civil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502504

: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES
: JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1413-11.2014.4.01.4004
1413-11.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: DEMERCI DIAS DE MIRANDA
ADVOGADO
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Mantenho o despacho de fl. 533 por seus próprios fundamentos.
Cancelo a audiência de instrução e julgamento designada no referido despacho, pois as
testemunhas arroladas residem no Estado do Rio de Janeiro.
Depreque-se a oitiva das testemunhas listadas às fls. 543/544.
Juiz Titular
: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES
Dir. Secret.
: JOSÉ NILSON DOS SANTOS SILVA

Atos do Exmo.

Juiz Titular
Dir. Secret.
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ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1678-13.2014.4.01.4004
1678-13.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

: PI00001162 - RAIMUNDO AUGUSTO CARVALHO DE ARAGAO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1601-04.2014.4.01.4004
1601-04.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARGARETI DA SILVA MESQUITA
ADVOGADO
: PI0004954A - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

FRANCISCA DA SILVA COSTA
PI00009610 - NARA LETICIA DE CASTRO ARAGAO
PI00001162 - RAIMUNDO AUGUSTO CARVALHO DE ARAGAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1684-20.2014.4.01.4004
1684-20.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1616-70.2014.4.01.4004
1616-70.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUZILANDIA NERES DA SILVA
ADVOGADO
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AUTOR
ADVOGADO
ADVOGADO
REU

:
:
:
:

SABINO PEREIRA DOS SANTOS
PI00009610 - NARA LETICIA DE CASTRO ARAGAO
PI00001162 - RAIMUNDO AUGUSTO CARVALHO DE ARAGAO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1668-66.2014.4.01.4004
1668-66.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CLAUDIVAN REIS DA COSTA
ADVOGADO
: PI00004791 - HUGO XAVIER DE OLIVEIRA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1701-56.2014.4.01.4004
1701-56.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1669-51.2014.4.01.4004
1669-51.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: REMO DE NEGREIROS PEREIRA
ADVOGADO
: PI00011265 - BRUNA RAVENA SOUSA RIBEIRO RUBEN
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1715-40.2014.4.01.4004
1715-40.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1674-73.2014.4.01.4004
1674-73.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ANTONIO DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADO
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1751-82.2014.4.01.4004
1751-82.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

AUTOR
ADVOGADO
REU

AUTOR
ADVOGADO
REU

AUTOR
ADVOGADO
REU

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1677-28.2014.4.01.4004
1677-28.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ADEILDES DIAS COELHO
ADVOGADO
: PI00009610 - NARA LETICIA DE CASTRO ARAGAO
ADVOGADO
: PI00001162 - RAIMUNDO AUGUSTO CARVALHO DE ARAGAO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502505

: SILAS PEREIRA DA SILVA
: PI00007539 - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

: JOSE ORLANDO DE JESUS SOARES
: PI00011350 - ULISSES JOSE DA SILVA NETO JUNIOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

: MARIA DA ASSUNCAO DOS SANTOS PAES LANDIM
: PI00006384 - JEAN SIDNEY DE OLIVEIRA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1761-29.2014.4.01.4004
1761-29.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
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: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1853-07.2014.4.01.4004
1853-07.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES
: JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
BOLETIM 116/2014
Atos do Exmo.
: DR. FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1841-90.2014.4.01.4004
1841-90.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MARIA JAICIEL BARBOSA REIS
ADVOGADO
: PI00009420 - GIOVANI MARTINS DIAS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 1842-75.2014.4.01.4004
1842-75.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOICY DINIZ SOUSA RODRIGUES
ADVOGADO
: PI00009420 - GIOVANI MARTINS DIAS JUNIOR
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 1859-14.2014.4.01.4004
1859-14.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: CARLOS AUGUSTO ROSADO DA SILVA
ADVOGADO
: PI00008133 - MARIA FRANCINEVES DA SILVA LOPES
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 1889-49.2014.4.01.4004
1889-49.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ISAIAS JOAO RODRIGUES
ADVOGADO
: PI00010664 - JOAYS ANDRE DE ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 1890-34.2014.4.01.4004
1890-34.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PI00010664 - JOAYS ANDRE DE ARAUJO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

: CRISLANE VILANOVA PEREIRA
: PI00009224 - MARA RAYLANE DE SOUSA REIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1856-59.2014.4.01.4004
1856-59.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: THAIS LOPES DA SILVA OLIVEIRA
: PI00009224 - MARA RAYLANE DE SOUSA REIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 1857-44.2014.4.01.4004
1857-44.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: NILDA SILVA DE SOUSA
: PI00009224 - MARA RAYLANE DE SOUSA REIS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo
pericial.(...)
Numeração única: 877-97.2014.4.01.4004
877-97.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: JOSE ALVES FERREIRA
: PI00007387 - WILSON JOSE FERREIRA NETO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Intime-se a parte autora para manifestação sobre a proposta de acordo formulada às fls.
62/63.
Atos pela Secretaria.
Numeração única: 1820-17.2014.4.01.4004
1820-17.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: LUCIANO DIAS DE SOUSA
: PI0004954A - RITA DE CASSIA ALENCAR OLIVEIRA DIOGENES
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro o pedido de tutela antecipada, uma vez ausente a prova inequívoca das alegações
expostas.
Designo perícia médica na parte autora a ser realizada pelo Dr. Valdy Cesário de Oliveira Neto,
Ortopedista (CRM-PI 4268), no dia 02/10/2014, a partir das 08:00h, na sala de perícias desta
Subseção Judiciária, devendo o laudo conclusivo ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias.
O autor deverá apresentar, no ato pericial, todo e qualquer exame complementar que tenha
realizado (antigos e recentes), as receitas e medicações em uso atual.
(...).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502506
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Numeração única: 1918-02.2014.4.01.4004
1918-02.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 1892-04.2014.4.01.4004
1892-04.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: MANOEL GONCALVES DA COSTA
ADVOGADO
: PI0006056B - ENEAS ALMEIDA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 1904-18.2014.4.01.4004
1904-18.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ILDETE NERIS DOS SANTOS AMORIM
ADVOGADO
: PI00006056 - ENEAS ALMEIDA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 1910-25.2014.4.01.4004
1910-25.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: LUCYLA GREGORIA DE SOUSA
ADVOGADO
: PI0006056B - ENEAS ALMEIDA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 1911-10.2014.4.01.4004
1911-10.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: ISAURA ALENCAR DE BRITO
ADVOGADO
: PI0006056B - ENEAS ALMEIDA FILHO
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 1915-47.2014.4.01.4004
1915-47.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
: RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502507

AUTOR
ADVOGADO
REU

: JORDANIA DE JESUS SANTOS
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I e IV, do
CPC.
Sem custas e tampouco honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, no momento adequado.
Numeração única: 2040-15.2014.4.01.4004
2040-15.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: MARIA DE FATIMA BRITES
: PI00007157 - CARLA BERENICE DA SILVA MOTA
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 253, II, do
Código de Processo Civil.
Sem custas e tampouco honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se.
Numeração única: 1027-78.2014.4.01.4004
1027-78.2014.4.01.4004 CÍVEL / PREVIDENCIÁRIO / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU

: ARNALDO DE OLIVEIRA BRITO
: PI00011350 - ULISSES JOSE DA SILVA NETO JUNIOR
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, julgo improcedente o pedido.
Sem custas e tampouco honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, quando oportuno.
Numeração única: 1773-43.2014.4.01.4004
1773-43.2014.4.01.4004 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL / OUTROS / JEF
AUTOR
ADVOGADO
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ANDRE LUIZ TIAGO RIBEIRO DA ROCHA
PI00010288 - TIAGO RAMON SOUSA E SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU
PI00002804 - ALEXANDRE CHRISTIAN DE JESUS NOLETO
PI00002507 - BENTA MARIA PAE REIS LIMA
PI00003173 - EDVALDO MARTINS VIANA JUNIOR
PI00004331 - ELIDA FABRICIA OLIVEIRA MACHADO FRANKLIN
PI00006519 - JANAINA MARREIROS GUERRA DANTAS
PI00001656 - JOANILIA BEVILAQUA DE SALES
PI00003476 - MARIO PEIXOTO COSTA NETO
PI00001386 - NISO DE SOUSA E SILVA FILHO
PI00003264 - RENATO CAVALCANTE DE FARIAS

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)Esse o quadro, excluo o Município de Anísio de Abreu da lide e julgo procedente o pedido
para condenar a Caixa Econômica Federal na obrigação de indenizar a parte autora por danos
morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deve sofrer unicamente a
incidência da taxa SELIC, a contar do registro da presente sentença, e para determinar que
essa mesma instituição financeira retire o nome do autor dos cadastros de inadimplentes
relativamente ao contrato de crédito consignado celebrado.
Sem custas e tampouco honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, quando oportuno.
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Numeração única: 274-71.2007.4.01.4100
2007.41.00.000274-9 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANA PAULA DA CUNHA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: GO00010722 - WOLMY BARBOSA DE FREITAS
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça do Trabalho desta capital, com fulcro no
art. 114, inciso I e VI, da CF/88. Havendo renúncia ao prazo recursal, REMETAM-SE os autos
imediatamente."
Numeração única: 284-18.2007.4.01.4100
2007.41.00.000284-1 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOAO SILVA COLARES E OUTROS
ADVOGADO
: GO00010722 - WOLMY BARBOSA DE FREITAS
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça do Trabalho desta capital, com fulcro no
art. 114, inciso I e VI, da CF/88. Havendo renúncia ao prazo recursal, REMETAM-SE os autos
imediatamente."
Numeração única: 3475-03.2009.4.01.4100
2009.41.00.003478-7 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MANOEL AYRES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RO00002497 - CORNELIO LUIZ RECKENVALD
ADVOGADO
: RO00001959 - FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RO00003963 - RISOLENE ELIANE GOMES DA SILVA PEREIRA
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça do Trabalho desta capital, com fulcro no
art. 114, inciso I e VI, da CF/88. Havendo renúncia ao prazo recursal, REMETAM-SE os autos
imediatamente."
Numeração única: 2064-80.2013.4.01.4100
2064-80.2013.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ANTONIO LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: PR00023493 - LEONARDO DA COSTA
REU
: UNIAO
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça do Trabalho desta capital, com fulcro no
art. 114, inciso I e VI, da CF/88. Havendo renúncia ao prazo recursal, REMETAM-SE os autos
imediatamente."
Numeração única: 3906-95.2013.4.01.4100
3906-95.2013.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE ANTONIO REBOUCAS
ADVOGADO
: RO00005549 - LEONARDO DA COSTA
ADVOGADO
: RO00005551 - WILPIDO HILARIO DE SOUZA JUNIOR
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça do Trabalho desta capital, com fulcro no
art. 114, inciso I e VI, da CF/88. Havendo renúncia ao prazo recursal, REMETAM-SE os autos
imediatamente."
Numeração única: 6284-24.2013.4.01.4100
6284-24.2013.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: CLARISMUNDO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RO00005549 - LEONARDO DA COSTA

Seção Judiciária do Estado de Rondônia
PÁGINA
1ª Vara Federal........................................................................................................................2508
2ª Vara Federal........................................................................................................................2512
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5ª Vara Federal........................................................................................................................2515
Subseção Judiciária de Vilhena ..............................................................................................2519

1ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. DIMIS DA COSTA BRAGA
: CARLOS ROBERTO SANTIAGO MENESES

Atos do Exmo.

: DR. DIMIS DA COSTA BRAGA

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 18612-88.2010.4.01.4100
18612-88.2010.4.01.4100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
PROCUR
EXCDO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:

FAZENDA NACIONAL
- THEODORICO GOMES PORTELA NEJO
AUTO CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME
RO00002497 - CORNELIO LUIZ RECKENVALD
RO00003817 - FABIANE MARTINI
RO00001655 - HOSANILSON BRITO
RO00002213 - JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA
RO00003963 - RISOLENE ELIANE GOMES DA SILVA PEREIRA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada."
Numeração única: 268-98.2006.4.01.4100
2006.41.00.000268-7 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU
PROCUR

:
:
:
:

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA
GO00010722 - WOLMY BARBOSA DE FREITAS
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
- PEDRO AUGUSTO RODRIGUES COSTA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça do Trabalho desta capital, com fulcro no
art. 114, inciso I e VI, da CF/88. Havendo renúncia ao prazo recursal, REMETAM-SE os autos
imediatamente."
Numeração única: 440-40.2006.4.01.4100
2006.41.00.000442-3 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
ADVOGADO
REU

: EDILSON RODRIGUES DA CRUZ
: GO00010722 - WOLMY BARBOSA DE FREITAS
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça do Trabalho desta capital, com fulcro no
art. 114, inciso I e VI, da CF/88. Havendo renúncia ao prazo recursal, REMETAM-SE os autos
imediatamente."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502508
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Numeração única: 5944-46.2014.4.01.4100
5944-46.2014.4.01.4100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM RONDONIA
ADVOGADO
: RO0000630A - SIDNEY DUARTE BARBOSA
EXCDO
: IGOALESSANDRA DANIELA MIWAKI NUNES MATSUO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts. 295, III, e 267, VI, ambos do CPC."
Numeração única: 5948-83.2014.4.01.4100
5948-83.2014.4.01.4100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM RONDONIA
ADVOGADO
: RO0000630A - SIDNEY DUARTE BARBOSA
EXCDO
: CRISTIANE APARECIDA SILVA OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts. 295, III, e 267, VI, ambos do CPC."
Numeração única: 5950-53.2014.4.01.4100
5950-53.2014.4.01.4100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM RONDONIA
ADVOGADO
: RO0000630A - SIDNEY DUARTE BARBOSA
EXCDO
: ALDEMAR CORREIA LIMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts. 295, III, e 267, VI, ambos do CPC."
Numeração única: 4735-13.2012.4.01.4100
4735-13.2012.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SAUHARA ANDREIA FREITAS RIBEIRO
ADVOGADO
: RO00000DPU - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO NO ESTADO DE
RONDONIA
DEF. PUB
: - THIAGO ROBERTO MIOTO
REU
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -SECCIONAL DE RONDONIA
REU
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
REU
: FUNDACAO GETULIO VARGAS
ADVOGADO
: MG00056543 - DECIO FLAVIO TORRES FREIRE
ADVOGADO
: RO00003205 - GUSTAVO DANDOLINI
ADVOGADO
: RO00001646 - JAMYSON DE JESUS NASCIMENTO
ADVOGADO
: DF00016275 - OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: DF00019979 - RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO
ADVOGADO
: DF00026060 - ROBERTA FRANCO DE SOUZA REIS PINTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida: 3.1) Acolho a preliminar de
ilegitimidade passiva do Conselho Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil e da
Fundação Getúlio Vargas, julgando extinto o processo sem análise do mérito (CPC, art. 267,
VI); [...]"
Numeração única: 9202-06.2010.4.01.4100
9202-06.2010.4.01.4100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO
: RO00001751 - FABRICIO GRISI MEDICI JURADO
ADVOGADO
: RO00001688 - PAULO FRANCISCO DE MATOS
EXCDO
: ROGERIO LUCIO BARROS FEITOSA
ADVOGADO
: RO00001688 - PAULO FRANCISCO DE MATOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 794, I, do Código de Processo Civil."

REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça do Trabalho desta capital, com fulcro no
art. 114, inciso I e VI, da CF/88. Havendo renúncia ao prazo recursal, REMETAM-SE os autos
imediatamente."
Juiz Titular
: DR. DIMIS DA COSTA BRAGA
Dir. Secret.
: CARLOS ROBERTO SANTIAGO MENESES
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. DIMIS DA COSTA BRAGA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4160-49.2005.4.01.4100
2005.41.00.004186-3 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DO EX-TERRITORIO FEDERAL DE RONDONIA E OUTROS
ADVOGADO
: RO00000991 - ARCELINO LEON
ADVOGADO
: RO00001776 - KARINA ROCHA PRADO
EXCDO
: UNIAO FEDERAL
ADVOGADO
: RO00001776 - KARINA ROCHA PRADO
OUTROS
: CLEOMAR VANDERLEI WARCKEN
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Os dados informados pelo Exequente nas petições de fls. 2819/2821 e 2827/2828 são os
mesmos já identificados e certificados às fls. 2555/2559 e encaminhados à CEF através do
Ofício/SEXEC/nº 0572/2013 (fls. 2561), portanto, não afastam a divergência informada pela
CEF no Ofício nº 548/2014 (fls. 2600). Dessa forma, oportunizo ao Exequente, no prazo de 30
(trinta) dias, informar os números corretos das contas de destino."
Juiz Titular
: DR. DIMIS DA COSTA BRAGA
Dir. Secret.
: CARLOS ROBERTO SANTIAGO MENESES
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. DIMIS DA COSTA BRAGA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10716-86.2013.4.01.4100
10716-86.2013.4.01.4100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE
RONDONIA - CORE/RO
ADVOGADO
: RO00005184 - DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA
EXCDO
: VERA LUCIA DE ALMEIDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts. 295, III, e 267, VI, ambos do CPC."
Numeração única: 10732-40.2013.4.01.4100
10732-40.2013.4.01.4100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE
RONDONIA - CORE/RO E OUTRO
ADVOGADO
: RO00005184 - DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA
EXCDO
: PAULO CESAR CARNEIRO
EXCDO
: PAULO CESAR CARNEIRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts. 295, III, e 267, VI, ambos do CPC."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502509
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correção monetária, incidente a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamen-to,
na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal,
mais juros moratórios, à base de 6% ao ano, computados a partir da cita-ção , compensandose eventuais pagamentos realizados na esfera administrativa (a-br./2008 e maio/2008); 3.3.) Ao
pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cen-to) do valor total da
condenação, excluídas as parcelas vincendas, e ao pagamento das despesas judiciais, deixando de condená-lo ao pagamento de custas processuais em face da regra insculpida na Lei
9.289/96, artigo 4°, inciso I. A tempo e modo, ao reexame necessário."
Numeração única: 10175-87.2012.4.01.4100
10175-87.2012.4.01.4100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI
PROCUR
: RO00002664 - JOSE GIRAO MACHADO NETO
EMBDO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE RONDONIACRF/RO
ADVOGADO
: RO00004080 - SILVANA LAURA DE SOUZA ANDRADE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, julgo procedente a pretensão
inicial e: 3.1) Decreto a nulidade do título executivo Certidão de Dívida Ativa n. 146/2011 e
determino a extinção da execução judicial registrada sob o n. 6101-87.2012.401.4100, nos
exatos termos do Código de Processo Civil, artigo 618, inciso I; 3.2) Condeno o embargado ao
pagamento de verba de patrocínio, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art.
20, § 4º, do Código de Processo Civil, diante da simplicidade da causa, deixando de condenálo no pagamento de custas processuais em face da regra insculpida na Lei 9.289/96, art. 4º,
inciso I; Sem reexame necessário, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2°, com a redação dada pela Lei 10.352, de 26-12-2001. Traslade-se cópia desta
decisão para o processo principal (autos n ° 6101-87.2012.401.4100)."
Numeração única: 6975-38.2013.4.01.4100
6975-38.2013.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: RAIMUNDO NONATO BARROS
ADVOGADO
: RO00001959 - FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, ao tempo em que convalido a
liminar, julgo procedente a pretensão inicial para: 3.1) Declarar decaído o direito de a Administração exigir a reposição de va-lores pagos administrativamente ao autor a título de
reposição ao erário, em razão do pagamento de vantagem prevista na Lei 8.112/90, art. 192, II,
no período de fev./1995 a dez./2000 e jan./2001 a jun./2004; 3.2) Determinar ao réu que se
abstenha, de imediato, de efetuar descontos sobre as remunerações ou proventos do autor, a
título de reposição de valores pagos a título de vantagem prevista na Lei 8.112/90, art. 192, no
período de fev./1995 a dez./2000 e jan./2001 a jun./2004
Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-o em R$2.000,00 (dois mil
reais), na forma do Código de Processo Civil, art. 20, § 4º, dei-xando de condená-lo ao
pagamento de custas processuais em face da regra insculpi-da na Lei n.º 9.289/96, artigo 4º,
inciso I."
Numeração única: 10131-68.2012.4.01.4100
10131-68.2012.4.01.4100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI
PROCUR
: RO00002664 - JOSE GIRAO MACHADO NETO
EMBDO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE RONDONIACRF/RO
ADVOGADO
: RO00004080 - SILVANA LAURA DE SOUZA ANDRADE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, julgo procedente a pretensão
inicial e: 3.1) Decreto a nulidade do título executivo Certidão de Dívida Ativa n. 192/2012 e
determino a extinção da execução judicial registrada sob o n. 6085-36.2012.401.4100, nos
exatos termos do Código de Processo Civil, artigo 618, inciso I; 3.2) Condeno o embargado ao
pagamento de verba de patrocínio, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art.
20, § 4º, do Código de Processo Civil, diante da simplicidade da causa, deixando de condenálo no pagamento de custas processuais em face da regra insculpida na Lei 9.289/96, art. 4º,
inciso I; Sem reexame necessário, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2°, com a redação dada pela Lei 10.352, de 26-12-2001."

Numeração única: 17361-69.2009.4.01.4100
2009.41.00.007785-8 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
ADVOGADO
: PI00004170 - ALBERTO DE MOURA MARQUES
ADVOGADO
: PI00003444 - APOENA ALMEIDA MACHADO
ADVOGADO
: RO00001790 - MICHEL FERNANDES BARROS
REU
: DALVINA FERREIRA LIMA
REU
: SEBASTIAO ROBERTO DOS SANTOS
REU
: RAIMUNDO LOURENCO DE OLIVEIRA
REU
: RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, ao tempo em que afasto a
preliminar de prescrição, julgo procedente, em parte, a pretensão inicial e condeno os réus: 3.1)
A pagar à autora o valor decorrente da inadimplência da cédula de produto rural - CPR
alimento (f. 12-21), acrescido de correção monetária, calculada na forma da Lei nº 6.899/81,
mais juros moratórios, à base de 6% ao ano, computa-dos a partir da citação; 3.2) Os valores
serão apurados em liquidação da sentença, devendo cada réu ser responsabilizado na medida
do crédito passado através da cédula de produto rural, vedada a responsabilidade solidária do
valor de R$13.924,53; Mercê de sucumbência recíproca, deixo de fixar verba de patrocínio.
Arbitro em favor do defensor dativo Dr. Fabiano Souza, OAB/RO 877, a tí-tulo de honorários
advocatícios, o montante de R$400,00 (quatrocentos reais), na forma da Resolução 558, de 2205-2007, passada pelo Conselho da Justiça Federal."
Numeração única: 2492-28.2014.4.01.4100
2492-28.2014.4.01.4100 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: JOAO BOSCO FEREIRA CASTRO
ADVOGADO
: RO00002256 - ARIOSVALDO ALVES DE FREITAS
EMBDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: RO00011499 - THEODORICO GOMES PORTELA NETO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e VI, do
CPC."
Numeração única: 1674-47.2012.4.01.4100
1674-47.2012.4.01.4100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: CASA BELLA GOUMERT LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: RO00003765 - NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR
EMBDO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESSAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, julgo parcialmente procedentes
os embargos para fixar, como correto, o valor da dívida em R$ 127.095,29 (cento e vinte e sete
mil e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme cálculos do contador do juízo de
fls. 95/97, atualizados até novembro de 2013. Sem custas (art. 7º da Lei nº 9.289/96). Condeno
a CEF ao pagamento de verba honorária, a qual fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), com base no artigo 20 do CPC, assegurada atualização plena. Traslade-se cópia desta
decisão e dos cálculos de fls. 95/97 para os autos nº 640-37.2012.4.01.4100. Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais."
Numeração única: 6908-49.2008.4.01.4100
2008.41.00.006911-3 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: LAERCIO PEREIRA DANTAS
ADVOGADO
: RO0000650A - AGLICO JOSE DOS REIS
ADVOGADO
: MG00036141 - ANTONIO JOSE ADAO
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, ao tempo em que convalido a
liminar, julgo procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré: 3.1.) A conceder ao
autor o benefício de pensão por morte, a partir de 04-03-2008 (data do requerimento administrativo: f. 50), na forma da Lei 8.112/90, art. 217; 3.2.) Ao pagamento, de uma só vez, das
parcelas vencidas, período com-preendido entre o requerimento administrativo (mar./2008: f.
50) e a implantação do benefício via antecipação de tutela (nov./2008: f. 220), acrescidas de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502510
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, ao tempo em que convalido a
decisão liminar, julgo procedente o pedido inicial para: 3.1) Anular a decisão administrativa que
concluiu pela inaptidão do demandante em exame médico pré-admissional para o cargo público
de Agente de Correios - Carteiro; 3.2) Reconhecer, com base em resultado de perícia médica
judicial, a inexistência de hallux valgo bilateral leve e a aptidão do autor para o exercício das
atividades do cargo Agente de Correios - Carteiro, assegurando-lhe a nomeação e posse no
cargo público, com pagamento de vencimentos retroativos, a serem fixados por ocasião do
cumprimento da sentença; 3.3) Condeno a ECT ao pagamento honorários periciais em reembolso e de honorários advocatícios, que fixo em R$2.500,00 (dois mil quinhentos reais), nos
termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, diante da complexidade da causa. Sem
custas processuais. Comunique-se o Relator do agravo de instrumento nº 000385939.2012.4.01.4100. A tempo e modo, ao reexame necessário (CPC, art. 475, caput)."
Numeração única: 7374-04.2012.4.01.4100
7374-04.2012.4.01.4100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: S. O. S. CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME E OUTRO
ADVOGADO
: RO00001959 - FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA
EMBDO
: FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Sendo assim, REJEITO liminarmente os embargos apresentados e EXTINGO o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV e e 3º, do Código de Processo Civil."
Numeração única: 7356-80.2012.4.01.4100
7356-80.2012.4.01.4100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: AUTO CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME E OUTRO
ADVOGADO
: RO00001959 - FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA
EMBDO
: FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, à falta de interesse de agir,
determino a extinção do processo sem julgamento meritório, com esteio no Código de Processo Civil, artigo 267, VI."
Numeração única: 5746-09.2014.4.01.4100
5746-09.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: VINICIO CARRILHO MARTINEZ
ADVOGADO
: RO00002013 - DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS
ADVOGADO
: SP00314589 - DOUGLAS CLESTINO BISPO
ADVOGADO
: SP00250488 - MARCUS VINICIUS GAZZOLA
REU
: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"...JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, VIII, do
CPC."
Numeração única: 1145-91.2013.4.01.4100
1145-91.2013.4.01.4100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBDO
: JOSE NUNES NETO
ADVOGADO
: RO00000621 - SEMID NASCIMENTO GUALBERTO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, julgo procedentes os embargos,
e: 3.1) Fixo, como correto, o valor da dívida em R$350.223,56, atualizados até jun./2012,
concernentes aos valores reputados devidos ao exeqüente JOSÉ NUNES NETO, acrescido de
honorários advocatícios, devidos na cifra de R$3.840,25, assegurada atualização plena; 3.2)
Condeno o embargado ao pagamento de verba de patrocínio, que fixo em R$1.000,00, assegurada atualização plena, autorizando-se a compensação em favor do embargante com o
crédito devido ao embargado a ser pago por ocasião da expedição do precatório/requisição de
pequeno valor. Custas ex lege.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução e, após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais."

Numeração única: 11221-77.2013.4.01.4100
11221-77.2013.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MARILDA DE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: RO00004233 - LUPERCIO PEDROSA DA SILVA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, ao tempo em que convalido a
liminar, julgo procedente a pretensão inicial para: 3.1) Declarar decaído o direito de a Administração exigir a reposição de va-lores pagos administrativamente à autora a título de
reposição ao erário, em razão do pagamento de rubrica etiquetada vantagem pessoal relativa
à diferença existente entre valores incorporados a título de quintos/décimos antes da vigência
da Lei nº 9.030/95 e os valores por ela fixados, tendo em vista que com a Lei 9.421/96 as parcelas de quintos/décimos passaram a ter novo valor, maiores que os previstos naque-le Diploma Legal (cf. decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT passada no
processo CSJT 46/2001.3); 3.2) Determinar à ré que se abstenha, de imediato, de efetuar
descontos sobre as remunerações ou proventos da autora, a título de reposição de valores pagos a título de vantagem pessoal relativa à diferença existente entre valores incor-porados a
título de quintos/décimos antes da vigência da Lei nº 9.030/95 e os valores por ela fixados,
tendo em vista que com a Lei 9.421/96 as parcelas de quin-tos/décimos passaram a ter novo
valor, maiores que os previstos naquele Diploma Legal (cf. decisão do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho - CSJT passada no processo CSJT 46/2001.3). Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-o em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do
Código de Processo Civil, art. 20, § 4º, dei-xando de condená-lo ao pagamento de custas
processuais em face da regra insculpi-da na Lei n.º 9.289/96, artigo 4º, inciso I.
A tempo e modo, ao reexame necessário (CPC, art. 475, caput)."
Numeração única: 11439-08.2013.4.01.4100
11439-08.2013.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: MARIA ANGELA STACIARINE
ADVOGADO
: RO00001959 - FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA
REU
: UNIAO FEDERAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, ao tempo em que convalido a
liminar, julgo procedente a pretensão inicial para: 3.1) Declarar decaído o direito de a Administração exigir a reposição de va-lores pagos administrativamente à autora a título de
reposição ao erário, em razão do pagamento de rubrica etiquetada vantagem pessoal relativa
à diferença existente entre valores incorporados a título de quintos/décimos antes da vigência
da Lei nº 9.030/95 e os valores por ela fixados, tendo em vista que com a Lei 9.421/96 as parcelas de quintos/décimos passaram a ter novo valor, maiores que os previstos naque-le Diploma Legal (cf. decisão passada pelo Presidente do Tribunal Regional do Traba-lho no bojo do
procedimento administrativo n. 00586.2003.000.14.00-7: f. 1.380); 3.2) Determinar à ré que se
abstenha, de imediato, de efetuar descontos sobre as remunerações ou proventos da autora, a
título de reposição de valores pa-gos a título de vantagem pessoal relativa à diferença existente
entre valores incor-porados a título de quintos/décimos antes da vigência da Lei nº 9.030/95 e
os valores por ela fixados, tendo em vista que com a Lei 9.421/96 as parcelas de quintos/décimos passaram a ter novo valor, maiores que os previstos naquele Diploma Legal (cf.
decisão passada pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho no bojo do procedimento
administrativo n. 00586.2003.000.14.00-7: f. 1.380). Condeno a ré ao pagamento de honorários
advocatícios, fixando-o em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do Código de Processo Civil,
art. 20, § 4º, dei-xando de condená-lo ao pagamento de custas processuais em face da regra
insculpi-da na Lei n.º 9.289/96, artigo 4º, inciso I. A tempo e modo, ao reexame necessário
(CPC, art. 475, caput)."
Numeração única: 14872-88.2011.4.01.4100
14872-88.2011.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JEFERSON DOS REIS MENDES
ADVOGADO
: RO00000212 - MARCUS VINICIUS PRUDENTE
ADVOGADO
: RO00005949 - RITA DE CASSIA FERREIRA NUNES
REU
: EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA
REGIONAL DE RONDONIA
ADVOGADO
: RO00001774 - ANDERSON FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADO
: RO00001942 - ODESSA DOURADO DE MELLO E SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502511
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Ante o exposto, ao tempo em que indefiro os pedidos do excipiente Matthew James Caldwell,
RECONHEÇO e DECRETO a prescrição nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, com a consequente extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN). Por conseguinte,
JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 269, IV, do CPC.
Fica prejudicado o conhecimento do pedido de fl. 344 (redirecionamento da execução).
Sem custas (art. 4º da Lei nº 9.289/96). Condeno a exequente ao pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo, ante a simplicidade da causa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
base no artigo 20, § 4º, do CPC, assegurada plena atualização. Sentença não sujeita ao duplo
grau de jurisdição, consoante o disposto no artigo 475, § 3º, do CPC."

Numeração única: 12345-66.2011.4.01.4100
12345-66.2011.4.01.4100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: UNIAO FEDERAL
EMBDO
: ROGINALDO PEREIRA CRUZ
ADVOGADO
: RO00003824 - DSTEFANO NEVES DO AMARAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, julgo parcialmente procedentes
os embargos, e: 3.1) Fixo, como correto, o valor da dívida em R$6.088,01 atualizados até
set./2013, assegurada atualização plena; Mercê da sucumbência recíproca, deixo de fixar
condenação em verba de patrocínio. Sem custas (Lei 9.289/96, art. 7º). Traslade-se cópia
desta decisão para os autos da execução e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais."
Numeração única: 12451-91.2012.4.01.4100
12451-91.2012.4.01.4100 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
PROCUR
: - CLAYTON COUGO ZANOTTI
EMBDO
: JOSE ADEMIR ALVES
ADVOGADO
: RO00000618 - JOSE ADEMIR ALVES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"NESTAS CONDIÇÕES, à vista da fundamentação expendida, julgo parcialmente procedentes
os embargos, e: 3.1) Fixo, como correto, o valor da dívida em R$394,68, atualizados até
jul./2014, assegurada atualização plena; Mercê da sucumbência recíproca, deixo de fixar condenação em verba de patrocínio. Sem custas (Lei 9.289/96, art. 7º).
Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução e, após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais."
Numeração única: 1444-34.2014.4.01.4100
1444-34.2014.4.01.4100 EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
EXQTE
: EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS E OUTRO
ADVOGADO
: RO00002228 - SUARA LUCIA OTTO BARBOZA DE OLIVEIRA
EXCDO
: FRANCISCA MERCEDES BEZERRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RO00002322 - TARCISIO INACIO RAMALHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Ante o exposto, RECONHEÇO e DECRETO a prescrição nos termos dos arts. 206, § 5º, I, c.c.
2.028, ambos do Código Civil de 2002, com a consequente extinção da dívida exequenda. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 269,
IV, do CPC. CONDENO a parte exequente, ante a sucumbência, ao pagamento de honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.00,00 (um mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código
de Processo Civil, tendo em vista a simplicidade da causa. Sem custas (art. 4º da Lei nº
9.289/96). Vencido o prazo recursal, sem manifestações, arquivem-se."
Numeração única: 3734-47.1999.4.01.4100
1999.41.00.003753-2 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM
PROCUR
: - RENATO PAULINO DE CARVALHO FILHO
EXCDO
: AGRO MECANIZ AGRI RONDONIA SA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Sendo assim, RECONHEÇO e DECRETO a prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no Código de Processo Civil,
art. 219, § 5º, e art. 269, IV. Incabível condenação em honorários. Sem custas, ante a peculiaridade dos autos. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos."
Numeração única: 2046-89.1995.4.01.4100
95.00.02044-0 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: M C P ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RO00000452 - FERNANDO SILVA MAIA
ADVOGADO
: RO00004410 - MARIUZA KRAUSE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502512

2ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. TALES KRAUSS QUEIROZ
: DR. FLÁVIO FRAGA E SILVA
: ALOÍSIO PEREIRA DA TRINDADE

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. TALES KRAUSS QUEIROZ

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3368-77.2014.4.01.4101
3368-77.2014.4.01.4101 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: RODOLFO GUSTAVO TEIXEIRA RIBAS
ADVOGADO
: RO00003269 - GUSTAVO CAETANO GOMES
IMPDO
: REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
IMPDO
: DIRETORA DE GESTAO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
IMPDO
: COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face ao exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar ....
Atos do Exmo.
: DR. FLÁVIO FRAGA E SILVA
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9485-87.2014.4.01.4100
9485-87.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DIRETORIA DO CONSELHO SECCIONAL DE RONDONIA DA ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL -OAB-RO
ADVOGADO
: RO00003205 - GUSTAVO DANDOLINI
IMPDO
: GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM P.VELHO/RO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
[...]
Numeração única: 10309-46.2014.4.01.4100
10309-46.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MARCIO COSTA DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO
: RO00001559 - CLOVIS AVANCO
IMPDO
: REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
RECEBO o recurso de apelação interposto pela parte impetrante, no efeitos suspensivo e
devolutivo.
INTIME-SE as parte impetrada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Transcorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Cumpra-se.
Numeração única: 3568-87.2014.4.01.4100
3568-87.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar...
Numeração única: 10745-05.2014.4.01.4100
10745-05.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: LUIZ DANIEL LERRO
ADVOGADO
: RO00002511 - ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA
IMPDO
: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar...
Numeração única: 10691-39.2014.4.01.4100
10691-39.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PATRICIA REGINA VOIGT
ADVOGADO
: RO00005562 - ANA CLARA CABRAL DE SOUSA CUNHA
IMPDO
: REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
[...]
Juiz Titular
: DR. TALES KRAUSS QUEIROZ
Juiz Substit.
: DR. FLÁVIO FRAGA E SILVA
Dir. Secret.
: ALOÍSIO PEREIRA DA TRINDADE
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. TALES KRAUSS QUEIROZ
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3202-48.2014.4.01.4100
3202-48.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GATE - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA
ADVOGADO
: DF00034964 - ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO
ADVOGADO
: DF00015853 - ERICH ENDRILLO SIMAS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF EM PORTO
VELHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
RECEBO o recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional, no efeito devolutivo.
INTIME-SE a parte impetrante por publicação para, querendo, apresentar as contrarrazões no
prazo legal.
Transcorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Cumpra-se.
Atos do Exmo.
: DR. FLÁVIO FRAGA E SILVA
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 487-24.2014.4.01.4103
487-24.2014.4.01.4103 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: DAIANI LUDMILA BARTH
ADVOGADO
: RO00003694 - RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA
IMPDO
: REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR
IMPDO
: CHEFE DO DEPARTAMENTO ACADEMICO DE COMUNICACAO SOCIAL/JORNALISMO (DEJOR)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502513

IMPTE
ADVOGADO
ADVOGADO
IMPDO
IMPDO

:
:
:
:

COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO CARGA PESADA
DF00034964 - ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO
DF00015853 - ERICH ENDRILLO SIMAS
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF EM PORTO
VELHO
: FAZENDA NACIONAL

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
RECEBO os recursos de apelação interpostos pela parte impetrante e pela Fazenda Nacional
no efeito devolutivo.
INTIMEM-SE as partes contrárias, para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Transcorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Cumpra-se.
Numeração única: 11209-63.2013.4.01.4100
11209-63.2013.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO
IMPDO

: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -SECCIONAL DE RONDONIA
: RO0000399B - BRENO DIAS DE PAULA
: FAZENDA NACIONAL
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF EM PORTO
VELHO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
RECEBO o recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional no efeito devolutivo.
INTIME-SE a parte impetrante, para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Transcorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Cumpra-se.
Juiz Titular
Juiz Substit.
Dir. Secret.

: DR. TALES KRAUSS QUEIROZ
: DR. FLÁVIO FRAGA E SILVA
: ALOÍSIO PEREIRA DA TRINDADE

Atos do Exmo.

: DR. TALES KRAUSS QUEIROZ

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4986-60.2014.4.01.4100
4986-60.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
ADVOGADO
IMPDO

: SILVANY CARDIM MOURA
: BA00031534 - ALESSANDRA MATOS PORTELLA
: REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Diante do exposto, denego a segurança.
[...]
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Numeração única: 3202-48.2014.4.01.4100
3202-48.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GATE - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA
ADVOGADO
: DF00034964 - ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO
ADVOGADO
: DF00015853 - ERICH ENDRILLO SIMAS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF EM PORTO
VELHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança, confirmando a liminar, para
declarar a inexigibilidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre: auxílio-doença e
auxílio-acidente (15 primeiros dias), auxílio-educação, auxílio-creche, auxílio-alimentação, adicional de 1/3 de férias e aviso prévio.
Declaro ainda o direito da impetrante de compensar os valores indevidamente recolhidos, com
as contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social (parágrafo único do art. 26
da Lei nº 11.457/07), observada, todavia, a prescrição quinquenal.
Caberá à autoridade administrativa proceder à análise e verificação dos valores declarados,
com a ressalva de que a compensação se sujeita ao trânsito em julgado da sentença, nos
termos do art. 170-A, do CTN.
Correção monetária e juros nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Sentença sujeita o duplo grau obrigatório.
Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Numeração única: 11034-35.2014.4.01.4100
11034-35.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SUPERMERCADO MONDALE - ME
ADVOGADO
: DF00034964 - ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO VELHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, nos termos dos arts. 269, I, e 285-A,
ambos do CPC.
[...]
Numeração única: 11036-05.2014.4.01.4100
11036-05.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SUPERMERCADO MILAO LTDA EPP
ADVOGADO
: DF00034964 - ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO VELHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, nos termos dos arts. 269, I, e 285-A,
ambos do CPC.
[...]
Atos do Exmo.
: DR. FLÁVIO FRAGA E SILVA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3657-13.2014.4.01.4100
3657-13.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOSE DENIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RO00006008 - MARCOS QUEIROZ DE OLIVEIRA
IMPDO
: REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR
IMPDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face ao exposto, CONCEDO a segurança, confirmando a liminar deferida,
e os efeitos fáticos e jurídicos de seu cumprimento.
[...]
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502514

Numeração única: 5917-63.2014.4.01.4100
5917-63.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CATIA MARINA BELLETTI
ADVOGADO
: RO00004923 - PAULO BARROSO SERPA
IMPDO
: COORDENADORA DE POS-GRADUACAO DA FACULDADES INTEGRADAS APARICIO CARVALHO - FIMCA
ADVOGADO
: RO00000796 - IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face ao exposto, CONCEDO a segurança, confirmando a liminar deferida, e todos os
efeitos fáticos e jurídicos decorrentes de seu cumprimento.
[...]
Numeração única: 10418-60.2014.4.01.4100
10418-60.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: AMANDA LENA RYCHCIK
ADVOGADO
: RO0000474A - CARMELA ROMANELLI
IMPDO
: REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA - IFRO
IMPDO
: COORDENADOR DE REGISTROS ACADEMICOS DO IFRO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face ao exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10º
da Lei n. 12.016/2009 c.c. o art. 295, III, do CPC, para JULGAR EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução do mérito, de acordo com o art. 267, I e V, também do CPC.
[...]
Numeração única: 9484-05.2014.4.01.4100
9484-05.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: MITZI OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RO00001659 - RODRIGO REIS RIBEIRO
IMPDO
: COORDENADORA REGIONAL DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE ICMBIO EM RONDONIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 6º, §5º da Lei n. 12.016/2009 c/c 295, II e 267, I, ambos do CPC.
[...]
Numeração única: 4773-54.2014.4.01.4100
4773-54.2014.4.01.4100 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PORTO VEICULOS LTDA E OUTRO
ADVOGADO
: PE00011464 - MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF EM PORTO
VELHO
ENTIDADE
: FAZENDA NACIONAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
[...]
Em face ao exposto, DENEGO a segurança.
[...]

3ª VARA FEDERAL
Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. JULIANA MARIA DA PAIXÃO
: ELIANA APARECIDA MINA
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. TALES KRAUSS QUEIROZ
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 11059-48.2014.4.01.4100
11059-48.2014.4.01.4100 HABEAS CORPUS
IMPTE
: CARLOS EVALDO TERRINHA ALMEIDA DE SOUZA
IMPTE
: CARLOS EVALDO TERRINHA ALMEIDA DE SOUZA
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PACIENTE
ADVOGADO
IMPDO

Juiza Substit.
Dir. Secret.

: DRA. JULIANA MARIA DA PAIXÃO
: ELIANA APARECIDA MINA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. JULIANA MARIA DA PAIXÃO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5705-76.2013.4.01.4100
5705-76.2013.4.01.4100 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: MARCELO RIGO
ADVOGADO
: RO00000843 - LAERCIO BATISTA DE LIMA
A Exma. Sra. Juiza exarou : "I - Em complemento à decisão de fls. 106/107, expeça-se Carta
Precatória à Subseção Judiciária de Itaituba/PA, para intimação da testemuna Victor Alexandre
Costa da Silva, para participar da audiência de inquirição por videoconferência no dia 04 de
setembro de 2014, às 15h00min (horário de Brasília). II - Considerando que a testemunha de
defesa Cláudia Patrícia Cardona Aguirre Rigo reside em Ariquemes/RO, depreque-se a sua
inquirição ao Juíz de Direito daquela Comarca, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento. III - Publuique-se. Intimem-se."
Juiza Substit.
: DRA. JULIANA MARIA DA PAIXÃO
Dir. Secret.
: ELIANA APARECIDA MINA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. JULIANA MARIA DA PAIXÃO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 7551-31.2013.4.01.4100
7551-31.2013.4.01.4100 TRANSFERENCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS PENAIS
AUTOR
: DIRETOR DO SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL - DEPEN/MJ
RÉU
: LINDOMAR DE OLIVEIRA BRANT
ADVOGADO
: RO00004408 - ADRIANA NOBRE BELO VILELA
ADVOGADO
: RO00004990 - JOSE TEIXEIRA VILELA NETO
ADVOGADO
: RO00000084 - MARCOS VILELA CARVALHO
ADVOGADO
: RO00001642 - ROBERTO HARLEI NOBRE DE SOUZA
A Exma. Sra. Juiza exarou : "Nesta data, de ordem da MM. Juíza Federal Substituta, da 3ª
Vara, conforme a Portaria nº 001/2011, de 15-02-2011, dê-se vista à defesa para manifestação
quanto à Decisão de fl. 58-60."

: RUBENS ANTONIO MARTINS DE ALMEIDA
: AM00001520 - CARLOS EVALDO TERRINHA ALMEIDA DE SOUZA
: DELEGADO DA POLICIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RONDONIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou : "Trata-se de pedido liminar em Habeas Corpus preventivo, impetrado
por CARLOS EVALDO T. A. DE SOUZA em favor de RUBENS ANTÔNIO MARTINS DE
ALMEIDA, qualificado na inicial, contra ato do Delegado de Polícia Federal Leonardo Marino
Gomes dos Santos. Na inicial, alega o impetrante que o paciente foi abordado pela Polícia
Rodoviária Federal na BR 319, sentido Guajará Mirim/RO, no dia 26 de agosto de 2014 e que,
após verifica-ções e constatações preliminares, o paciente foi conduzido à Superintendência da
Polícia Fede-ral em Rondônia, onde prestou declarações e teve seu dinheiro e demais objetos
apreendidos. Alega ter sofrido constrangimento durante a abordagem da Polícia Rodoviária
Fede-ral e interrogatório policial e se diz receoso por uma iminente prisão cautelar arbitrária,
aduzindo não haver razão ou motivo relevante para ficar encarcerado. Assim, requer a expedição de salvo conduto para garantir seu direito de ir e vir. Requer, ainda, a restituição do
dinheiro e objetos apreendidos, aduzindo ser fruto de seu trabalho como empresário. É o breve
relatório. DECIDO. Da análise da inicial, verifico que não assiste razão ao paciente, já que não
ficou configurada uma situação de ameaça de violação ao direito de ir e vir do requerente. Para
a concessão do salvo conduto, é indispensável a certeza do perigo iminente à liberdade de
locomoção do paciente. Somente é admissível o habeas corpus preventivo nas hi-póteses de
um concreto receio de iminência de ilegal constrangimento à liberdade de locomoção. No caso
dos autos, a ameaça narrada na inicial se mostra futura e incerta. É neces-sário, então, quando
menos, a manifestação da autoridade impetrada, para que se esclareça corretamente o contexto e o que de fato aconteceu na abordagem que é descrita na inicial. INDEFIRO o pedido de
liminar. À autoridade impetrada para informações. Após a juntada das informações, será reexaminada esta decisão e analisado o pedido de restituição do dinheiro e demais objetos
apreendidos. Intimem-se."
Numeração única: 11060-33.2014.4.01.4100
11060-33.2014.4.01.4100 HABEAS CORPUS
IMPTE
IMPTE
PACIENTE
ADVOGADO
IMPDO

:
:
:
:
:

CARLOS EVALDO TERRINHA ALMEIDA DE SOUZA
CARLOS EVALDO TERRINHA ALMEIDA DE SOUZA
ELY BRASIL LOBO
AM00001520 - CARLOS EVALDO TERRINHA ALMEIDA DE SOUZA
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RONDONIA

O Exmo. Sr. Juiz exarou : "Trata-se de pedido liminar em Habeas Corpus preventivo, impetrado
por CARLOS EVALDO T. A. DE SOUZA em favor de ELY BRASIL LOBO, qualificado na inicial,
contra ato do Delegado de Polícia Federal Leonardo Marino Gomes dos Santos. Na inicial,
alega o impetrante que o paciente foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 319,
sentido Guajará Mirim/RO, no dia 26 de agosto de 2014 e que, após verifica-ções e constatações preliminares, o paciente foi conduzido à Superintendência da Polícia Fede-ral em
Rondônia, onde prestou as declarações de fls. 10 e teve seu dinheiro e demais objetos
apreendidos. Alega ter sofrido constrangimento durante a abordagem da Polícia Rodoviária
Fede-ral e interrogatório policial e se diz receoso por uma iminente prisão cautelar arbitrária,
aduzindo não haver razão ou motivo relevante para ficar encarcerado. Assim, requer a expedição de salvo conduto para garantir seu direito de ir e vir. Requer, ainda, a restituição do
dinheiro apreendido, aduzindo ser fruto de seu tra-balho como produtor rural e madeireiro. É o
breve relatório. DECIDO. Da análise da inicial, verifico que não assiste razão ao paciente, já
que não ficou configurada uma situação de ameaça de violação ao direito de ir e vir do
requerente. Para a concessão do salvo conduto, é indispensável a certeza do perigo iminente
à liberdade de locomoção do paciente. Somente é admissível o habeas corpus preventivo nas
hi-póteses de um concreto receio de iminência de ilegal constrangimento à liberdade de locomoção. No caso dos autos, a ameaça narrada na inicial se mostra futura e incerta. É necessário, então, quando menos, a manifestação da autoridade impetrada, para que se esclareça
corretamente o contexto e o que de fato aconteceu na abordagem que é descrita na inicial.
INDEFIRO o pedido de liminar. À autoridade impetrada para informações. Após a juntada das
informações, será reexaminada esta decisão e analisado o pedido de restituição do dinheiro e
demais objetos apreendidos. Intimem-se."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502515

5ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. HERCULANO MARTINS NACIF
: EVERTON GOMES TEIXEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HERCULANO MARTINS NACIF
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10864-63.2014.4.01.4100
10864-63.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ROIMA RONDONIA INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
ADVOGADO
: RO00005389 - CARLOS ARTHUR WANDERBROOCK
ADVOGADO
: RO00003762 - FABRICIO MOURA FERREIRA
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
" ... Em face do exposto, INDEFIRO a medida liminar postulada.
Publique-se. Intimem-se. Cite-se".
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Numeração única: 8849-24.2014.4.01.4100
8849-24.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SAID FERNANDO GONCALVES
ADVOGADO
: RO0000625A - JOSUE LEITE
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR
: - MARCO ANTONIO RODRIGUES MAIA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
" ... Desse modo, NEGO PROVIMENTO aos embargos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se".
Numeração única: 8074-09.2014.4.01.4100
8074-09.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: CERAMICA ROMANA LTDA
ADVOGADO
: RO00004799 - FATIMA LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Acolho os argumentos trazidos às fls. 426/427, já que com razão a autora quanto ao descumprimento do prazo assinalado na decisão liminar.
INTIME-SE, pessoalmente, o superintendente do DNPM, para que comprove a conclusão do
processo administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00 (mil reais) e de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, para
apuração de eventual crime de prevaricação.
Publique-se. Intime-se.
Juiz Titular
: DR. HERCULANO MARTINS NACIF
Dir. Secret.
: EVERTON GOMES TEIXEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HERCULANO MARTINS NACIF
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 10713-97.2014.4.01.4100
10713-97.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: J SANTOS DE PAULO - ME
ADVOGADO
: RO00002433 - DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
EMENDE o autor a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para expor, objetivamente, os fatos e
fundamentos jurídicos que o motivaram a ingressar em Juízo, considerando a necessidade de
esclarecimento sobre a causa de pedir, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme
art. 282, III, c/c art. 295, I.
Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.
Publique-se. Intime-se.
Numeração única: 3984-36.2006.4.01.4100
2006.41.00.003999-4 AÇÃO ORDINÁRIA / IMÓVEIS
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
RVNTE
: JOSE TEIXEIRA ALVES E OUTRO
RVNDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
REU
: MARISA RODRIGUES IBANES ALVES
REU
: JOSE TEIXEIRA ALVES
ADVOGADO
: RO00002476 - HELENA MARIA P. P. DEBOWSKI
ADVOGADO
: RO00000211 - LUIS ROBERTO DEBOWSKI
ADVOGADO
: RO0000213B - LUIZ ANTONIO PREVIATTI

Numeração única: 10890-61.2014.4.01.4100
10890-61.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SILVANA PALHARIM FERREIRA
ADVOGADO
: RO00001013 - CRISTIANE PATRICIA HURTADO MADUENO
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
" ... Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela e
SUSPENDO a exigibilidade dos Termos de Embargo/Interdição n. 587998/C da área correspondente a 20% do lote de terras do autor, no qual poderá desenvolver suas atividades
agropecuárias, até ulterior decisão, sem prejuízo de sua obrigação de obter o licenciamento
ambiental, na forma da legislação pertinente.
DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
Intimem-se, para cumprimento da presente decisão.
Cite-se o réu para, querendo, oferecer resposta no prazo legal".
Numeração única: 10451-50.2014.4.01.4100
10451-50.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANTONIO URBANO DE SOUZA
ADVOGADO
: RO00003774 - ADEMIR DIAS DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
" ... Em face do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e SUSPENDO a
exigibilidade dos Termos de Embargo/Interdição n. 655728/C da área correspondente a 20% do
lote de terras do autor, no qual poderá desenvolver suas atividades agropecuárias, até ulterior
decisão, sem prejuízo de sua obrigação de obter o licenciamento ambiental, na forma da
legislação pertinente.
DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
Intimem-se, para cumprimento da presente decisão.
Cite-se o réu para, querendo, oferecer resposta no prazo legal".
Numeração única: 10862-93.2014.4.01.4100
10862-93.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANTONIO LUIZ FAE
ADVOGADO
: RO00005389 - CARLOS ARTHUR WANDERBROOCK
ADVOGADO
: RO00003762 - FABRICIO MOURA FERREIRA
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
" ... Em face do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, oriundo da multa aplicada por ocasião da
lavratura do auto de infração n. 387821/D.
. Publique-se. Intimem-se. Cite-se".
Numeração única: 10424-67.2014.4.01.4100
10424-67.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: GERALDO VAZ LEAL
ADVOGADO
: RO00003774 - ADEMIR DIAS DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
" ... Em face do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e SUSPENDO a
exigibilidade dos Termos de Embargo/Interdição n. 613606/C da área correspondente a 20% do
lote de terras do autor, no qual poderá desenvolver suas atividades agropecuárias, até ulterior
decisão, sem prejuízo de sua obrigação de obter o licenciamento ambiental, na forma da
legislação pertinente.
DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
Intimem-se, para cumprimento da presente decisão.
Cite-se o réu para, querendo, oferecer resposta no prazo legal".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502516
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, TORNO sem efeito o primeiro
parágrafo do despacho de fl. 594 e, DEFIRO o pedido formulado pela parte ré, fls. 597/598.
CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para que os requeridos/reconvintes efetuem o depósito
dos honorários periciais na integralidade.
Cumprido o disposto acima, cumpram-se os demais termos do despacho de fl. 529.
Publique-se. Intimem-se.
Numeração única: 10632-56.2011.4.01.4100
10632-56.2011.4.01.4100 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: ANTONIO MARTINS ARRUDA
REU
: JOAO PAULO RODRIGUES
REU
: ROZIMEIRE RODRIGUES LANES
ADVOGADO
: SP00029289 - ANDREIA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RO00002476 - HELENA MARIA P. P. DEBOWSKI
ADVOGADO
: RO00000211 - LUIS ROBERTO DEBOWSKI
ADVOGADO
: RO00004851 - STEPHANI ALICE OLIVEIRA VIAL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando a inércia da defesa, declaro a desistência da oitiva das testemunhas Ademar
Tomasi e José de Menezes.
Depreque-se o interrogatório dos réus.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
Numeração única: 10457-57.2014.4.01.4100
10457-57.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: AIRTON VICENTE RIBEIRO
ADVOGADO
: RO00001013 - CRISTIANE PATRICIA HURTADO MADUENO
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Considerando a petição de fls. 31/34, concedo o prazo adicional de 10 (dez) dias para que a
parte autora cumpra os termos do despacho de fl. 29.
Publique-se e intime-se.
Juiz Titular
: DR. HERCULANO MARTINS NACIF
Dir. Secret.
: EVERTON GOMES TEIXEIRA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HERCULANO MARTINS NACIF
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 11479-24.2012.4.01.4100
11479-24.2012.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: DONIZETE DOS REIS LIMA
ADVOGADO
: RO00003946 - DOUGLAS TADEU CHIQUETTI
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
" ... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para DETERMINAR a restituição
em definitivo de 01(UM) TRATOR, MARCA CASE, MODELO W20B, SERIE JHF 0017362, ANO
1992, 01(UM) TRATOR MARCA MULLER, MODELO TS22, SERIE 4701.49.527, ANO 1994 e
01(UM) TRATOR DE PNEU, MARCA CBT, MODELO 8240, MOTOR PERKINS 4CC, ANO
1985, descritos no Termo de Apreensão e Depósito nº 652578/C e apreendidos em razão do
Auto de Infração nº 734076/D.
Condeno o IBAMA ao pagamento das custas iniciais, em reembolso, assim como dos honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Comunique-se ao Relator do agravo de instrumento noticiado nos autos a prolação do presente
decisium, com cópias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se".
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502517

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. HERCULANO MARTINS NACIF
: EVERTON GOMES TEIXEIRA

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. HERCULANO MARTINS NACIF

AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 5423-04.2014.4.01.4100
5423-04.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: INDUSTRIA DE MADEIRAS MANOA LTDA
ADVOGADO
: RO0000030B - ODAIR MARTINI
ADVOGADO
: RO00001506 - WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, e nos
termos da Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região
nº. 145, de 30/07/2010, faço VISTA AO AUTOR para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a
contestação apresentada pelo réu.
Numeração única: 5620-90.2013.4.01.4100
5620-90.2013.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO
: RO00000609 - JOSE GERALDO SCARPATI
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, e nos
termos da Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região
nº. 145, de 30/07/2010, faço VISTA AOS AUTORES para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem as contestações apresentadas pelos réus.
Numeração única: 2005-58.2014.4.01.4100
2005-58.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARCIO LOPES BRITO E OUTROS
ADVOGADO
: RO00002808 - MIRTES LEMOS VALVERDE
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
REU
: SANTO ANTONIO ENERGIA S/A
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, e nos
termos da Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região
nº. 145, de 30/07/2010, faço VISTA AOS AUTORES para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem as contestações apresentadas pelos réus.
Numeração única: 2003-88.2014.4.01.4100
2003-88.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: NEURACY RUFINO DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO
: RO00002808 - MIRTES LEMOS VALVERDE
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
REU
: SANTO ANTONIO ENERGIA S/A
ADVOGADO
: RO00004982 - BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA
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Numeração única: 1137-80.2014.4.01.4100
1137-80.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RENATO SEVERO DAS NEVES
ADVOGADO
: RO00000609 - JOSE GERALDO SCARPATI
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, na
Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região nº 145, de
30/07/2010, INTIMO ÀS PARTES para especificarem provas, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso
apresentem, justifiquem fundamentadamente os motivos e o que exatamente pretendem provar
e, desde logo: 1) se testemunhal, apresentar o rol, com nome completo, qualificação e endereço; 2) se pericial, informar que tipo de perícia e apresentar os quesitos, bem como o nome
do assistente técnico, se desejarem.
Numeração única: 3071-73.2014.4.01.4100
3071-73.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANTONIO BARBINO
ADVOGADO
: RO00003774 - ADEMIR DIAS DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NAT. RENOVAVEIS
PROCUR
: - RICARDO CARLOS DA SILVA CARVALHO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, e nos
termos da Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região
nº. 145, de 30/07/2010, faço VISTA AO AUTOR para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a
contestação apresentada pelo réu.
Numeração única: 198-03.2014.4.01.4100
198-03.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: RENATO LIMA FRAZAO
ADVOGADO
: RO00000609 - JOSE GERALDO SCARPATI
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
PROCUR
: - MARCELLA VIDIGAL LEMOS DUARTE
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado n° 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, na Portaria n° 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região n° 145, de
30/07/2010, faço vista à PARTE AUTORA para especificação de provas, no prazo de 05 (cinco)
dias. Caso apresente, justifique fundamentadamente os motivos e o que exatamente pretende
provar e, desde logo: 1) se testemunhal, apresentar o rol, com nome completo, qualificação e
endereço; 2) se pericial, informar que tipo de perícia e apresentar os quesitos, bem como o
nome do assistente técnico, se desejar.
Numeração única: 1132-58.2014.4.01.4100
1132-58.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SANDRA MARIA DO NASCIMENTO VITOR
ADVOGADO
: RO00000609 - JOSE GERALDO SCARPATI
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, e nos
termos da Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região
nº. 145, de 30/07/2010, faço VISTA A PARTE AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias,
impugnar as contestações.

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, e nos
termos da Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região
nº. 145, de 30/07/2010, faço VISTA AOS AUTORES para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem as contestações apresentadas pelos réus.
Numeração única: 197-18.2014.4.01.4100
197-18.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: DANIEL ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RO00000609 - JOSE GERALDO SCARPATI
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
PROCUR
: - MARCELLA VIDIGAL LEMOS DUARTE
PROCUR
: - PRISCILLA ROLIM DE ALMEIDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal, no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado n° 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, e nos
termos da Portaria n° 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região n°
145, de 30/07/2010, faço VISTA A AUTORA para especificação de provas, no prazo de 05
(cinco) dias. Caso apresente, justifique fundamentadamente os motivos e o que exatamente
pretende provar e, desde logo: 1) se testemunhal, apresentar o rol, com nome completo,
qualificação e endereço; 2) se pericial, informar que tipo de perícia e apresentar os quesitos,
bem como o nome do assistente técnico, se desejar.
Numeração única: 1136-95.2014.4.01.4100
1136-95.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARY JOINER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RO00000609 - JOSE GERALDO SCARPATI
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, na
Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região nº 145, de
30/07/2010, INTIMO ÀS PARTES para especificarem provas, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso
apresentem, justifiquem fundamentadamente os motivos e o que exatamente pretendem provar
e, desde logo: 1) se testemunhal, apresentar o rol, com nome completo, qualificação e endereço; 2) se pericial, informar que tipo de perícia e apresentar os quesitos, bem como o nome
do assistente técnico, se desejarem.
Numeração única: 1141-20.2014.4.01.4100
1141-20.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: JOSE JOAO SEVERO DAS NEVES
ADVOGADO
: RO00000609 - JOSE GERALDO SCARPATI
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, na
Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região nº 145, de
30/07/2010, INTIMO ÀS PARTES para especificarem provas, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso
apresentem, justifiquem fundamentadamente os motivos e o que exatamente pretendem provar
e, desde logo: 1) se testemunhal, apresentar o rol, com nome completo, qualificação e endereço; 2) se pericial, informar que tipo de perícia e apresentar os quesitos, bem como o nome
do assistente técnico, se desejarem.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502518
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Numeração única: 1130-88.2014.4.01.4100
1130-88.2014.4.01.4100 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: DHEICE FLAVIA GIMAS BARROS
ADVOGADO
: RO00000609 - JOSE GERALDO SCARPATI
REU
: UNIAO FEDERAL
REU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VILHENA
VARA ÚNICA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS
: CÉLIO DA COSTA CÂMARA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3707-17.2006.4.01.4101
2006.41.01.003708-0 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: SIMONE PIMENTEL E OUTRO
ADVOGADO
: RO00000693 - AIRO ANTONIO MACIEL PEREIRA
ADVOGADO
: RO00002510 - RAFAEL CUNHA RAFUL
REU
: MUNICIPIO DE VILHENA/RO
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) INDEFIRO a alegação de prescrição apresentada pelo DNIT.
Intime-se o DNIT para que manifeste, no prazo de dez (10) dias, se tem pretensão de produzir
novas provas, especificando-as de forma fundamentada."
Numeração única: 2276-58.2014.4.01.4103
2276-58.2014.4.01.4103 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: RO00003279 - HANDERSON SIMOES DA SILVA
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Diante da certidão de fl. 27, revogo o Despacho de fl. 25, uma vez que não houve duplicidade
no protocolo da distribuição.
Intime-se a Embargante para emendar a petição inicial, no prazo de dez dias, sob pena de
indeferimento, na forma do art. 284 do CPC, para atribuir valor à causa, trazer via completa e
legível da procuração, bem como comprovar a garantia integral do juízo e a tempestividade dos
Embargos(art. 16 da Lei nº 6.830/80)."
Numeração única: 148-65.2014.4.01.4103
148-65.2014.4.01.4103 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: C.A. SCHUMANN & CIA LTDA
ADVOGADO
: SP00248071 - CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA
ADVOGADO
: RO00003134 - JEVERSON LEANDRO COSTA
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Intime-se o embargante para, no prazo de dez dias, na forma do art. 284 do CPC, sob pena
de indeferimento da inicial, comprovar a integral garantia do juízo e a tempestividade dos
embargos (art. 16 da Lei nº 6.830/80)."
Numeração única: 4164-42.2012.4.01.4100
4164-42.2012.4.01.4100 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR
: - ADRIANO DE AVILA FURIATI
EXCDO
: ORLANDO VITORIO BAGATOLLI
ADVOGADO
: RO00001562 - CRISTIANE TESSARO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) REJEITO os Embargos de Declaração.
Cumpra-se integralmente a Decisão de fl. 68-72."

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal; no art. 132, parágrafos 1º e
2º do Provimento Geral Consolidado nº. 38, de 12.06.2009 - COGER/TRF-1ª Região, e nos
termos da Portaria nº. 001/2010/5ª Vara, publicada no Diário da Justiça Federal da 1ª Região
nº. 145, de 30/07/2010, faço VISTA À PARTE AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias,
impugnar as contestações.
Numeração única: 10456-09.2013.4.01.4100
10456-09.2013.4.01.4100 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: ERNANDES SANTOS AMORIM
ADVOGADO
: RO00002074 - CORINA FERNANDES PEREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal e do Provimento Geral
Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª Região, e nos termos das Portarias nº 001
e 002/2010/5ª VARA, de 12/07/2010, para INTIMAR A DEFESA DO ACUSADO ERNANDES
SANTOS AMORIM DA EXPEDIÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS Nº 604 E 605/2014, RESPECTIVAMENTE, À COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE/RO E À SEÇÃO JUDICIÁRIA
DE GOIÁS, PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS MARIA DIVA SANTIAGO DA CRUZ, FRANCISCO EVILÁCIO FERNANDES PICANÇO, ELIOMAR PATRÍCIO E VALDIRA DA SILVA ROSA.
Numeração única: 10398-40.2012.4.01.4100
10398-40.2012.4.01.4100 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: MARCOS JOSE DE CARVALHO
ADVOGADO
: RO00002982 - EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: RO00005745 - IURE AFONSO REIS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal e do Provimento Geral
Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª Região, e nos termos das Portarias nº 001
e 002/2010/5ª VARA, de 12/07/2010, para INTIMAR A DEFESA DO ACUSADO MARCOS
JOSÉ DE CARVALHO, NA FIGURA DE SEUS DEFENSORES, DA EXPEDIÇÃO DA CARTA
PRECATÓRIA Nº 728/2014, QUE DEPRECA O INTERROGATÓRIO DO RÉU AO JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE JARU/RO.
Numeração única: 5312-88.2012.4.01.4100
5312-88.2012.4.01.4100 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - LAURA GONCALVES TESSELER
REU
: CARLOS ROBERTO BLAFERT
REU
: PAGASUS LTDA-ME
ADVOGADO
: RO00000109 - OSCAR LUCHESI
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Com fundamento no inciso XIV do art. 93 da Constituição Federal e do Provimento Geral
Consolidado nº 38, de 12.06.2009-COGER/TRF-1ª Região, e nos termos das Portarias nº 001
e 002/2010/5ª VARA, de 12/07/2010, para INTIMAR A DEFESA DOS ACUSADOS CARLOS
ROBERTO BLAFERT E PEGASUS LTDA - ME, NA FIGURA DE SEU DEFENSOR, DA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA Nº 719/2014, QUE DEPRECA A OITIVA DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO E DE DEFESA JAIME LIMA DA SILVA À COMARCA DE BURITIS/RO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502519
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Numeração única: 2520-61.2012.4.01.4101
2520-61.2012.4.01.4101 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
ADVOGADO
: RO00000996 - WALDEMAR RODRIGUES CHAVES FILHO
EXCDO
: ORLANDO VITORIO BAGATOLLI
ADVOGADO
: RO00001562 - CRISTIANE TESSARO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) REJEITO os Embargos de Declaração.
Cumpra-se integralmente a Decisão de fl. 68-72."
Numeração única: 2686-59.2013.4.01.4101
2686-59.2013.4.01.4101 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DOS ESTADOS DE RONDONIA E ACRE -CRF/RO/AC
ADVOGADO
: RO00004080 - SILVANA LAURA DE SOUZA ANDRADE
EXCDO
: FARMACIA E DROGARIA AMERICANA LTDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) NÃO CONHEÇO da petição de fls. 18-31.
Dê-se vista à exeqüente para dar andamento ao feito, ante a juntada do mandado de citação
(fl. 36)."
Numeração única: 1019-32.2013.4.01.4103
1019-32.2013.4.01.4103 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: FAZENDA NACIONAL
EXCDO
: DAVID ANTONIO ROSELLA - ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) INDEFIRO os pedido formulados na exceção de pré-executividade.
Sem honorários advocatícios (EREsp 1048043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 29/06/2009)
Intime-se a Exequente para dar andamento ao feito, indicando bens à
penhora, no prazo de dez dias."
Numeração única: 135-66.2014.4.01.4103
135-66.2014.4.01.4103 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
EXCDO
: MARTINS & MENDES LTDA - ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) INDEFIRO os pedido formulados na exceção de préexecutividade.
Sem honorários advocatícios (EREsp 1048043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 29/06/2009)
Preclusas as vias impugnatórias, traslade-se cópia para o processo principal nº138911.2013.4.01.4103 de modo a viabilizar a reunião dos feito."
Numeração única: 3411-08.2014.4.01.4103
3411-08.2014.4.01.4103 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: R & S COMERCIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: RO0000654A - AGENOR MARTINS
ADVOGADO
: RO00001562 - CRISTIANE TESSARO
REU
: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUFRAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) DEFIRO a liminar requerida para SUSPENDER a exigibilidade do crédito tributário e, por
consequência, DETERMINO à Superintendência da Zona Franca de Manaus que se ABSTENHA de cobrar a Taxa de Serviços Administrativos - TSA, descrita na Lei nº. 9.960/2000, da
Autora, bem como se ABSTENHA de efetuar lançamentos de débitos e realizar inscrições na
Dívida Ativa ou no CADIN, em função dos débitos já lançados relativos à mencionada taxa, de
bloquear o cadastro e/ou causar qualquer impedimento ao internamento de notas fiscais da
requerente até o julgamento final da presente ação."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502520

Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS
: CÉLIO DA COSTA CÂMARA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 384-17.2014.4.01.4103
384-17.2014.4.01.4103 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: VALDIR MARINHO
REU
: MARCELO MONTEIRO MARINHO
REU
: MARIA APARECIDA MONTEIRO MARINHO
ADVOGADO
: RO00003583 - FRANCISCO VALTER DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Uma vez que os réus MARIA APARECIDA MONTEIRO E VALDIR MARINHO constituíram
causídico (procurações juntadas às fls. 245 e 246), destituo a defensora dativa nomeada à fl.
240.
Fixo os honorários da defensora dativa RAIZA COSTA CAVALCANTI, OAB/RO 6478, em R$
130,00 (cento e trinta reais), nos termos da Resolução 558, de 22 de maio de 2007, por ter
praticado um único ato. Providencie-se o pagamento.
Intime-se.
Vista ao MPF."
Numeração única: 3395-54.2014.4.01.4103
3395-54.2014.4.01.4103 CARTA PRECATÓRIA / PENAL
DEPCTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
DEPCDO
: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
DEPCDO
: CARLOS ROBERTO CRISTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RO00002241 - ANGELA MARIA DA CONCEICAO BELICO GUIMARAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Cumpra-se a Carta Precatória, designo audiência de instrução para o dia 08/10/2014, às
14h50min.
Intime-se LUIS FERNANDO DOS SANTOS, servindo a cópia deste como mandado nº
1032/2014.
Intime-se o defensor constituído. (...)"
Numeração única: 2420-51.2008.4.01.4100
2008.41.00.002423-0 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCUR
: RO00000343 - MARCO ANTONIO RODRIGUES MAIA
EXCDO
: CARROCERIAS PARANA LTDA
ADVOGADO
: RO00002028 - CELSO RIVELINO FLORES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) O pedido de reavalição dos bens penhorados (de dez/2011 - dfl. 152-153) foram atendidos
por intermédio do mandado de fl. 182-184 (de mar/2013).
2. Intime-se o executado da juntada do mandado de avaliação.
3. Intime-se a Exequente para informar o valor atualizado do débito, após designe-se hasta
pública para a alienação do imóveis penhorados às fls. 101-102, conforme requerido (fl.
187)."
Numeração única: 1223-42.2014.4.01.4103
1223-42.2014.4.01.4103 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXQTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/RO
ADVOGADO
: RO00000678 - FRANCISCO LOPES COELHO
EXCDO
: ANTUNES E BORGES LTDA ME
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"1. Em razão do decurso de prazo de suspensão deferido na fl. 46 e da Certidão do Oficial de
Justiça Federal na fl. 47, vista à exequente para que requeira o que entender de direito visando
impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias.
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Numeração única: 2191-15.2013.4.01.4101
2191-15.2013.4.01.4101 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR
: EZEQUIAS CORREA DE SOUZA
ADVOGADO
: RO00005284 - TULIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO
REU
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
PROCUR
: - JULIANA DE SOUSA FERNANDES TORRES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Abro vista dos autos às partes, começando pelo autor, para que se manifestem sobre o laudo
pericial juntado às fls. 251/253, bem como, querendo, requerer o que entender de direito, no
prazo de 5 (cinco) dias."
Numeração única: 497-68.2014.4.01.4103
497-68.2014.4.01.4103 AÇÃO ORDINÁRIA / PREVIDENCIÁRIA / CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
AUTOR
: SAULO TEIXEIRA
ADVOGADO
: RO00006075 - KELY CRISTINA GONCALVES FABRE
REU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"Abro vista dos autos às partes, começando pelo autor, para que se manifestem sobre o laudo
pericial juntado às fls. 46/48, bem como, querendo, requerer o que entender de direito, no prazo
de 5 (cinco) dias."
Numeração única: 2023-07.2013.4.01.4103
2023-07.2013.4.01.4103 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ALEXSANDRO ANTONIO LANG
ADVOGADO
: RO00005020 - SILVANE SECAGNO
REU
: SUFRAMA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
REU
: ANDERSON GUIMARAES BELCHIOR RAMOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Abro vista dos autos a parte autora para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos de fls. 64/71, bem como para especificar as provas que
pretende produzir, indicando de forma clara e precisa os fatos a serem comprovados. Caso
apresente, justifique fundamentadamente os motivos e o que exatamente pretendem provar e,
desde logo: 1) se testemunhal, apresentar o rol com o nome completo, qualificação e endereço;
2) se pericial, informar o tipo de perícia apresentando quesitos, bem como o nome do assistente técnico, se desejar, sob pena de preclusão. Em seguida, vista ao réu."
Numeração única: 2365-81.2014.4.01.4103
2365-81.2014.4.01.4103 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: JAIME MAXIMINO BAGATTOLI
ADVOGADO
: RO00003021 - ADRIANA REGINA PAGNONCELLI GOLIN
ADVOGADO
: RO00002305 - MARIO CESAR TORRES MENDES
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Abro vista dos autos às partes para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretende produzir, indicando de forma clara e precisa os fatos a
serem comprovados. Caso apresente, justifique fundamentadamente os motivos e o que exatamente pretendem provar e, desde logo: 1) se testemunhal, apresentar o rol com o nome
completo, qualificação e endereço; 2) se pericial, informar o tipo de perícia apresentando
quesitos, bem como o nome do assistente técnico, se desejar, sob pena de preclusão."
Numeração única: 5588-53.2011.4.01.4101
5588-53.2011.4.01.4101 AÇÃO ORDINÁRIA / TRIBUTÁRIA
AUTOR
: VILMAR CESCO
ADVOGADO
: RO00004198 - LUCIANA NOGAROL PAGOTTO
ADVOGADO
: RO00002305 - MARIO CESAR TORRES MENDES
REU
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) ABRO VISTA à parte autora para se manifestar acerca da petição de honorários às fls.
469/474, apresentada pelo perito, no prazo de 05 (cinco) dias; aprovado o valor dos honorários,
a parte autora procederá, em 10 (dez) dias, ao respectivo depósito, integral, à ordem deste
Juízo, conforme item 5 do despacho de fl. 275."

2. Sem manifestação, ou com requerimento de nova suspensão, independentemente de nova
intimação, fica desde já determinado o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 40,
§ 2º, da LEF. "
Juiz Titular
: DR. EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS
Dir. Secret.
: CÉLIO DA COSTA CÂMARA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2451-52.2014.4.01.4103
2451-52.2014.4.01.4103 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RO00005568 - ANDERSON BALLIN
ADVOGADO
: RO00000724 - JOSEMARIO SECCO
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"REJEITO LIMINARMENTE, com base no art. 739, inciso II, do CPC, e DECLARO EXTINTOS,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, combinado com o art. 329, ambos
do CPC, os presentes Embargos à Execução.
Sem condenação em verba honorária, já que o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei
1.025/69 substitui os honorários advocatícios, nos exatos termos da Súmula 168 do extinto TFR
(REsp 979.540/PE, Rel. Ministro Castro Meira).
Custas ex lege."
Numeração única: 3326-22.2014.4.01.4103
3326-22.2014.4.01.4103 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBTE
: AGROIND BARAO DO MELGACO S A
ADVOGADO
: RO00005568 - ANDERSON BALLIN
ADVOGADO
: RO00000724 - JOSEMARIO SECCO
EMBDO
: UNIAO (FAZENDA NACIONAL)
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"REJEITO LIMINARMENTE, com base no art. 739, inciso II, do CPC, e DECLARO EXTINTOS,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, combinado com o art. 329, ambos
do CPC, os presentes Embargos à Execução.
Sem condenação em verba honorária, já que o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei
1.025/69 substitui os honorários advocatícios, nos exatos termos da Súmula 168 do extinto TFR
(REsp 979.540/PE, Rel. Ministro Castro Meira).
Custas ex lege."
Juiz Titular
: DR. EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS
Dir. Secret.
: CÉLIO DA COSTA CÂMARA
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 341-57.2012.4.01.4101
341-57.2012.4.01.4101 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: JOSE FERREIRA LUCAS
ADVOGADO
: RO00004072 - JOAO PAULO DAS VIRGENS LIMA
ADVOGADO
: RO00004459 - PAULO BATISTA DUARTE FILHO
REU
: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
"(...) Em conformidade com o despacho de fl. 134 e tendo em vista a certidão de fl. 147,
designo nova data para perícia, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2014, às 10h40min,
pelo perito Dr, Kedson Abreu Souza, na sede deste Juízo (localizado na Avenida Brigadeiro
Eduardo Gomes, nº 116, Bairro Jardim Eldorado, Vilhena/RO), cujo laudo deverá ser entregue
em até 10 dias após a realização do exame pericial."
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502521

2521

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ESPECIAL (JEF)
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 0
Juiz(a) Federal Diretor do Foro
: Wagner Mota Alves de Souza
Diretor(a) da Secretaria Administrativa : CIRO AUGUSTO RODRIGUES SILVA

Seção Judiciária do Estado de Roraima
PÁGINA
Secretaria Administrativa .........................................................................................................2522
1ª Vara Federal........................................................................................................................2526

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: Wagner Mota Alves de Souza
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: CIRO AUGUSTO RODRIGUES SILVA
ATA DE DISTRIBUICAO REALIZADA EM: 02/09/2014
PROCESSOS EM TRAMITACAO COMUM
I-DISTRIBUICAO
1)AUTOMÁTICA
PROCESSO
: 4531-86.2014.4.01.4200 PROT.:29/08/2014
CLASSE
: 1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MARLI DA SILVA BRAGANCA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO DA SILVA
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 4518-87.2014.4.01.4200 PROT.:28/08/2014
CLASSE
: 1900-AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: PABLO DE CASTRO ALBERNAZ
ADVOGADO
: IGOR REIS
REU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 4528-34.2014.4.01.4200 PROT.:29/08/2014
CLASSE
: 15601-INQUÉRITO POLICIAL
REQTE.
: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA
REQDO.
: IGNORADO
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 4537-93.2014.4.01.4200 PROT.:01/09/2014
CLASSE
: 14000-HABEAS CORPUS
REQTE.
: KLEBER PAULINO DE SOUZA E OUTROS
ADVOGADO
: KLEBER PAULINO DE SOUZA
REQDO.
: JUSTICA PUBLICA
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
PROCESSO
: 6211-09.2014.4.01.4200 PROT.:01/09/2014
CLASSE
: 11400-EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS
EMBTE
: IRENILDE LEITE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA
EMBDO
: UNIAO FEDERAL
VARA
: 2ª VARA FEDERAL
III-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV-DEMONSTRATIVO
DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 1
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 4
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE : 0
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA : 0
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE : 0
TOTAL DOS PROCESSOS : 5
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502522

ATA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA REALIZADA EM: 02/09/2014
I-DISTRIBUIDOS
1)AUTOMATICA
0005895-93.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Edna Martins Cortes Level
Reu
:
Uniao
Litisat
:
Elizete Level Salomao Alves
Litisat
:
Joaquim Mendes De Carvalho
Prt
:
28/8/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006743-80.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Maria Cleni Mota De Souza
Advg.
:
RR00000145 - Josenildo Ferreira Barbosa
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006744-65.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Georgete Da Conceicao Da Costa Sena
Advg.
:
RR00000467 - Ronald Rossi Ferreira
Advg.
:
RR00000155 - Antonio Oneildo Ferreira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006745-50.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Maria Do Socorro Da Silva E Silva
Advg.
:
RR00000145 - Josenildo Ferreira Barbosa
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006746-35.2014.4.01.4200 51900 - Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
Lizomeira De Oliveira Wilson
Advg.
:
RR00000647 - Clovis Melo De Araujo
Reu
:
Caixa Economica Federal -cef
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006747-20.2014.4.01.4200 51900 - Procedimento Comum Cível / Outros / Jef
Autor
:
Eclesiano Bezerra Santos
Advg.
:
RR00000647 - Clovis Melo De Araujo
Reu
:
Caixa Economica Federal -cef
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
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0006748-05.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

0006758-49.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Rodney De Aquino
Advg.
:
RR00000467 - Ronald Rossi Ferreira
Advg.
:
RR00000155 - Antonio Oneildo Ferreira
Reu
:
Fazenda Nacional
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006749-87.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Nelci Rodrigues Coelho
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006759-34.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Valdelirio Felix Correa
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006760-19.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Walmiki Rodrigues Da Silva
Advg.
:
RR00000467 - Ronald Rossi Ferreira
Advg.
:
RR00000155 - Antonio Oneildo Ferreira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006750-72.2014.4.01.4200 51201 - Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
Euriclea Trajano Rodrigues
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006761-04.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Joabe Da Costa Lima Filho
Reu
:
Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006751-57.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Nilmar Lima Guimaraes
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006762-86.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Claudecy Da Costa Lima
Advg.
:
RR00000164 - Mario Junho Tavares Da Silva
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006752-42.2014.4.01.4200 51201 - Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef

Autor
:
Maria Raimunda Sales Do Nascimento
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006763-71.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Francisco Sergio Fonseca Dos Santos
Advg.
:
RR0000356B - Jefferson Ribeiro Machado Maciel
Reu
:
Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006753-27.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Genival Pereira De Melo
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006764-56.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Maria Do Socorro Pereira Silva
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006755-94.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Jose Valmir De Souza
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006765-41.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Edmilson Almeida De Mendonca
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006756-79.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Lenine Durand Hirtz
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006766-26.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Jairo Pinto De Souza
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006757-64.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
:
Alda Toledo Da Silveira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006767-11.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef

Autor
Reu
Prt
Vara

Autor
Reu
Prt
Vara

:
:
:
:

Maria Das Gracas Rocha Ribeiro
Uniao
2/9/2014
3ª VARA JEF

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
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2/9/2014
3ª VARA JEF
o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
0006799-16.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Antonio Carlos David
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006800-98.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Carlos Alberto Rodrigues Coelho
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006801-83.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Wanderley De Abreu Gomes
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006802-68.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Maria Dolores Alves Ferreira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006803-53.2014.4.01.4200 52102 - Peticao Civel
Autor
:
Pedro Sidney Dos Santos Vieira
Advg.
:
RR00000070 - Augusto Dantas Leitao
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006804-38.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Edina Pinto
Advg.
:
RR00000145 - Josenildo Ferreira Barbosa
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006805-23.2014.4.01.4200 52102 - Peticao Civel
Autor
:
Ana Maria Gomes Da Silva
Advg.
:
RR00000070 - Augusto Dantas Leitao
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006806-08.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Magalhaes Jose Damasceno
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006807-90.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Francisco Mariano Da Silva
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006808-75.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Berenice Lima Barros
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF

0006768-93.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Ivonete Ribeiro Brasil
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006769-78.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Francisco Paulo Alvino De Oliveira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006770-63.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Eliane Ferreira Araujo
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006771-48.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Jair Fernandes Dos Santos
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006772-33.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Juscelino Dos Santos Padilha
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006793-09.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Merces Das Gracas Viana Costa Pereira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006794-91.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Josete Meyre Rodrigues Palheta
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006795-76.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Arlete Magalhaes
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006796-61.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Angelo Mario Chagas Pereira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006797-46.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Domingos Feitosa Batista
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006798-31.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Maria Aparecida Silva Lima
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502524

2524

o

Documento assinado digitalmente conforme MP n - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ISSN - 2175-1692

Ano VI N o- 171 Brasília-DF Disponibilização: quinta-feira, 4 de setembro de 2014 - Publicação: sexta-feira, 5 de setembro de 2014
0006819-07.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Alberto Ferreira Dos Santos
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006820-89.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Ana Lucia Barauna Carneiro De Albuquerque
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006821-74.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Amarildo Do Carmo Oliveira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006822-59.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Eliane Maria Pinheiro Vieira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006823-44.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Francisco Das Chagas Da Silva Lopes
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006824-29.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Luiz Geraldo Bezerra Do Nascimento
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006825-14.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Dalva Nicolau Da Silva
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006826-96.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Nelson Amaro
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006827-81.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Maria Inalda De Lima Pereira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006828-66.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Darci Barbosa De Lima
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006829-51.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Onedio Da Costa
Reu
:
Uniao
Litispa
:
Fundacao Nacional De Saude - Funasa
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF

0006809-60.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Margarete Sombra Christ
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006810-45.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Aldemir Batista De Farias
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006811-30.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Maria Amelia Pereira Da Silva
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006812-15.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Elaci Matos Da Silva
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006813-97.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Manoel Ferreira
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006814-82.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Rozimar Rodrigues De Carvalho
Reu
:
Uniao
Litispa
:
Fundacao Nacional De Saude - Funasa
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006815-67.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Eneide Pereira De Matos
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006816-52.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Dilson Rodrigues Duarte
Advg.
:
RR0000737N - Bruno Cesar Andrade Costa
Advg.
:
RR0000101B - Sivirino Pauli
Advg.
:
RR0000858N - Diego Lima Pauli
Reu
:
Uniao Federal
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006817-37.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Mileny Auxiliadora Briglia Lima
Advg.
:
RR00000145 - Josenildo Ferreira Barbosa
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006818-22.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Jucimar Vieira Araujo
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502525
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2)MANUAL
3)POR DEPENDENCIA
III - NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
IV -DEMONSTRATIVO
DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE
DISTRIBUIDOS POR DEPENDÊNCIA
DISTRIBUIDOS MANUALMENTE
REDISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE
REDISTRIBUIDOS POR DEPENDÊNCIA
REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE
TOTAL DOS PROCESSOS

0006830-36.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Elias Pereira Cardoso
Reu
:
Uniao
Litisat
:
Fundacao Nacional De Saude - Funasa
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006831-21.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Antonia Mesquita Sousa
Advg.
:
RR00000070 - Augusto Dantas Leitao
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006836-43.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Iloir Inacio De Souza
Reu
:
Caixa Economica Federal -cef
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006837-28.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Camila De Souza Rocha
Reu
:
Caixa Economica Federal -cef
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006838-13.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Angela Maria Da Silva Schramm
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006839-95.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Lourdes Ana Da Silva
Reu
:
Fundacao Nacional De Saude - Funasa
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006840-80.2014.4.01.4200 51201 - Cível / Previdenciário / Concessão De Benefício / Jef
Autor
:
Mauro Alves Dos Santos
Reu
:
Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
0006841-65.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Jadilene Carneiro Das Neves
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
2)MANUAL
3)POR DEPENDENCIA
II-REDISTRIBUIDOS
1)AUTOMATICA
0006754-12.2014.4.01.4200 51300 - Cível / Serviço Público / Jef
Autor
:
Tania Mara Peres Do Nascimento
Reu
:
Uniao
Prt
:
2/9/2014
Vara
:
3ª VARA JEF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502526

:
:
:
:
:
:
:
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00000
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00000
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1ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. HELDER GIRÃO BARRETO
: RAIMUNDO RARI PEREIRA DO NASCIMENTO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HELDER GIRÃO BARRETO
AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2882-28.2010.4.01.4200
2882-28.2010.4.01.4200 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA-SESDUF
ADVOGADO
: RR00000419 - IZAIAS RODRIGUES DE SOUZA
EXCDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) defiro o pedido para determinar que, na expedição do RPV em favor da parte, seja abatido
o percentual de 12% a título de honorários advocatícios. Cumpra-se o despacho de fl 406.
Ressalvo à parte comprovar que já pagou os honorários advocatícios contratados.
Juiz Titular
: DR. HELDER GIRÃO BARRETO
Dir. Secret.
: RAIMUNDO RARI PEREIRA DO NASCIMENTO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HELDER GIRÃO BARRETO
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 3193-14.2013.4.01.4200
3193-14.2013.4.01.4200 CRIMES AMBIENTAIS
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - FERNANDO MACHIAVELLI PACHECO
ACSDO
: EUCLIDES CONRADO DOS SANTOS JUNIOR
ACSDO
: FRANCISCO VALBERT FERREIRA DE QUEIROZ
ACSDO
: ANTONIO AMERICO NETO
ADVOGADO
: RR00000385 - ALMIR ROCHA DE CASTRO JUNIOR
ADVOGADO
: MA00008363 - CHRISTIANO FERNANDES DE ASSIS FILHO
ADVOGADO
: RR00000506 - JOHN PABLO SOUTO SILVA
ADVOGADO
: MA00010496 - SONIA IEDA PONTES FERNANDES
ADVOGADO
: RR00000784 - WELINGTON ALBUQUERQUE OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Defiro o pedido da defesa (fls 1369/1370) e dispenso ANTONIO AMÉRICO NETO de comparecer aos depoimentos. Considerarei sua ausência ao seu interrogatório como exercício do
direito ao silêncio. Aguarde-se audiência. Intime(m)-se.
Numeração única: 438-80.2014.4.01.4200
438-80.2014.4.01.4200 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: SORAIA MAGALHAES SOUTO MAIOR
ADVOGADO
: RR00000799 - ANA CLECIA RIBEIRO ARAUJO SOUZA
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Faculto ao autor emendar a inicial quanto à legitimidade passiva e juntar contra-fé, sob pena de
indeferimento. Intime(m)-se.
Numeração única: 4776-05.2011.4.01.4200
4776-05.2011.4.01.4200 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQTE.
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
LITISAT
: UNIAO
REQDO.
: ORLANDO OLIVEIRA JUSTINO
ADVOGADO
: RR00000951 - PAULO MATEUS SOUZA DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) defiro o pedido de honorários formulado pelo perito. Intime-se o acusado para depositar o
valor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de dispensa da prova. Após, expeça-se Alvará de
50% desse valor e intime-se o perito para iniciar seus trabalhos.
Numeração única: 3598-16.2014.4.01.4200
3598-16.2014.4.01.4200 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: PAULO ALVES ANDRADE
ADVOGADO
: RR0000315B - CRISTIANE MONTE SANTANA
REU
: COMPANHIA ENERGETICA DE RORAIMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Por falta de recolhimento das custas iniciais, determino o cancelamento da distribuição.
Condiciono a propositura da mesma ação ao pagamento das custas devidas neste processo.
Intime(m)-se.
Juiz Titular
: DR. HELDER GIRÃO BARRETO
Dir. Secret.
: RAIMUNDO RARI PEREIRA DO NASCIMENTO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HELDER GIRÃO BARRETO
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 537-50.2014.4.01.4200
537-50.2014.4.01.4200 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ILAINE APARECIDA PAGLIARINI
ADVOGADO
: RR00000539 - JOSE IVAN FONSECA FILHO
IMPDO
: REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR
IMPDO
: DIRETORA DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante do exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança (...)
Numeração única: 6993-50.2013.4.01.4200
6993-50.2013.4.01.4200 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
ADVOGADO
: RR0000243B - JOSE NESTOR MARCELINO
ADVOGADO
: RR00000824 - LILIAN CLAUDIA PATRIOTA PRADO
ADVOGADO
: RR0000399A - ROBERIO NUNES DOS ANJOS
IMPDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
267, VI, do Código de Processo Civil.(...)
Numeração única: 4227-58.2012.4.01.4200
4227-58.2012.4.01.4200 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: ISAAC FERNANDES DE ALENCAR
DEF. PUB
: - RICARDO RUSSELL BRANDAO CAVALCANTI
REU
: UNIAO FEDERAL

IMPDO

: SUPERITENDENTE DA ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DA FAZENDA NO ESTADO DE RORAIMA
LITISPA
: SIRLANE DA COSTA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Arquive-se.
Numeração única: 4619-61.2013.4.01.4200
4619-61.2013.4.01.4200 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: CONCEICAO DE MARIA HOLANDA ARRUDA
ADVOGADO
: RR00000178 - BERNARDINO DIAS DE SOUZA CRUZ NETO
ADVOGADO
: RR0000403A - FELIPE AUGUSTO MENDONÇA KREPKER LEIROS
ADVOGADO
: RR00000751 - RAPHAELA VASCONCELOS DIAS
ADVOGADO
: RR00000776 - THALES GARRIDO PINHO FORTE
IMPDO
: SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO
DO MINISTERIO DA FAZENDA NO ESTDO DE RORAIMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Certificar o trânsito e arquivar.
Numeração única: 4205-34.2011.4.01.4200
4205-34.2011.4.01.4200 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
REQTE.
: CLAUDIO GOMES CARNEIRO
ADVOGADO
: RR00000001 - E OUTROS
ADVOGADO
: RR0000635N - MIKE AROUCHE DE PINHO
ADVOGADO
: RR0000814N - NAIADA RODRIGUES
ADVOGADO
: RR0000288A - WARNER VELASQUE RIBEIRO
REQDO.
: UNIAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Registre-se em conclusão para sentença. Intime(m)-se.
Numeração única: 1503-47.2013.4.01.4200
1503-47.2013.4.01.4200 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: ANTONIA MARIA PEREIRA LIMA BARROS
ADVOGADO
: RR00000792 - KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS
REU
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Registre-se em conclusão para sentença. Intime(m)-se.
Numeração única: 5426-81.2013.4.01.4200
5426-81.2013.4.01.4200 EMBARGOS DE TERCEIROS
EMBTE
: IMERY SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADO
: RR00000769 - DANILO SILVA EVELIN COELHO
EMBDO
: UNIAO
EMBDO
: NEUDO CAMPOS EMPREEND IMOBIL LTDA.
ADVOGADO
: RR0000333A - MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Faculto ao apelado apresentar contrarrazões no prazo legal. (...)
Numeração única: 2198-64.2014.4.01.4200
2198-64.2014.4.01.4200 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR
PROCUR
: RR00000433 - MARCELA MEDEIROS QUEIROZ FRANCO SANTOS
REQDO
: IRADILSON SAMPAIO DE SOUZA
ADVOGADO
: RR00000647 - CLOVIS MELO DE ARAUJO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Vista ao MPF. Intime(m)-se.
Numeração única: 4469-46.2014.4.01.4200
4469-46.2014.4.01.4200 AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTOR
: VALDINAR FERREIRA MELO
ADVOGADO
: RR00000243 - DAYENNE LIVIA CARRAMILO PEREIRA
REU
: UNIAO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502527
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos
termos do art. 269, inciso I, in fine do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honora´rios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Numeração única: 1331-47.2009.4.01.4200
2009.42.00.001331-2 PENA RESTRITIVA DE DIREITO
REQTE
: DELEGACIA DE POLICIA DO MEIO AMBIENTE
REQDO
: HELVIO DEEKE
ADVOGADO
: RR00000177 - LUIZ AUGUSTO MOREIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Tendo em vista a certidão de fl. 259, que atesta o cumprimento da pena substituta e manifestação do MPF de fls. 262/263, declaro extinta a punibilidade em relação a HELVIO DEEKE
e, por conguinte, extingo o presente processo em relação ao mesmo e determino a baixa nos
registros.
Juiz Titular
: DR. HELDER GIRÃO BARRETO
Dir. Secret.
: RAIMUNDO RARI PEREIRA DO NASCIMENTO
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. HELDER GIRÃO BARRETO
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1052-03.2005.4.01.4200
2005.42.00.001052-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: LUIZ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: RR00000001 - E OUTROS
ADVOGADO
: RR00000374 - JEOVAN RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: RR00000368 - JOSE GERVASIO DA CUNHA
ADVOGADO
: RR00000386 - JOSE RUYDERLAN FERREIRA LESSA
EXCDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) fica o Exquente intimado para requerer o que tiver de interesse no prazo de cinco (05)
dias.
Numeração única: 214-45.2014.4.01.4200
214-45.2014.4.01.4200 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - PAULO TAEK
REU
: AMARILDO OLIVEIRA BERIGO
REU
: JOAQUIM OLIVEIRA GOULART
REU
: JADIR RODRIGUES DA COSTA
REU
: ERNANDE NASCIMENTO ANISIO
REU
: JOSE DONIZETE DO AMARAL
REU
: RAILSON DA COSTA SOUZA
ADVOGADO
: RR00000576 - ANA PAULA DE SOUZA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: RR00000178 - BERNARDINO DIAS DE SOUZA CRUZ NETO
ADVOGADO
: RR00000000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
ADVOGADO
: RR0000039A - ELIDORO MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: RR00000203 - FRANCISCO ALVES NORONHA
ADVOGADO
: RR00000907 - PAULO GENNER DE OLIVEIRA SARMENTO
ADVOGADO
: RR00000751 - RAPHAELA VASCONCELOS DIAS
ADVOGADO
: RR00000776 - THALES GARRIDO PINHO FORTE
ADVOGADO
: RR00000542 - WALLA ADAIRALBA BISNETO
ADVOGADO
: RR00000730 - WANDERLAN WANWAN SANTOS DE AGUIAR
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Nos termos da Portaria/GABJU nº 04, de 16/7/2012, fica a defesa do réu Joaquim Oliveira
Goulart sobre a não localização da testemunha de defesa Carlos José Soares, sob pena da
desistência tácita.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502528
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1ª VARA FEDERAL

Atos da Exma.

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
: DRA. DENISE DIAS DUTRA DRUMOND

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 9839-94.2014.4.01.4300
9839-94.2014.4.01.4300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PEDRO HENRIQUE KAPPAUN BRAIR
ADVOGADO
: TO0003981B - HERCULES JACKSON MOREIRA SANTOS
ADVOGADO
: TO0004498B - IGOR DE QUEIROZ
ENTIDADE
: INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
IMPDO
: CHEFE DA DIVISAO DE COBRANCA E AVALIACAO DE MULTAS AMBIENTAIS DIMAM
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo Federal e determino a remessa
dos autos, com urgência, à Seção Judiciária do Distrito Federal. (...)
Numeração única: 8521-76.2014.4.01.4300
8521-76.2014.4.01.4300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: PEDRO HENRIQUE SANDRI TERRA
ADVOGADO
: TO00004276 - LEANDRO WANDERLEY COELHO
ENTIDADE
: FACULDADE CATOLICA DO TOCANTINS
IMPDO
: SECRETARIA ACADEMICA DA FACULDADE CATOLICA - TO
ADVOGADO
: TO00004362 - DENYSE DA CRUZ COSTA ALENCAR
ADVOGADO
: TO00000790 - JOSUE PEREIRA DE AMORIM
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) recebo o recurso ordinário interposto pelo impetrante como apelação, nos efeitos suspensivo e devolutivo (art. 14, da Lei 12.016/2009). Intime-se a parte recorrida (FACTO) para, no
prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 508 e 518). Não havendo alegação de ausência de pressupostos de admissibilidade do recurso, encaminhem-se os autos ao TRF da 1ª
Região. Caso contrário, volvam-me conclusos para novo juízo de prelibação. (...)
Numeração única: 4056-24.2014.4.01.4300
4056-24.2014.4.01.4300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TO00003195 - ALINE BRITO DA SILVA
ADVOGADO
: TO00005128 - WARNNER BRITO DA SILVA
ENTIDADE
: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
IMPDO
: CHEFE DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNDACAO NACIONAL DE
SAUDE - FUNASA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Recebo a apelação interposta pela impetrada (FUNASA) às fls. 218/232 nos efeitos suspensivo e devolutivo (art. 14, da Lei 12.016/2009). Considerando que a parte recorrida, independentemente de intimação, já apresentou suas contrarrazões (fls. 278/282), determino a
remessa dos autos ao TRF da 1ª Região. (...)
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Numeração única: 11-65.2000.4.01.4300
2000.43.00.000011-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA
PROCUR
: - CARLOS ANTONIO BOSENBECKER JUNIOR
EXCDO
: SALUEDE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: TO0000549A - ABELARDO MOURA DE MATOS
ADVOGADO
: TO0001070B - MARIA DE FATIMA NETO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a informação
(fl. 666) e os cálculos (fls. 667/669). Após, voltem-me imediatamente conclusos. (...)
Numeração única: 5283-83.2013.4.01.4300
5283-83.2013.4.01.4300 DEPOSITO
REQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: TO0001981B - BIBIANE BORGES DA SILVA
ADVOGADO
: TO00002402 - ELAINE AYRES BARROS
ADVOGADO
: TO0002943A - JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM
ADVOGADO
: TO00002412 - KEYLA MARCIA GOMES ROSAL
ADVOGADO
: TO0003777A - MIGUEL TADEU LOPES LUZ
REQDO
: XIRLENE SOUSA COSTA SILVA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Fls. 59/67: Mantenho a decisão de fl. 49 por seus próprios fundamentos. Tendo em vista
que o bem não foi encontrado e/ou não foi achado na posse do devedor, converto o pedido de
busca e apreensão em ação de depósito (inteligência do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969).
Prossiga-se por meio do rito especial (art. 901 e seguintes do CPC). Procedam-se às retificações necessárias no registro e na autuação do processo. Cite-se a demandada nos termos
do art. 902 do Código de Processo Civil, ou seja, para no prazo de 05 (cinco) dias, ENTREGAR
ou DEPOSITAR em juízo o bem dado em depósito (alienado fiduciariamente); ou CONSIGNAR
o equivalente em dinheiro, ou ainda, CONTESTAR a presente ação de depósito (art. 902, do
CPC). (...)
Numeração única: 3055-38.2013.4.01.4300
3055-38.2013.4.01.4300 DEPOSITO
REQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: TO0001981B - BIBIANE BORGES DA SILVA
ADVOGADO
: TO00002402 - ELAINE AYRES BARROS
ADVOGADO
: TO0002943A - JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM
ADVOGADO
: TO00002412 - KEYLA MARCIA GOMES ROSAL
ADVOGADO
: TO0003777A - MIGUEL TADEU LOPES LUZ
REQDO
: FELIPE RIBEIRO BARROS
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Fls. 69/78: Tendo em vista que o bem não foi encontrado e/ou não foi achado na posse do
devedor, converto o pedido de busca e apreensão em ação de depósito (inteligência do art. 4º
do Decreto-Lei n. 911/1969). Prossiga-se por meio do rito especial (art. 901 e seguintes do
CPC). Procedam-se às retificações necessárias no registro e na autuação do processo. Cite-se
o demandado nos termos do art. 902 do Código de Processo Civil, ou seja, para no prazo de
05 (cinco) dias, ENTREGAR ou DEPOSITAR em juízo o bem dado em depósito (alienado
fiduciariamente); ou CONSIGNAR o equivalente em dinheiro, ou ainda, CONTESTAR a presente ação de depósito (art. 902, do CPC). (...)
Numeração única: 4540-73.2013.4.01.4300
4540-73.2013.4.01.4300 DEPOSITO
REQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: TO0001981B - BIBIANE BORGES DA SILVA
ADVOGADO
: TO00002402 - ELAINE AYRES BARROS
ADVOGADO
: TO0002943A - JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM
ADVOGADO
: TO00002412 - KEYLA MARCIA GOMES ROSAL
ADVOGADO
: TO0003777A - MIGUEL TADEU LOPES LUZ
REQDO
: ALLYNNE SUELEM DA ROCHA AZEVEDO

Numeração única: 9538-50.2014.4.01.4300
9538-50.2014.4.01.4300 MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
IMPTE
: ILUMINA SERVICO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA EIRELI - ME
ADVOGADO
: TO00005483 - JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO
ENTIDADE
: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PALMAS
IMPDO
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PALMAS/TO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para determinar à autoridade impetrada que suspenda a retenção de 11% referente à contribuição para a seguridade social
sobre o valor da prestação de serviço da impetrante, liberando-a do respectivo recolhimento.
OUÇA-SE o Ministério Público Federal. (...)
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. DENISE DIAS DUTRA DRUMOND
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1747-79.2004.4.01.4300
2004.43.00.001747-1 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXQTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - AILTON LABOISSIERE VILLELA
EXCDO
: MARIA TERESA ROCHA
TER.INT.
: INVESTCO S/A
ADVOGADO
: SP0186458A - GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO
ADVOGADO
: TO0000392A - WALTER OHOFUGI JUNIOR
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) intime-se a exequente e a INVESTCO S.A (fls.103/104 e 115) acerca do ofício de fl. 139.
(...)
Numeração única: 6434-60.2008.4.01.4300
2008.43.00.006434-1 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCUR
: - VILMARCOS BARBOSA BRAGA
EXCDO
: AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVIDOS LTDA
EXCDO
: LUIZ ALVINO DUARTE DE LIMA E SILVA
EXCDO
: CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA
ADVOGADO
: TO00001235 - ATAUL CORREA GUIMARAES
ADVOGADO
: TO00004590 - CARLOS GABINO DE SOUSA JUNIOR
ADVOGADO
: TO0002335A - ISAIAS GRASEL ROSMAN
ADVOGADO
: TO00001487 - JOAO SANZIO ALVES GUIMARAES
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Fls. 357/379-v: Trata-se de Cumprimento de Sentença objetivando o pagamento de crédito
reconhecido às fls. 153/160 e 226/228. Os valores bloqueados através do Sistema BACENJUD
foram convertidos em renda em favor do exequente, conforme se verifica às fls. 270/271 e
378/379. O exequente, devidamente intimado, nada requereu (fl. 379-v). Assim, exaurida a
jurisdição pelo cumprimento da obrigação decorrente do título executivo judicial, após as anotações de praxe e a devida baixa, arquivem-se os autos. (...)
Numeração única: 6494-23.2014.4.01.4300
6494-23.2014.4.01.4300 EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCUR
: - SIDARTA COSTA DE AZEVEDO SOUZA
EMBDO
: NELSON GOMES CAVALCANTE
ADVOGADO
: TO00001920 - CAROLINE PIRES CORIOLANO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Fls. 229/233: Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre
o inteiro teor da petição acostada às fls. 232/233. (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502529
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A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito. (...)
Numeração única: 3853-67.2011.4.01.4300
3853-67.2011.4.01.4300 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: TO0002001A - ANTONIO DOS REIS CALCADO JUNIOR
ADVOGADO
: TO00002412 - KEYLA MARCIA GOMES ROSAL
EXCDO
: EDILBERTO RAMOS COSTA
ADVOGADO
: TO0004863B - MURILO BRAZ VIEIRA

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Fls. 50/58: Mantenho a decisão de fl. 40 por seus próprios fundamentos. Tendo em vista
que o bem não foi encontrado e/ou não foi achado na posse do devedor, converto o pedido de
busca e apreensão em ação de depósito (inteligência do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969).
Prossiga-se por meio do rito especial (art. 901 e seguintes do CPC). Procedam-se às retificações necessárias no registro e na autuação do processo. Cite-se a demandada nos termos
do art. 902 do Código de Processo Civil, ou seja, para no prazo de 05 (cinco) dias, ENTREGAR
ou DEPOSITAR em juízo o bem dado em depósito (alienado fiduciariamente); ou CONSIGNAR
o equivalente em dinheiro, ou ainda, CONTESTAR a presente ação de depósito (art. 902, do
CPC). (...)
Numeração única: 873-94.2004.4.01.4300
2004.43.00.000873-6 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
EXCDO
: VILNETE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO0000195B - MARIA DE FATIMA M.DE ALBUQUERQUE CAMARANO
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Fls. 427/433-v: Trata-se de Cumprimento de Sentença objetivando o pagamento de crédito
reconhecido às fls. 307/312. A exequente requereu a desistência da execução, conforme se
observa à fl. 433-v. Destarte, após as anotações de praxe e a devida baixa, arquivem-se os
autos. (...)
Numeração única: 568-52.2000.4.01.4300
2000.43.00.000568-4 CUMPRIMENTO DE SENTENCA
EXQTE
: UNIAO FEDERAL
PROCUR
: - FIDELICIA CARVALHO SILVA
PROCUR
: - MARIA DA NATIVIDADE PERES PIMENTEL
EXCDO
: LUIZ HENRIQUE MARQUES DA ROCHA
ADVOGADO
: DF00012553 - SELMA MARIA LOBATO PEREIRA
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Fls. 245/253-v: Trata-se de Cumprimento de Sentença objetivando o pagamento de crédito
reconhecido às fls. 65/70. A exequente requereu a desistência da execução, conforme se
observa à fl. 253-v. Destarte, após as anotações de praxe e a devida baixa, arquivem-se os
autos. (...)
Numeração única: 2521-80.2002.4.01.4300
2002.43.00.002521-4 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXQTE
: COMETA PAPEIS E GRAFICA LTDA E OUTROS
ADVOGADO
: RS00044718 - ISAIAS GRASEL ROSMAN
EXCDO
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Fls. 626/627-v: As partes, devidamente intimadas, não impugnaram as requisições de
pagamento acostadas às fls. 613/624. Destarte, remetam-se as aludidas requisições de pagamento ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em seguida, determino a suspensão do
andamento deste processo até o recebimento de comunicação sobre o pagamento relativo às
mencionadas requisições de pagamento. As partes poderão acompanhar a tramitação das
requisições de pagamento, acima referidas, mediante consulta no sítio do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região. (...)
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
Atos da Exma.
: DRA. DENISE DIAS DUTRA DRUMOND
AUTOS COM ATO ORDINATÓRIO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 426-62.2011.4.01.4300
426-62.2011.4.01.4300 AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR
: MUNICIPIO DE GURUPI
ADVOGADO
: TO0004193B - ROGERIO BEZERRA LOPES
REU
: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502530

A Exma. Sra. Juiza exarou :
(...) Intime-se a exequente (Caixa Econômica Federal) para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre documentos contidos no sequencial 57 a 59 dos autos digitais, bem como
para requerer o que entender de direito. (...)

4ª VARA FEDERAL
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA
: FRANCISCO VASCONCELOS CHAVES

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4565-86.2013.4.01.4300
4565-86.2013.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - ALVARO LOTUFO MANZANO
REU
: FRANCISCO JOSE DE MOURA FILHO
ADVOGADO
: DF00021932 - MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do
artigo 89, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo o acusado cumprir as condições descritas no termo
da última audiência realizada, pelo prazo de 02 anos. (...) A Secretaria da Vara Federal deverá:
(a) intimar as partes; (b) deprecar a fiscalização do cumprimento das condições perante a SJDF; (c) suspender a tramitação do feito durante o cumprimento das condições. (...)
Numeração única: 1380-55.2004.4.01.4300
2004.43.00.001380-0 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - ADRIAN PEREIRA ZIEMBA
REU
: LAURY DE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO
: TO0000129B - DOMINGOS PEREIRA MAIA
ADVOGADO
: TO00002443 - JOCREANY DE SOUZA MAYA
ADVOGADO
: TO00002762 - JORGE VICTOR ZAGALLO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, decido receber o recurso de apelação interposto por LAURY DE SOUZA
GONÇALVES em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597, CPP). (...) A Secretaria da
Vara Federal deverá adotar as seguintes providências: (a) cumprir integralmente o disposto à fl.
303-v, expedindo certidão que descreva intimações, perda de prazos e oportunidade para
apresen-tar justificativas em face dos advogados DOMINGOS PEREIRA MAIA e JOCREANE
MAIA e, em seguida, remeter o documento à OAB/TO; (b) intimar a defesa desta decisão; (c)
intimar o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desta decisão e para apresentar contrarrazões, no
prazo de 08 (oito) dias; (d) apresentadas as contrarrazões, remeter os autos ao Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. (...)
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e desta decisão; (c) juntar aos autos o mandado de citação cumprido; (d) cumprir as determinações remanescentes de fls. 70/71; (e) fazer nova conclusão dos autos após a juntada
da resposta à acusação. (...)
Juiz Titular
: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA
Dir. Secret.
: FRANCISCO VASCONCELOS CHAVES

Numeração única: 5300-56.2012.4.01.4300
5300-56.2012.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - JOAO FELIPE VILLA DO MIU
REU
: AMAURI NASCIMENTO ALVES
REU
: ROSACILD FACUNDES SANTOS
REU
: RAINEL BARBOSA ARAUJO
ADVOGADO
: TO00002025 - ADRIANO GUINZELLI
ADVOGADO
: TO00004729 - ALYNE COELHO PEREIRA
ADVOGADO
: TO0000059B - JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO0000182A - JUVENAL KLAYBER COELHO
ADVOGADO
: TO00004613 - RONICIA TEIXEIRA DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, decido: (a) suspender o processo e o prazo prescricional em relação a
AMAURI NASCIMENTO ALVES (art. 366, CPP); (b) determinar o desmembramento do feito,
devendo ser formados novos autos para processar e julgar RAINEL BARBOZA ARAÚJO e
ROSACILD FACUNDES SANTOS; (c) (...) A Secretaria da Vara Federal deverá: (a) digitalizar
os apensos, mantendo cópia dos arquivos na rede informatizada desta Seccional e em mídias
que deverão ser juntadas aos autos; (b) adotar as providências necessárias ao desmembramento do processo; (c) fazer conclusão dos autos a serem desmembrados, para saneamento do processo em relação a RAINEL BARBOZA e ROSACILD FACUNDES; (d) intimar o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desta decisão; (...)
Numeração única: 4465-68.2012.4.01.4300
4465-68.2012.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
REU
: JADER MARIANO BARBOSA
ADVOGADO
: TO00001998 - ADRIANA ABI-JAUDI BRANDAO DE ASSIS
ADVOGADO
: TO0004883B - DIDIMO HELENO POVOA AIRES
ADVOGADO
: TO0000315A - EPITACIO BRANDAO LOPES
ADVOGADO
: TO00002971 - EPITÁCIO BRANDÃO LOPES FILHO
ADVOGADO
: TO00001824 - LILIAN ABI-JAUDI BRANDAO
ADVOGADO
: TO0000572A - MERY AB-JAUDI FERREIRA LOPES
ADVOGADO
: TO00001791 - STEPHANE MAXWELL DA SILVA FERNANDES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DECISÃO DE FLS. 222/227: (...) Ante o exposto, decido: (a) dar por saneado o processo
quanto ao denunciado JADER MARIANO BARBOSA; (b) manter a decisão que recebeu a
denúncia; (c) rejeitar as questões preliminares alegadas pela defesa; (d) designar audiência
para o dia 09 de dezembro de 2014, às 17h, oportunidade em que será interrogado o acusado
JADER MARIANO BARBOSA; (...) DESPACHO DE FL. 228: Esta ação penal está em fase de
instrução. Na decisão por meio da qual se recebeu a denúncia, foi designado o dia 22/10/2014,
às 16h20min, para realização de audiência de instrução (fls. 200/204). Não obstante, na
decisão de saneamento determinou-se que o mesmo ato aconteceria em 09/12/2014, às 17h
(fls. 222/227). (...) Tendo em vista que não há razão para retardar o andamento processual,
cancelo a audiência marcada para o dia 09/12/2014. (...) A Secretaria da Vara deverá adotar as
seguintes providências: (a) desobstruir a pauta do dia 09/12/2014; (b) expedir os atos relativos
à audiência designada às fls. 200/204. (...) Fica intimada a defesa acerca da expedição de carta
precatória à Comarca de Colmeia/TO para inquirição da testemunha Carlos José da Silva,
arrolada pela defesa e para intimação do acusado.
Numeração única: 9390-39.2014.4.01.4300
9390-39.2014.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - JOAO GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ
REU
: LIDERCIO MARTINS ROSA
ADVOGADO
: PI00001119 - ORLANDO VIANA DE MORAES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, defiro o pedido de fl. 133. (...) A Secretaria da Vara Federal deverá: (a)
desentranhar os documentos de fls. 107/127, mantendo cópia nestes autos; (b) remeter os
documentos à Polícia Federal para instauração de inquérito, acompanhados do pedido do MPF
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502531

Atos do Exmo.

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA

AUTOS COM DECISÃO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8621-31.2014.4.01.4300
8621-31.2014.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - LUANA VARGAS MACEDO
REU
: GESNERIA SARAIVA KRATKA
REU
: FRANCISCO MELQUIADES NETO
REU
: RAIMUNDO CELIO PEDREIRA
REU
: JOSE VIANA POVO CAMELO
REU
: MARLENE FERREIRA BRITO PEREIRA
ADVOGADO
: TO00004275 - ANDREY DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO
: TO00004658 - CHARLLES PITA DE ARRUDA
ADVOGADO
: TO00001308 - CLAIRTON LUCIO FERNANDES
ADVOGADO
: TO00004610 - FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: TO00003977 - HAYNNER ASEVEDO DA SILVA
ADVOGADO
: TO00003979 - MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA
ADVOGADO
: TO00004862 - NATHALIA MARQUES LEIME
ADVOGADO
: TO00003085 - VICTOR HUGO S. S. DE ALMEIDA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, decido: (a) receber a denúncia; (b) ordenar a citação do(s) acusado(s) para
os termos da denúncia, devendo ser cientificado(s) de que poderá arguir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do art. 396-A do CPP (redação dada pela Lei nº 11.719/2008). (...)
Numeração única: 2299-29.2013.4.01.4300
2299-29.2013.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - JOAO FELIPE VILLA DO MIU
REU
: FRANCISCO FELIX MEDEIROS
ADVOGADO
: GO00026903 - LEONARDO LACERDA JUBE
ADVOGADO
: GO00011702 - THIAGO MATHIAS CRUVINEL
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, decido: (a) dar por saneado o processo quanto ao denunciado FRANCISCO FÉLIX MEDEIROS; (b) manter a decisão que recebeu a denúncia; (c) rejeitar as
questões preliminares alegadas pela defesa; (d) deferir as provas testemunhais requeridas
partes; (e)
designar a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de outubro de
2014, às 15 horas, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa,
inclusive aquelas por videoconferência, interrogado o acusado nesta capital, deliberado sobre
diligências complementares, apresentadas alegações finais e proferida sentença. (...)
Numeração única: 6539-03.2009.4.01.4300
2009.43.00.006539-5 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU
: VALDISON RODRIGUES SOARES
ADVOGADO
: TO00005225 - INDIANO SOARES E SOUZA
ADVOGADO
: TO0002223B - MAURICIO CORDENONZI
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ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

Numeração única: 5685-38.2011.4.01.4300
5685-38.2011.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - JOAO FELIPE VILLA DO MIU
REU
: MIRIANE DOS SANTOS RODRIGUES
SITUAÇÃO
: ARQUIVADO
REU
: KLEITON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: TO0000259A - HERALDO RODRIGUES DE CERQUEIRA
ADVOGADO
: TO00001980 - MARCONY NONATO NUNES
ADVOGADO
: GO00026894 - THIAGO JAYME RODRIGUES DE CERQUEIRA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Intime-se a defesa do acusado KLEITON RODRIGUES DOS SANTOS, por publicação,
para apresentar as alegações finais escritas no prazo de 5 (cinco) dias. (...)
Numeração única: 3170-30.2011.4.01.4300
3170-30.2011.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - ALVARO LOTUFO MANZANA
REU
: RENOVA ENERGIA S/A
REU
: RICARDO LOPES DELNERI
SITUAÇÃO
: TRANCADO POR HABEAS CORPUS
REU
: GEOMASTER ENGENHARIA DE SOLO LTDA
REU
: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA
REU
: EDUARDO DOMENICONI
ADVOGADO
: SP00120797 - CELSO SANCHEZ VILARDI
ADVOGADO
: PR00054613 - EDUARDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: BA00022709 - IGOR SAULO FERREIRA ROCHA VARJAO ASSUNCAO
ADVOGADO
: BA00027586 - LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA
ADVOGADO
: SP00186825 - LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BA00029947 - PEDRO JOSE TRINDADE FILHO
ADVOGADO
: SP00163661 - RENATA HOROVITZ KALIM
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Foi oferecida proposta de suspensão condicional do processo, que os acusados aceitaram,
havendo inclusive pago a prestação pecuniária imposta (fls. 812 e 837/839). No entanto,
apenas a ré RENOVA ENERGIA S/A apresentou certidões de antecedentes criminais. A apresentação dessas certidões é imprescindível para a suspen-são condicional do processo, uma
vez que o sursis processual somente se aplica a quem não esteja sendo processado ou não
tenha sido condenado por outro crime (art. 89, Lei 9.099/95). (...) intime-se a defesa de
GEOMASTER ENGENHARIA DE SOLO LTDA., ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA e EDUARDO DOMENICONI para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos certidões negativas das
justiças federal e estadual dos Estados do Tocantins e Minas Gerais, sob pena de revogação
da proposta de suspensão condicional do processo; (...)
Juiz Titular
: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA
Dir. Secret.
: FRANCISCO VASCONCELOS CHAVES
EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
Atos do Exmo.
: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 1777-70.2011.4.01.4300
1777-70.2011.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - JOAO FELIPE VILLA DO MIU
REU
: GILSEMAR JOSE SOARES
REU
: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA
ADVOGADO
: TO0000431A - CELIO ALVES DE MOURA
ADVOGADO
: TO0000284A - PAULO ROBERTO DA SILVA

: TO0001535B - PAULO SANDOVAL MOREIRA
: TO00004296 - RENATO DUARTE BEZERRA
: TO00002583 - ROGER DE MELLO OTTANO

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, decido: a) deixar de aplicar a multa por abandono de causa (art. 265, CPP)
em relação ao advogado PAULO SANDOVAL MOREIRA, OAB/TO n° 1535; b) regularizar a
representação processual do réu VALDISON RODRIGUES SOARES, com a destituição da
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO do patrocínio de sua defesa e deferimento da juntada do
mandato procuratório de fl. 587. De conseqüência, devem ser cadastrados no sistema processual os advogados que apresentaram o último mandato (fls. 587). c) conceder aos novos
advogados o prazo de 08 (oito) dias para que apresente razões ao recurso de apelação. (...)
intime-se a defesa do condenado, mediante publicação, desta decisão e para que no prazo de
08 (oito) dias apresente razão ao recurso interposto;
Juiz Titular
Dir. Secret.

: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA
: FRANCISCO VASCONCELOS CHAVES

Atos do Exmo.

: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 201-18.2006.4.01.4300
2006.43.00.000201-6 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
PROCUR
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
- GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE
MARCOS DA CUNHA COSTA
MANOEL ODIR ROCHA
NEILTON ARAUJO DE OLIVEIRA
EDNEA ALVES DE CASTRO
VICENTE SANTANA SAMPAIO
SILAS ALVES PEREIRA
GUSTAVO JAIME PERPETUO COELHO
RICARDO DA SILVA CARREIRA
MARIA ALICE DE ARAUJO E SILVA
ORSINI PASSOS GUTERRES
ANA BEATRIZ DIAS
TO0000816A - ALTAMIRO DE ARAUJO LIMA FILHO
TO00000830 - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR
TO0004883B - DIDIMO HELENO POVOA AIRES
TO00001087 - EDER MENDONCA DE ABREU
TO00005043 - GABRIELA SILVA OLIVEIRA
TO0000677A - GILBERTO BATISTA DE ALCANTARA
TO00003083 - HUGO BARBOSA MOURA
TO00002213 - LUIS GUSTAVO DE CESARO
TO0002102A - MARCELA JULIANA FREGONESI
TO00002587 - MARCIO FERREIRA LINS
TO00001374 - MARCOS AIRES RODRIGUES
SP00093546 - PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO
TO0001176B - PAULO LENIMAN BARBOSA SILVA
PR00041856 - PRISCILA COSTA MARTINS
TO00000497 - ROBERVAL AIRES PEREIRA PIMENTA

O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...)intime-se o advogado MÁRCIO FERREIRA LINS, (...) para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
justifique o abandono de seu respectivo constituinte, sob pena de aplicação de multa de 10
(dez) a 100 (cem) salários mínimos (art. 265 do CPP) e comunicação dos fatos à Ordem dos
Advogados do Brasil; (...)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502532
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O Exmo. Sr. Juiz exarou :
DESPACHO DE FL. 343-v: A sentença não foi publicada. Não foi providenciada a intimação dos
advogados dos acusados. O acusado José Roberto não foi encontrado para ser intimado da sentença (fl. 341). A Secretaria deverá: (a) publicar a sentença; (b) intimar a defesa do acusado José
Roberto acerca da sentença; (c) intimar o acusado da sentença por edital. (...) SENTENÇA DE FLS.
262/277: (...) Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para: (a) condenar JOSÉ
ROBERTO DO NASCIMENTO à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa à base de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com fundamento no art. 312, § 1º, do
Código Penal; (b) condenar GILSEMAR JOSÉ SOARES à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10
dias-multa à base de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com fundamento
no art. 312, § 1º, do Código Penal; (c) substituir as penas privativas de liberdade por duas penas
restritivas de direitos para cada condenado, consistentes em (I) prestação pecuniária e (II) prestação
de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nas condições que forem fixadas pelo juízo da
execução penal; (d) suspender os direitos políticos dos condenados enquanto durarem os efeitos da
condenação (CRFB/88, art. 15, III); (e) fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena
privativa da liberdade; (f) condenar os denunciados ao pagamento das custas e demais despesas
processuais. (...)
Juiz Titular
: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA
Dir. Secret.
: FRANCISCO VASCONCELOS CHAVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 8131-14.2011.4.01.4300
8131-14.2011.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - CAROLINA BONFADINI DE SA
PROCUR
: - JOAO FELIPE VILLA DO MIU
PROCUR
: - JOAO GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ
PROCUR
: - LUCIANA FERNANDES PORTAL GADELHA
PROCUR
: - RODRIGO LUIS BERNARDO SANTOS
REU
: WILMEIDE NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO
: GO00025558 - CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO
ADVOGADO
: TO00002213 - LUIS GUSTAVO DE CESARO
ADVOGADO
: TO00003245 - MAURICIO HAEFFNER
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Indefiro a dispensa da acusada nesta audiência, formulada pela defesa. A acusada Wilmeide
Nascimento de Sousa não foi encontrada no endereço, conforme certidão de fls. 1967, razão
pela qual reconheço a sua revelia, com fundamento no art. 367 do CPP para o fim de não mais
ser intimado dos demais atos do processo, sem prejuízo da continuidade da intimação dos
advogados constituídos. Designo o dia 29/09/2014 para realização de audiência para inquirição
das testemunhas Clovis Santana Silva e Diogo Jobane Neto, arroladas pelas partes, das
testemunhas Francisca de Souza e Wanessa Nascimento Sousa, arroladas pela defesa, e
reinterrogatório da acusada, a pedido da defesa.
Numeração única: 7908-56.2014.4.01.4300
7908-56.2014.4.01.4300 CARTA DE ORDEM PENAL
ORDNTE
: JUSTICA PUBLICA
ORDNDO
: JANDIRA CARVALHO MORAES MOCHIDA
ORDNDO
: JOSE CARDOSO
ORDNDO
: JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI
ADVOGADO
: TO00005500 - OTAVIO DE OLIVEIRA FRAZ
J. DPCTE
: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ - 2A SECAO
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Concedo 05 (cinco) dias para o advogado Otávio de Oliveira Fraz juntar substabelecimento aos
autos.
Numeração única: 4733-54.2014.4.01.4300
4733-54.2014.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00202014090502533

REU
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: TO00002541 - ADWARDYS BARROS VINHAL
ADVOGADO
: TO00004916 - HELDER BARBOSA NEVES
ADVOGADO
: TO00003766 - JOCELIO NOBRE DA SILVA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
A presente ação penal está em fase de instrução probatória. Foi designada audiência de
instrução e julgamento, bem como interrogatório da acusada, nesta capital, para o dia 09/10/14
às 14h (fl.178/179) e ordenada à expedição de carta precatória para inquirição da testemunha
Elizangêla Felipe dos Anjos; Conforme certidão retro, a testemunha supracitada reside em
Palmas/TO (fl. 1180); (...) Determino a inclusão na pauta do dia 09/10/14 às 14h, a inquirição
da testemunha Elizangêla Felipe dos Anjos; (...) A Secretaria da Vara Federal deverá adotar as
seguintes providências: (a) incluir na pauta do dia 09/10/2014, às 14h, a inquirição da testemunha;
Numeração única: 1562-26.2013.4.01.4300
1562-26.2013.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: MG00081749 - FERNANDO TULIO DA SILVA
REU
: FRANCISCUS MARIA HENDRIKUS SOUILLJEE
REU
: FABIO SOUILLJEE
REU
: LUCIANO MIRANDA BEZERRA
REU
: LEANDRO COELHO JARDIM
ADVOGADO
: TO00005607 - ARIEL CARVALHO GODINHO
ADVOGADO
: TO00004614 - EMILLENY LAZARO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: TO00002550 - RENATO GODINHO
ADVOGADO
: TO00000982 - ROMES DA MOTA SOARES
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
Cumpra-se o item 7-A, fls. 437, expedindo carta precatória para o interrogatório dos acusados
Franciscus Maria e Fábio Souilljee no dia 06/11/2014, às 14h, através do sistema de videoconferência. Requisite-se à SEINF a realização da videoconferência. O(s) advogado(s)
constituído(s) ausente(s) ao ato deverá(ão) ser intimado(s) para no prazo de 10 dias justificar(em) o abandono da(s) defesa(s), sob pena de multa e comunicação à OAB. Solicitem-se
informações acerca do cumprimento das cartas precatórias expedidas para inquirição das
testemunhas Pedro Luiz Toledo e José Aparecido Feitosa. A defesa sai intimada para, em 5
(cinco) dias, manifestar-se sobre a testemunha Márcio Santos, Cláudio Luiz da Silva e José
Júnior Alves. No tocante à testemunha Antonio de Matos, arrolada pela defesa, indefiro a oitiva
uma vez que não foi fornecido o endereço conforme determina o art. 396-A, do CPP. Designo
audiência para interrogatório dos acusados Luciano Miranda e Leandro Coelho Jardim no dia
06/11/2014, às 14h.
Juiz Titular
: DR. ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA
Dir. Secret.
: FRANCISCO VASCONCELOS CHAVES
EXPEDIENTE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014
AUTOS COM SENTENÇA
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 2604-47.2012.4.01.4300
2604-47.2012.4.01.4300 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR
: - ALVARO LOTUFO MANZANA
REU
: JOSE CARLOS REGO MORAIS
REU
: ALEXANDRE DE PAULA ALVES
REU
: ALLAN SAMPAIO REGO MORAIS
ADVOGADO
: TO00000748 - SERGIO BARROS DE SOUZA
O Exmo. Sr. Juiz exarou :
(...) Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade dos acusados JOSÉ CARLOS REGO MORAIS, ALEXANDRE DE PAULA ALVES e ALLAN SAMPAIO REGO MORAIS, em razão do
cumprimento das condições estabelecidas no sursis processual, com fundamento no art. 89, §
5º, da Lei 9.099/95. (...) Não são devidas custas processuais. (...)
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